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Tiivistelmä 
 
Olli Hokkanen 
Suomalainen kaupunkipolitiikka – sen tekijät ja tulkit 
 

Niin hämmentävältä kuin se kuulostaakin, ei ole yhtä vastausta kysymykseen, mitä 
on suomalainen kaupunkipolitiikka. Tämä on johtanut kiistelyyn kaupunkipolitiikan si-
sällöstä ja keinoista, sekä kaupunkipolitiikan merkityksen vähättelyyn, jopa sen kieltä-
miseen. Tämän tutkimuksen tavoitteena on vastata kysymykseen, mitä on suomalainen 
kaupunkipolitiikka. Tähän kysymykseen vastataan tutkimalla, miten suomalainen kau-
punkipolitiikka on ymmärretty sekä selvittämällä, ketkä sitä ovat kannattaneet ja ketkä 
vastustaneet.  

Tutkimuksessa etsitään syitä siihen, miksi vuonna 1996 Lipposen hallitus nimesi 
kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän. Vuoden 1995 jälkeistä kaupunkipolitiikkaa kutsu-
taan uudeksi suomalaiseksi kaupunkipolitiikaksi. Katsaus Ruotsi-Suomen kuninkaiden 
kaupunkipolitiikkaan ja suomalaisen aluepolitiikan historiaan selventää, millä tavoin 
uusi suomalainen kaupunkipolitiikka eroaa kuninkaiden kaupunkipolitiikasta, ja suoma-
laisesta aluepolitiikasta. Tutkimuksessa analysoidaan uuden suomalaisen kaupunkipoli-
tiikan kehitysvaiheita, tavoitteita, keinoja ja esikuvia. Lisäksi identifioidaan kaupunki-
politiikan tekijöitä, vastustajia ja kannattajia sekä hahmotetaan kaupunkipolitiikan eri 
määritelmiä. 

Uusi suomalainen kaupunkipolitiikka oli pääasiassa kaupunkien ja valtion välistä 
yhteistyötä ja siksi sitä voidaankin kutsua valtiolliseksi kaupunkipolitiikaksi. Valtion 
ja kaupunkien välistä yhteistyötä kuitenkin rasittivat useat konfliktit ja jännitteet, jotka 
vaikeuttivat kaupunkipolitiikan tavoitteiden määrittelyä ja saavuttamista. Vähitellen 
usko kaupunkipolitiikan mahdollisuuksiin hiipui, ja uuden valtiollisen politiikan pe-
rinnöksi jäivät sopimusperusteinen kaupunkipolitiikka ja metropolipolitiikka.  

Tutkimuksen pääasiallisen aineiston muodostavat 69 asiantuntijahaastattelua. 
Valtion ja kuntien virkamiesten sekä tutkijoiden haastattelujen lisäksi aineistona ovat 
hallitusohjelmat, sopimukset, strategiat, ohjelmat, sekä erilaiset muistiot ja selonteot. 

Tutkimuksen teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat ovat kaupunkitutkimuksen 
teoriat kansainvälistyvästä kaupungista, skaalatasoista ja eurooppalaisesta kaupun-
gista. Tutkimus osoittaa, millä tavoin uusi suomalainen kaupunkipolitiikka vastasi 
globalisaation haasteeseen, tasapainoili paikallisen, alueellisen ja valtiollisen tason vä-
lillä sekä tarvitsi tuekseen eurooppalaisen kaupunkiperinteen karismaattisia johtajia. 
Kaupunkitutkimuksen lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään Bourdieun kentän ideaa, 
jonka avulla kaupunkipolitiikan vastustajat ja kannattajat sijoitetaan suomalaisen kau-
punkipolitiikan kenttään. 
 
Avainsanat: kaupunki, politiikka, kaupunkipolitiikka, vanha kaupunkipolitiikka, uusi 
suomalainen kaupunkipolitiikka, valtiollinen kaupunkipolitiikka, hallitusohjelma, 
MAL-sopimus, Euroopan unioni, aluepolitiikka, maaseutupolitiikka, globaali talous, 
kansainvälistyminen, elinkeinopolitiikka, innovaatio, osaamiskeskusohjelma, alue-
keskusohjelma, metropolipolitiikka, suurkaupunkipolitiikka 
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Abstract 
 
Olli Hokkanen 
Finnish Urban Policy – its makers and interpreters  
 
As confusing as it sounds, there is no one answer to the question of what Finnish  
urban policy is. This has led to a controversy about the content and means of urban 
policy, as well as to belittling of the significance of urban policy, even to its denial. 
This study aims to answer the question of what Finnish urban policy is. This  
question is answered by examining how Finnish urban policy has been understood 
and by investigating who has supported and opposed it. 
 
The study seeks out a reason for why the government of Prime Minister Lipponen 
appointed the Urban Policy Committee. Urban policy started since 1995 is called the 
‘new Finnish urban policy’. An overview of the urban policy of the kings of  
Sweden-Finland and the history of Finnish regional policy clarifies how the new 
Finnish urban policy differs from the urban policy pursued by kings and from  
Finnish regional policy. The study examines development phases, goals, instruments 
and external examples of the new Finnish urban policy. Furthermore, urban policy 
makers, opponents and supporters are identified, not to mention different definitions 
of urban policy.  
 
The ‘new Finnish urban policy’ was mainly cooperation between cities and the state, 
and it can therefore be called a ‘state urban policy’. Cooperation between the state 
and cities was burdened by several conflicts and tensions, which made it difficult to 
define and achieve urban policy goals. Gradually, belief in the possibilities of urban 
policy faded away, and the only legacy of the new state urban policy was the  
‘agreement-based urban policy’ and ‘metropolitan policy’.  
 
The main data of the study consists of 69 expert interviews. In addition to interviews 
with state and municipal officials and researchers, government and other  
programmes, agreements, strategies, and various memos and reports are also part of 
the data.  
 
The theoretical and methodological starting points of the study are the theories of  
urban studies of the internationalizing city, scale levels and European cities. The 
study shows how the new Finnish urban policy responded to the challenge of  
globalization, balanced between the local, regional and state levels, and needed  
support from the charismatic leaders of the European urban tradition. In addition to 
urban studies, the study utilizes the idea of Bourdieu’s field, which allows opponents 
and supporters of urban policy to be placed in the field of Finnish urban policy.  
 
Key words: city, policy, urban policy, old urban policy, new Finnish urban policy, 
state urban policy, government programme, agreement on land use, housing and 
transportation, European Union, regional policy, rural policy, global economy,  
internationalization, business policy, innovation, Centre of Expertise Programme,  
Regional Centre Programme, metropolitan policy, major cities policy  
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Kiitokset 
 

Kaupungit ovat aina kiinnostaneet minua ja olen vieraillut monissa maailman 
metropoleissa. Aloitin kaupunkimaantieteen opinnot Helsingin yliopiston Kumpu-
lan kampuksella vuonna 2006 – olin valmistunut edellisenä vuonna ylioppilaaksi 
Salon Hermannin lukiosta. Sain valmiiksi kandidaatintutkielmani Salon monikun-
taliitoksesta vuonna 2009. Kevätlukukauden 2010 opiskelin kaupunkimaantiedettä 
Arizonan yliopistossa Tucsonissa, jossa tutustuin amerikkalaiseen kaupunkikehit-
tämiseen ja -politiikkaan. Professori Sallie Marstonin kaupunkimaantieteen kurssi, 
jonka aikana opiskelijat pääsivät analysoimaan ”The Wire” -sarjaa, jäi erityisesti 
mieleeni. Suomeen palattuani kirjoitin pro gradu-tutkielmani yhdysvaltalaisesta, 
brittiläisestä ja suomalaisesta kaupunkipolitiikasta.  

Olin tutustunut professori Anne Hailan ajatteluun kaupungeista ja kaupunkipo-
litiikasta jo ennen filosofian maisteriksi valmistumista vuonna 2011, ja katsoin Hel-
singin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan minulle sopivaksi jatko-opiskelu-
paikaksi. Valitsin tutkimusaiheekseni suomalaisen kaupunkipolitiikan, ja aloitin 
jatko-opintoni vuonna 2013.  

Saatuani työkokemusta Suomen Kuntaliitosta, FCG Finnish Consulting Group 
Oy:stä sekä Pirkanmaan liitosta siirryin päätoimiseksi jatko-opiskelijaksi vuoden 
2015 alussa. Suoritin loppuun kaupunkitutkimuksen, tutkimusjohtamisen ja tiede-
viestinnän jatko-opintokokonaisuudet. Sitten hautauduin Helsingin yliopiston 
Kaisa-kirjastoon edistääkseni tutkielmaani. Toki kirjoitin työtäni myös eduskunnan 
kirjaston tutkijainsalissa, vuokra-asunnoissani Helsingissä, Tampereella ja Es-
poossa sekä hotellihuoneissa Brysselissä ja Pariisissa. Kesäisin Salon kotitalon puu-
tarhamiljöö ja huvimaja tarjosivat mukavat puitteet kirjoittamiselle. Tutkimukseni 
on nyt valmis ja on aika lausua kiitokset työhön myötävaikuttaneille henkilöille ja 
tahoille.  

Aivan aluksi haluan kiittää tutkimukseni ohjaajia. Kaupunkitutkimuksen pro-
fessori Anne Hailaa kiitän kärsivällisyydestä ja tieteellistä ajatteluani kehittävistä 
akateemisista keskusteluista. Anne on ollut kannustava ohjaaja, jolta olen saanut 
arvokkaita ohjeita aina kun olen niitä tarvinnut. Hänen ansiostaan pystyin ylittä-
mään itseni useita kertoja tieteellisessä kirjoittamisessa, jossa ei voi koskaan tulla 
valmiiksi. Monet asiat, jotka tuntuivat aluksi mahdottomilta, muuttuivat lopulta 
mahdollisiksi. Anne huomioi erilaiset ja ajallisesti pitkäkestoiset työvaiheet, joille 
hän ehdotti inspiroivia työnimikkeitä. Kiitän myös VTT Pekka Tuomista käsikir-
joituksen kommentoinnista joulukuussa 2018, sekä professori Heikki Hiilamoa hal-
linnollisesta loppuvaiheen ohjauksesta.  

Seuraavaksi haluan kiittää työni esitarkastajia, maantieteen professori Jussi 
Jauhiaista Turun yliopistosta sekä aluetieteen professori Markku Sotarautaa Tam-
pereen yliopistosta. Lämpimät kiitokset myös vastaväittäjälleni, dosentti Ari-
Veikko Anttiroikolle Tampereen yliopistoon.  

Osallistuin professori Hailan johtamiin jatkokoulutusseminaareihin Wariksen-
pesässä, jossa vallitsi kansainvälinen ja innostava tunnelma. Kaupunkitutkimuksen 
opiskelijat kokoontuivat pyöreän puisen pöydän ääreen, ja heitä oli lähes kaikista 
maanosista, etenkin Aasiasta. Kiitän ryhmäläisiä kriittisistä ja rakentavista keskus-
teluista.  
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Erityiskiitoksen ansaitsevat kaikki asiantuntijahaastatteluihin osallistuneet 
henkilöt, jotka tekivät ja tutkivat suomalaista kaupunkipolitiikkaa tai muutoin vai-
kuttivat siihen. Kiitän antamistanne poikkeuksellisen rikkaista vastauksista, haas-
tattelun jälkeisistä antoisista keskusteluista sekä eritoten kiinnostuksesta työtäni 
kohtaan.  

Kiitän Laura Kolben ja Thomas Forssin säätiötä, joka myönsi minulle stipendin 
Brysselin kansainvälisiä EU-asiantuntijahaastatteluja varten. Tutkimuksen lop-
puunsaattamisapuraha mahdollisti työskentelyni keväällä 2017, joten kiitokset Hel-
singin yliopiston valtiotieteelliselle tiedekunnalle. Helsingin yliopiston humanistis-
yhteiskuntatieteellistä tutkijakoulua puolestaan kiitän kanslerin matkatuesta, joka 
mahdollisti asiantuntijahaastattelun teon OECD:ssä, Pariisissa.  

Kiitän eduskunnan kirjastoa, jonka tutkijainsalissa sain edistää tutkimustani 
vuonna 2015.  

Kiitän Kansalliskirjastoa, jonka erikoislukusalissa perehdyin porvaristolle ja 
kaupungeille 23. päivänä helmikuuta 1789 annettuun vakuutukseen.  

Kiitän työkavereitani Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osastolta, jossa 
olen työskennellyt maaliskuusta 2018 lähtien.  

Olen syvästi kiitollinen vanhemmilleni. Ilman antamaanne korvaamatonta tu-
kea tämä tutkimus ei olisi koskaan valmistunut. Kiitän siskoani Annia ja hänen 
miestään Mikaa mukavista peli-illoista Salon Perttelin maaseudulla. Kiitän 91-vuo-
tiasta isoäitiäni sekä vuonna 2017 syntynyttä kummipoikaani, Matiasta. Lopuksi 
kiitän kaikkia sukulaisia ja ystäviä Suomessa ja ulkomailla.  

   
Vantaan Kivistössä 18.9.2019, 
 
Olli Hokkanen 
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”Kuninkaallinen Majesteetti lupaa ja vakuuttaa tämän kautta Valtakunnan 
Porvaristolle ja Kaupungeille yleisesti, että heillä olevat, varhaisempina ja 

myöhäisempinä aikoina saadut erioikeudet, vapaudet ja oikeudet, jotka perustuvat 
kuninkaallisiin päätöksiin, lahjoituksiin, lahjakirjoihin tahi muihin 

yhtäläisessä eli laillisessa voimassa oleviin kirjoituksiin ja säännöksiin, heille 
semmoisina kuin ne vanhuudesta ovat olleet tahi nyt ovat, loukkaamatta ja 
järkähtämättä nyt ja ijän ikuisina aikoina, säilytetään ja varjellaan, niin 

ettei kukaan heille heidän maittensa, huoneittensa, talon-asemainsa, tilainsa, 
metsäinsä, takamaittensa, virtainsa, vuorainsa, kalastuspaikkainsa, myllyinsä, 
sahainsa tahi muiden laitostensa, eikä heidän kauppansa ja merenkulkunsa, 

elinkeinoinsa ja liikenteensä suhteen vähintäkään estettä tahi haittaa saa tehdä. 
   Kaupungeille lahjoitetut, annetut ja kaupunginmaan nimellä 

merkityt tilukset säilytetään ja jäävät kaupungeille koskematta, eivätkä 
muuta luontoansa, joutukoot kenenkä käteen hyvänsä." 

 
 

ote helmikuun 23. päivänä vuonna 1789 kaupungeille annetusta ja erioikeuden pyyhyydellä vah-
vistetusta Kuninkaallisesta, Armollisesta vakuutuksesta, joka kokonaan ja lopullisesti kumottiin 

vuonna 1995 (käännös K.J. Ståhlbergin valiokunta 1915; Helsingin kaupunginvaltuuston painetut 
asiakirjat vuodelta 1915, n:o 15) 
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1 Johdanto 
 

Tämän tutkimuksen aiheena on suomalainen kaupunkipolitiikka. Työn avainsa-
noja ovat kaupunki ja politiikka. Aluksi on syytä selvittää, mitä nämä käsitteet tarkoit-
tavat. Mikä on kaupunki? Sosiologian klassikko Max Weber (1992: 23) totesi, että 
”kaupunki voidaan yrittää määritellä hyvin monin tavoin”. Yhden luonnehdinnan kau-
pungista antoi filosofian klassikko Aristoteles (1991), jonka mukaan ihmiset muutta-
vat kaupunkeihin etsiäkseen tuloja ja elantoa, mutta jäävät sinne elääkseen hyvän elä-
män. Kaupunki kiinnosti Chicagon koulukunnan kaupunkitutkijoita; Robert Parkille 
ja Ernest W. Burgessille (1984) kaupunki oli mielentila, tapojen ja perinteiden koko-
naisuus. Voidaan siis sanoa, että kaupunki antaa toimeentulon ja hyvän elämän ihmi-
sille, joita yhdistää kaupunkimainen elämäntapa. 

Politiikka (politics) juontuu kreikankielen sanasta polis, joka tarkoittaa kreikka-
laista kaupunkivaltiota, ja sen asioita. Antiikin käsikirjan mukaan polikseen kuului 
kaupunkikeskusta (asty), ympäröivä maaseutu (khora) sekä asukkaat (politai) 
(Castrén & Pietilä-Castrén 2000). Keskiajalla ja renessanssin aikana eurooppalaisista 
kaupunkivaltioista tuli valtioihin kuuluvia kaupunkeja (Le Galès 2002), ja politiikka 
alkoi tarkoittaa ennen muuta valtiollista politiikkaa (Weber 2009). Se poikkeaa kau-
punkivaltiopolitiikasta siinä, että kysymys ei ole enää pelkästään kaupunkien asioiden 
hoidosta, vaan esimerkiksi yhteiskunnallisten toimijoiden välisistä valtapeleistä sekä 
puolueiden suunnitelmista (policies), joiden tavoitteena saattaa olla kaupunkien ulko-
puolisten alueiden kehittäminen.  

Kaupungit, kaupunkivaltiot sekä kaupunkien hallitseminen ja kehittäminen ovat 
vanhempia kuin sana politiikka. Esimerkiksi faraoiden johdolla Thebasta, Memfisistä 
ja Heliopoliksesta rakennettiin loisteliaita ja esteettisiä kasvukeskuksia, jotka palveli-
vat uskonnollisia tarpeita (Fauerbach 1997). Olivatko faraoiden toimet kaupunkipoli-
tiikkaa? Lopettiko valtiollinen politiikka kaupunkipolitiikan? Mitä siis on kaupunki-
politiikka? Kaupunkipolitiikan käsite ja kaupunkipolitiikan teko erityisesti viimeisen 
50 vuoden aikana alkoivat kiehtoa minua; enhän muuten olisi päättänyt ryhtyä tutki-
muksen kirjoittamiseen vuoden 2013 alussa Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden lai-
toksella. Kaupunkipolitiikan käsite ihastutti (ja vihastutti) minua jo ennen jatko-opin-
tojeni aloittamista. Törmäsin siihen ensimmäisen kerran Arizonan yliopiston maantie-
teen ja aluekehittämisen laitoksella Tucsonissa, jossa opiskelin kevätlukukaudella 
2010. Suomeen palattuani päätin ottaa pro gradu-tutkimukseni aiheeksi kaupunkipo-
litiikan. Tutkimus julkaistiin vuonna 2011 nimellä Kaupunkipolitiikkaa edunsaajille? 
Työn vastaanotosta päätellen aihe tuntui olevan yhtä kuuma kuin Sonoran aavikko.  

Jatko-opintojeni alussa testasin oppimaani ja ymmärrystäni kaupunkipolitiikasta. 
Kysyin tutkimussuunnitelmia kirjoittaessa itseltäni ”Onko kaupunkipolitiikka ole-
massa?” ja ”Tarvitaanko kaupunkipolitiikkaa?”. Ensimmäiseen kysymykseen vastasin 
heti myöntävästi. Ajattelin, että kaupunkipolitiikka on politiikkaa, jonka avulla on hal-
littu antiikin ajan kaupunkivaltioita. Kreikan klassisella kaudella (480–330 eaa.) tämä 
politiikka oli pitkälle kehittynyttä, ja sen esikuvana oli Ateena. Lisäksi en voinut olla 
ajattelematta antiikin Rooman tasavalta-aikaa, jolloin senaatti, virkamiehet ja kansan-
kokoukset käsittelivät poliittisia kysymyksiä, jotka liittyivät vallattujen kaupunkival-
tioiden ja alueiden maanomistukseen sekä teiden, satamien ja akveduktien rakentami-
seen. Toiseen kysymykseen, joka koski kaupunkipolitiikan tarvetta, vastasin niin 
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ikään myöntävästi. Ajattelin David Harveyn kuvaamaa kapitalistista talousjärjestel-
mää, ja sen aiheuttamia urbaaneja sosiaalisia ongelmia, joita on pyritty ratkaisemaan 
kaupunkipolitiikan avulla. 

Kysymykseen ”Mitä on kaupunkipolitiikka?” en kyennyt antamaan selkeää vas-
tausta. Perehdyttyäni kaupunkipolitiikkaa käsittelevään kirjallisuuteen huomasin, että 
kaupunkipolitiikka määriteltiin eri tavoin kirjoittajan näkökulmasta, tutkimusintres-
seistä, puoluepoliittisista tavoitteista sekä ammattikunnasta riippuen. Erilaiset määri-
telmät jäivät vaivaamaan mieltäni ja niinpä otin tehtäväkseni selvittää, miten kaupun-
kipolitiikka on ymmärretty Suomessa ja mitä on suomalainen kaupunkipolitiikka.   
 
1.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset  

 
Tutkimuksen kohteena on kaupunkipolitiikka. Tavoitteena on kartoittaa kaupun-

kipolitiikan sisältöä, selvittää sen kehitystä ja muutosta sekä etsiä kaupunkipolitiikan 
käsitteelle annettuja merkityksiä. Rajasin tutkimukseni suomalaiseen kaupunkipoli-
tiikkaan, jonka historiaa käsittelin pro gradussani yhdysvaltalaisen ja brittiläisen kau-
punkipolitiikan ohella. Halusin syventää tietämystäni suomalaisen kaupunkipolitiikan 
historiasta, ominaispiirteistä sekä erikoisuuksista sekä selvittää tarkemmin niitä kysy-
myksiä, joita tarkastelin aikaisemmassa tutkimuksessani. Ensimmäiseksi tutkimusky-
symyksekseni määrittelin: ”Mitä on suomalainen kaupunkipolitiikka?” 

Tutkimukseni motiivina oli halu vaikuttaa suomalaiseen kaupunkipolitiikkaan 
sekä ymmärtää, selittää ja kehittää sitä. Pidin tärkeänä kansainvälisen kaupunkitutki-
muksen ja sen teorioiden tuomista kaupunkipoliittisen päätöksenteon tueksi. Tämän 
vuoksi tässä tutkimuksessa esitellään kaupunkipolitiikan kansainvälistä tutkimusta. 
Halusin tutkimuksellani laajentaa ymmärrystä suomalaisista kaupungeista ja niiden 
hallinnasta. Halusin myös löytää keinoja kaupunkipolitiikan kehittämiseksi, ja tähän 
liittyy myös kaupunkitutkimuksen keinoin kehitettävä politiikka. Toinen tutkimusky-
symykseni onkin seuraava: ”Miten kaupunkipolitiikkaa voitaisiin kehittää?” 

Minua askarrutti kysymys, oliko suomalaiseen kaupunkipolitiikkaan vaikuttanut 
EU:hun liittyminen ja globalisaatio. Olin toki aikaisemmassa tutkimuksessani viitan-
nut EU:hun ja globaaliin kilpailutalouteen (mm. Porter 2001), mutta en ollut syste-
maattisesti analysoinut näiden vaikutusta suomalaisen kaupunkipolitiikan kehityk-
seen. Pro gradussani minulta jäi huomioimatta Markku Sotaraudan vuonna 1999 il-
mestynyt julkaisu Suomen kaupunkipolitiikkaa etsii itseään: Näkemyksiä strategisista 
haasteista ja toimintamalleista, joka juuri ennen vuosituhannen vaihtumista antoi 
määritelmän kaupunkipolitiikalle, ja tarkasteli sen haasteita ja toimintatapoja. Sota-
raudan (1999) pääväite on, että tehokas kaupunkipolitiikka vaatii strategisten haastei-
den ymmärtämistä. Strategisilla haasteilla Sotarauta viittaa niihin mahdollisuuksiin, 
vaikeuksiin tai ongelmiin, joilla on ratkaiseva merkitys kaupunkien tulevaisuuteen ja 
kykyyn saavuttaa tavoiteltu tulevaisuus. Sotarauta ottaa lähtökohdakseen EU:n rapor-
tin Sustainable Urban Development in the European Union, ja luettelee EU:n komis-
sion esittämät strategiset haasteet: (1) Globalisaatio ja talouden restrukturaatio. (2) 
Sosiaalinen inkluusio. (3) Kestävä urbaani ja globaali kehitys. (4) Hallinnan kehittä-
minen. Tehokkaan kaupunkipolitiikan edellytyksenä ovat Sotaraudan mielestä verkos-
toituneet toimijat, joita ovat valtion organisaatiot, kaupungit sekä yksityisen sektorin 
ja kolmannen sektorin toimijat. Toimintojen yhteensovittaminen on haasteellista, 
mutta Sotaraudan mielestä se onnistuu, mikäli toimijat sitoutuvat yhteisiin periaattei-
siin, heidän toimintaansa koordinoidaan ja toimijat ovat riittävän lähellä toisiaan. Toi-
mijoiden tulisi laatia strategisia ohjelmia ja vastata edellä esitettyihin haasteisiin.  
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Mieltäni jäi askarruttamaan, mitä on strateginen toiminta, ja mitä ovat oikeastaan 
strategiset haasteet. Ovatko ne haasteita, jotka liittyvät Suomen liittymiseen Euroopan 
unioniin ja suomalaisten kaupunkien liittymiseen eurooppalaisten kaupunkien verkos-
toon? Vai ovatko ne globalisaation lieveilmiöiden aiheuttamia haasteita, globaaleja 
kaupunkiongelmia, jotka pakottavat kaupungit keskinäiseen yhteistyöhön ja kehittä-
mään uusia keinoja ja innovaatioita selviytymistä varten? Tutustuttuani kaupunkipo-
litiikasta ja globalisaatiosta sekä Euroopan integraatiosta käytyyn kirjoitteluun, asetin 
tutkimukselleni seuraavan hypoteesin: ”EU ja globalisaatio ovat vaikuttaneet suo-
malaiseen kaupunkipolitiikkaan.”  

Muutoksen tutkiminen teki tutkimuksestani myös historiallisen tutkimuksen, jota 
ei ollut järkevä rajata vain 1990-luvun jälkeiseen kehitykseen. Kaupunkeja on toki 
hallittu ennenkin, ja vaikka tutkimus keskittyykin ajanjaksoon 1995 2017, etsin myös 
tämän ajanjakson kaupunkipolitiikan historiallisia edeltäjiä. Miksi aloittaa vuodesta 
1995? Vuosi 1995 ei ollut merkittävä yksinomaan siksi, että silloin Suomi liittyi 
EU:hun, vaan se oli merkittävä vuosi Suomen kaupunkipolitiikan historiassa. Silloin 
nimitettiin Paavo Lipposen hallitus, joka pyrki hallitusohjelmansa mukaisesti tuke-
maan ”vahvojen, kansainvälisillä markkinoilla kilpailukykyisten kasvukeskusten luo-
mista”. Hallituskoalition toimet johtivat ensimmäisen kaupunkipolitiikan yhteistyö-
ryhmän asettamiseen vuonna 1996. Halusin selvittää, minkä vuoksi yhteistyöryhmä 
perustettiin, ja muotoilin kolmannen tutkimuskysymyksen seuraavasti: ”Alkoiko vuo-
den 1995 jälkeen kaupunkipolitiikan uusi aikakausi ja miten suomalainen kau-
punkipolitiikka on kehittynyt vuoden 1995 jälkeen?” 

Epäilemättä EU kaupunkiohjelmineen ja globalisaatio muuttivat kaupunkien ke-
hittämistä. Suomalainen kaupunkipolitiikka ei kuitenkaan muuttunut itsestään, vaan 
tarvittiin toimijoita, jotka laativat uudenlaisia kaupunkistrategioita. Asetin tehtäväk-
seni selvittää, keitä nämä toimijat olivat. Kaupunkipoliittiseen kirjallisuuteen pereh-
dyttyäni havaitsin nopeasti, että kaupunkipoliittisten strategioiden laatimiseen osallis-
tuu kirjava joukko päätöksentekijöitä ja konsultteja. Näiden tekijöiden tunnistamisesta 
muodostuikin keskeinen tutkimukseni tehtävä ja määrittelin neljännen tutkimuskysy-
mykseni seuraavalla tavalla: ”Kuka tekee kaupunkipolitiikkaa Suomessa ja mikä 
on tekijöiden intressi kaupunkipolitiikkaan?” 

Tutkimuksen empiirisen aineiston perusteella jaottelin kaupunkipolitiikan tekijät 
seuraaviin ryhmiin: aktiiviset tekijät, edistäjät ja vaikuttajat. Näillä ryhmillä on erilai-
sia intressejä, ja tutkimuksen yhdeksi keskeiseksi tehtäväksi muodostui intressien ja 
niiden pohjalta syntyneiden yhteenliittymien tunnistaminen. Intresseihin kiinnitti huo-
miota myös vuonna 2000 ilmestynyt kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän arvio kau-
punkiohjelmien onnistumisesta. Julkaisun toimittanut Ilari Karppi (2000) arvelee, että 
nämä intressit ovat vasta hahmottumassa:  

 
Ehkä parhaiten oikeaan osuvaksi osoittautuva arvio Suomen kaupunkipolitiikkaa muovaa-
maan tulevista intresseistä on, että nämä intressit itsessään ovat vasta hahmottumassa, saa-
massa institutionaalisia muotoja kiinnittyessään johonkin toimeenpanorakenteeseen ja haas-
tamaan siten vakiintuneet organisaatiot oppimaan ja arvioimaan uudelleen omaa asemaansa 
suhteessa niihin. (Karppi 2000: 129.) 
 

Julkaisussa tunnustetaan, että kaupunkipolitiikasta on erilaisia näkemyksiä ja ky-
sytään, ”keiden näkemysten perusteella yhtä yhteistä kansallista kaupunkipolitiikkaa 
olisi syytä luoda ja tehdä jatkossa?”. Viidenneksi tutkimuskysymyksekseni määrittelin 
seuraavan: ”Miten kaupunkipolitiikka on ymmärretty?” 
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Asetin tehtäväkseni selvittää, mikä on kaupunkipolitiikan käsitteen sisältö, inten-
sio ja sen ala, ekstensio. Kysyin kaupunkipolitiikan tekijöiltä ja tutkijoilta, mitä suo-
malainen kaupunkipolitiikka on. Haastattelin tutkijoita, erityisasiantuntijoita, tohto-
reita, dosentteja, tutkimuspäälliköitä, tutkimusjohtajia, apulaisprofessoreja, professo-
reja ja emeritusprofessoreja kartoittaakseni suomalaisen kaupunkipolitiikan erilaisia 
tulkintoja. Kutsun näitä tutkijoita ja asiantuntijoita tulkeiksi. He eivät laadi kaupunki-
poliittisia strategioita, mutta määrittelevät kaupunkipolitiikan käsitettä. Heillä on vä-
lillinen vaikutus kaupunkipolitiikan sisältöön. 
 
1.2 Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat 
 

Tutkimukseni tavoitteenani on selvittää, mitä on suomalainen kaupunkipolitiikka, 
miten se on ymmärretty ja miten se on kehittynyt. Näihin kysymyksiin vastaan käyt-
täen hyväksi kaupunkitutkimuksen kansainvälisiä teorioita ja käsitteitä. Yksi näistä on 
skaalan tai mittakaavan käsite, joka tekee mahdolliseksi erottaa paikallisen, alueelli-
sen, valtakunnallisen ja globaalin tason. Esimerkiksi Suomessa alueellisen tason alue-
politiikka on vaikuttanut merkittävästi paikallisen tason kaupunkipolitiikan kehityk-
seen. Kaupunkipolitiikkaan sovellettuna tutkimukseni selventää edelleen tasoista teh-
tyä tutkimusta, jota Jouni Häkli (2011) pitää keskeisenä tutkimustehtävänä:  
 

Yksi keskeinen ja paljon puhuttava kysymys liittyy yhteiskunnallisten ilmiöiden ja käytän-
töjen mittakaavaisuuteen eli skaalautumiseen. Ovatko esimerkiksi paikallinen ja globaali it-
sessään olemassa olevia toiminnan mittakaavoja niin, että voimme sanoa jonkin ilmiön tai 
toiminnan olevan itsessään paikallista tai globaalia? Vai ovatko paikallinen ja globaali vain 
syvälle juurtuneita tapoja hahmottaa toiminnan mittakaavaisuutta, jolloin niitä ei voikaan 
löytää ilmiöistä itsestään?     Joidenkin tutkijoiden mielestä koko mittakaavan (tai englan-
ninkielellä skaalan) käsite on haitallinen, koska se ujuttaa maailmankuvaamme vertikaalisen 
hierarkian, esimerkiksi että globaali on tärkeämpää kuin paikallinen. Hierarkia mieluummin 
haittaa kuin auttaa ilmiöiden ymmärtämisessä. (Häkli 2011.) 

 
Skaalan käsitteeseen liittynyt problematiikka sekä sosiospatiaalisen teorian onto-

loginen käänne, joiden jäljille pääsin Arizonan yliopistossa, muodostivat yhden tutki-
mukseni johtolangoista. Halusin soveltaa skaalateoriaa kaupunkipolitiikan tutkimuk-
seen ja pohtia kiistaa, joka koskee skaalateorian ja skaalan käsitteen hyödyllisyyttä. 
Sallie Marstonin tutkijaryhmä on ehdottanut skaalan käsitteen hylkäämistä tarpeetto-
mana ja korvaamista ”sijaintipaikan ontologialla” (site ontology) (ks. Marston 2000; 
Marston et al. 2005). Yhdysvaltalainen kaupunkitutkija Neil Brenner puolestaan on 
pitänyt skaalateoriaa ja skaalakäsitettä tärkeinä (ks. Brenner 2001; 2011).  

Skaalateorian ohella tutkimukseni oleellisia teoreettisia käsitteitä ovat Patrick Le 
Galèsin (2002) eurooppalaisen kaupungin käsitteet: ”kollektiivinen toimija”, ”paikal-
linen yhteiskunta” ja kaupunkien hallinta. Tutkimuksessani tarkastelen kaupunkeja 
paikallisina yhteiskuntina, joissa intressiryhmien, toimijoiden ja organisaatioiden vä-
lille kehittyy alliansseja tai konflikteja. Analysoin kaupunkeja myös kollektiivisina 
toimijoina, jotka erilaisista intresseistä huolimatta kykenevät tavoitteelliseen toimin-
taan. Kaupunkien hallintaa tutkiessani kiinnitän huomiota kaupunkien mahdollisuuk-
siin sopeuttaa paikallisten intressiryhmien ja organisaatioiden näkemyksiä toisiinsa.  

Olin pannut merkille suomalaisen kaupunkipolitiikan tutkimuksen riittämättömän 
analyysin mitä tulee eri intressiryhmien tutkimiseen ja erityisesti kaupunkien tutkimi-
seen ”kollektiivisina toimijoina”. Suomalaista kaupunkitaloustieteellistä kirjallisuutta 
on vaivannut poliittisten päätösten, intressien ja konfliktien huomiotta jättäminen sekä 
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eurooppalaisten kaupunkien pitkän historian ja omaleimaisten piirteiden sivuuttami-
nen. Anne Haila (2004: 58) kritisoi suomeksi ilmestynyttä kaupunkitaloustieteen op-
pikirjaa seuraavalla tavalla: ”Ehkä häiritsevintä teoksessa onkin sen suppea amerikka-
lainen ja taloudellisen tehokkuuden näkökulma. Kaupunkia tarkastellaan ideaalisena 
ja tehokkaana kaupunkina ottamatta juurikaan huomioon poliittisia päätöksiä, konflik-
teja ja vaihtoehtoisia kaupunkimalleja   teoksesta puuttuvat viittaukset sellaisiin 
kaupunkiteoreetikkoihin – kuten Max Weber −, jotka ovat kirjoittaneet eurooppalaisen 
kaupungin erityisestä luonteesta: eurooppalaisilla kaupungeilla saattaa olla joitakin 
ominaisia piirteitä, jotka olisi syytä ottaa huomioon amerikkalaisia teorioita sovellet-
taessa ja jotka saattavat tehdä amerikkalaiset mallit soveltumattomiksi”. Analyysini 
yksi tehtävä on selvittää, miten suomalaiset kaupungit eurooppalaisina kaupunkeina 
laativat ohjelmia ja strategioita taloudellisesti tehokkaan toiminnan edistämiseksi.  

Kolmas tutkimukseni teoreettinen lähtökohta on globalisaatiosta ja globaalista 
kaupungista käyty keskustelu, jota johti Saskia Sassen. Useat eurooppalaiset kaupun-
git uskoivat, että strategioita laatimalla ne voisivat päästä osaksi sitä menestystä, joka 
yhdistettiin Sassenin kuvaamiin globaalikaupunkeihin. Haila kuvasi näitä globaali-
kaupunkien käytäntöjä jäljitteleviä eurooppalaisia kaupunkeja kansainvälistyviksi 
kaupungeiksi. Tutkimuksessani selvitän, miten suomalaiset kaupunkipoliitikot ovat 
vastanneet globalisaation haasteisiin ja mistä Suomen valtio ja kansainvälistyneet suo-
malaiset kaupungit hakivat oppia kaupunkipolitiikkansa tekoon.   

Pierre Bourdieun kenttäteorian innoittamana sijoitan kaupunkipolitiikan tekijät ja 
vastustajat kaupunkipolitiikan kenttään, joka osoittaa näiden toimijoiden väliset suh-
teet ja eriävät intressit. Toiset kannattavat vahvaa kaupunkipolitiikkaa, ja toiset vahvaa 
aluepolitiikkaa. Weberin legitimiteettiteoriaa soveltaen laadin analyysini tueksi seit-
semän mallia suomalaisen alue- ja kaupunkipolitiikan herruussuhteista.  

Paneudun tutkimuksessani muun muassa innovaatiopolitiikkaan kaupunkipolitii-
kan sektoripolitiikkana, osaamiskeskusohjelma OSKE:en sekä Suomen tietoyhteis-
kuntamalliin, joiden tarkastelussa Manuel Castellsin verkostoteoria on hyödyllinen. 
Castellsin mukaan tiedepuistojen verkostot ruokkivat innovaatioiden syntyä. 
 
1.3 Uusi suomalainen kaupunkipolitiikka 

  
Kutsun tutkimuksessani 1990-luvun puolivälissä syntynyttä kaupunkipolitiikkaa 

”uudeksi suomalaiseksi kaupunkipolitiikaksi”. Sen olennainen piirre on kaupunkien 
ja valtion välinen yhteistyö, joten sitä voidaan myös kutsua valtiolliseksi kaupunkipo-
litiikaksi. Tutkimuksessani tarkastelen tämän uuden valtiollisen kaupunkipolitiikan 
syntyä, kehitystä ja vähitellen tapahtunutta hiipumista. Etsin syitä siihen, miksi 1990-
luvun puolivälissä syntynyt innostus kaupunkipolitiikkaan vähitellen sammui. Tär-
keinä syinä olivat konfliktit ja jännitteet, jotka liittyivät eri skaalatasojen toimijoiden 
ristiriitoihin. Uusi suomalainen kaupunkipolitiikka jäi konfliktien, jännitteiden ja vas-
takkainasettelujen jalkoihin. Tutkimukseni keskeinen tulos on osoittaa uuden valtiol-
lisen kaupunkipolitiikan synty ja hiipuminen.  

Valtiollinen kaupunkipolitiikka ei loppunut kokonaan, vaikka usko siihen ja sen 
tehokkuuteen väheni. Kaupungit solmivat edelleen sopimuksia valtion kanssa ja laa-
tivat strategisia ohjelmia. Valtiollisen kaupunkipolitiikan perintönä syntyi myös suur-
kaupunkipolitiikka ja metropolipolitiikka. Uusi suomalainen kaupunkipolitiikka ei 
pystynyt vastaamaan kaupunkien toimintaympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin ja 
usko valtiolliseen ohjaukseen sektoripolitiikkojen koordinaatiosta loppui. 



 

17 
 

SUOMALAINEN KAUPUNKIPOLITIIKKA – SEN TEKIJÄT JA TULKIT            Olli Hokkanen 

Suomalainen kaupunkipolitiikka on tärkeä ja ajankohtainen aihe, jota ei ole juu-
rikaan tutkittu kriittisesti. Kaupunkien ja kaupunkipolitiikan merkitys on lisääntynyt 
kaikkialla maailmassa ja useat tutkimukset osoittavat, että kaupungeilla ja kaupunki-
seuduilla on tärkeä rooli taloudellisen kasvun moottoreina ja innovaatioiden lähteenä. 
Pääministeri Juha Sipilän hallitus ajoi politiikkaa, joka oli ristiriidassa näiden 
tutkimustulosten kanssa. Tämä politiikka johti ristiriitaan suurten kaupunkien ja val- 
tion välillä. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (2017) kommentoi:   
 

Suomessa on vietetty jo niin maaseutu- kuin saaristopolitiikan erilaisia kymmenvuotisjuhlia, 
mutta kaupunkipolitiikka loistaa edelleen poissaolollaan. Vaatii paljon hyvää tahtoa ja luo-
vaa mielikuvitusta, jos vaikkapa nykyisen hallituksen ohjelmasta haluaa löytää jonkin kau-
punkipoliittisen ulottuvuuden − − Maailma on menossa suuntaan, jossa isojen kaupunkiseu-
tujen merkitys myös kansallisen hyvinvoinnin lähteenä kasvaa, ja maassa tehdään samaan 
aikaan suurinta hallintoremonttia, joka kumpuaa pienten kuntien tulokulmasta. (Helsingin 
uusi pormestari Vapaavuori…2017.) 

 
Tavoitteenani on selventää valtion ja kaupunkien konfliktia ja tutkia, miten kaupunki-
politiikkaa voisi kehittää valtakunnan, alueiden ja kaupunkien edut yhteensovittaen.  

 
1.4 Tutkimuksen eteneminen  
 

Toisen luvun väite on, että nykyisen elinkeinopainotteisen kaupunkipolitiikan 
ymmärtäminen vaatii vanhan kaupunkipolitiikan ymmärtämistä. Luvussa esitetään 
historiallinen katsaus Suomen kaupunkien syntyyn ja kehitykseen aloittaen Ruotsin 
vallan ajasta, jolloin kuninkaat perustivat kaupunkeja Suomen alueen hallitsemiseksi. 
Katsauksessa kuninkaiden kaupunkipolitikkaan huomiota kiinnitetään kaupunkilai-
toksen historiaan, kaupunkien porvareihin, kaupunginmaihin ja merkantilismiin. Au-
tonomian aika toi Suomeen lakien säätelemän kaupunkien ja alueiden hallinnan. Jos 
ei nykyistä kaupunkipolitiikkaa voida ymmärtää tuntematta kuninkaiden ja autono-
mian ajan kaupunkipolitiikkaa, sama koskee aluepolitiikkaa ja sen historiaa. Luvussa 
tarkastellaan myös aluepolitiikan syntyä ja kehitystä, vuodesta 1917 vuoteen 1995.  

Kolmannessa luvussa esitellään tutkimuksen teoreettinen viitekehys: teoriat ”kan-
sainvälistyvästä kaupungista” ja globaalista taloudesta, skaalatasoista ja verkostoista, 
Max Weberin näkemys länsimaisesta kaupungista sekä Patrick Le Galèsin tulkinta 
eurooppalaisesta kaupungista. Jos nykyistä suomalaista kaupunkipolitiikkaa ei voida 
ymmärtää tuntematta kaupunkilaitoksen varhaisempaa historiaa ja aluepolitiikkaa, 
sama koskee valtiota. Valtion politiikkaa globaalissa kilpailutaloudessa tarkastellaan 
Bob Jessopin valtioteorian käsitteiden avulla. Viimeinen tutkimuksen teoreettinen 
apuväline tulee ranskalaiselta sosiologilta Pierre Bourdieulta. Tutkimus sijoittaa suo-
malaiset kaupunkipolitiikan tekijät, tutkijat ja konsultit kaupunkipolitiikan kenttään. 

Neljännessä luvussa kuvataan tutkimuksen aineistot ja kerrotaan, miten aineistoa 
on analysoitu. Tutkimusta varten haastateltiin kaupunkipolitiikan tekijöitä sekä tutki-
joita ja asiantuntijoita, jotka olivat kirjoittaneet kaupunkipolitiikasta. Puolistruktu-
roidut asiantuntijahaastattelut muodostivat tärkeimmän osan kokonaisaineistossa. Lu-
vussa tuodaan esille, miten haastateltavat valittiin ja kuinka empiirinen haastatteluai-
neisto jäsennettiin hallittavaan muotoon hyödyntäen teoreettisia käsitteitä.   

Viidennessä luvussa vastataan kysymykseen ”Miten suomalainen kaupunkipoli-
tiikka ymmärretään?” Yksi vastaus on, että kaupunkipolitiikka ymmärretään elinkei-
nopainotteiseksi. Luvussa tarkastellaan kaupunkipolitiikan määritelmiä, sektoripoli-
tiikkojen koordinaatiota sekä perusteita käsitteen kyseenalaistamiselle.  
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Kuudennessa luvussa jatketaan toisessa luvussa aloitettua kaupunkipolitiikan his-
torian kirjoitusta, ja perehdytään erityisesti 1990-luvun tapahtumiin. Luvussa väite-
tään, että vuoden 1995 jälkeen alkoi kaupunkipolitiikan uusi aikakausi; presidentti 
Martti Ahtisaaren vahvistama laki säätyjen erioikeuksien lakkauttamisesta (1995; ks. 
liitteestä 12 ko. laki) lopetti Suomessa vanhan kaupunkipolitiikan, jota oli tehty aina 
Pähkinänsaaren rauhan solmisesta lähtien. Suomalaista yhteiskuntaa haluttiin näin 
vahvistaa osaamisperusteisena yhteiskuntana, mistä käy esimerkkinä myös osaamis-
keskusohjelman käynnistäminen vuonna 1994. Suomessa syntyi uudenlainen, valtiol-
lisesti ohjattu kaupunkipolitiikka, jolla pyrittiin vastaamaan globaalin talouden haas-
teisiin. Luvussa analysoidaan tämän uudenlaisen kaupunkipolitiikan syntymisen edel-
lytyksiä, tekijöiden toimintatapoja ja erityisesti kaupunkipoliittisia ohjelmia.  

Seitsemännessä luvussa kartoitetaan ulkomaisia esikuvia, jotka ovat vaikuttaneet 
suomalaisen kaupunkipolitiikan kehitykseen. Jos aikaisemmin vaikutteita Suomen 
kaupunkien kehittämiseen haettiin Ruotsista ja Saksasta, uuden valtiollisen kaupunki-
politiikan erityisinä esikuvina olivat USA, Ranska ja Englanti. Luvun lopussa esitel-
lään Suomen tietoyhteiskuntamalli, josta ulkomaat vuorostaan ovat hakeneet oppia.  

Kahdeksannessa luvussa analyysin kohteena on ”EU:n kaupunkipolitiikka”. EU 
on ohjelmillaan pyrkinyt edistämään Euroopan kaupunkien innovatiivisuutta. EU:n 
taloudesta on haluttu tehdä kilpailukykyisin, dynaamisin ja innovatiivisin tietoperus-
tainen talous globaalissa maailmassa. Katsaus ”EU:n kaupunkipolitiikan” historiaan 
osoittaa selvästi EU:n kaupunkimyönteisyyden. Luvussa väitetään EU:n kansainvälis-
täneen suomalaisia kaupunkeja ja siten muuttaneen niitä, mutta uuden valtiollisen kau-
punkipolitiikan keinoihin unionilla ei ole ollut mandaattia vaikuttaa. 

Yhdeksännestä luvusta selviää, ketkä tekevät, edistävät ja ajavat kaupunkipoli-
tiikkaa Suomessa. Luvussa paljastetaan, keillä on intressi kaupunkipolitiikkaan, sekä 
analysoidaan kaupunkeja paikallisina yhteiskuntina ja kollektiivisina toimijoina.  

Luvussa 10 siirrytään tutkimaan kaupunkipolitiikkaan liittyviä konflikteja. Näistä 
merkittävimpiä ovat valtion ja kaupunkien välinen konflikti, kaupunkipolitiikan ja 
aluepolitiikan välinen ongelmallinen suhde, ministeriöiden väliset konfliktit sekä po-
liittisten puolueiden ja hallitusten erilaiset näkemykset. Luvussa etsitään ja tunniste-
taan sellaisia toimijoita ja intressiryhmiä, jotka ovat jarruttaneet kaupunkipolitiikan 
kehittämistä. Lopuksi työstetään kaupunkipolitiikan kenttä, joka paljastaa eri intressit.  

Luvussa 11 tutkaillaan konfliktien lannistaman kaupunkipolitiikan keinoja ja ky-
sytään, onko harjoitettu uusi kaupunkipolitiikka kyennyt vastaamaan globalisaation 
aiheuttamiin haasteisiin. Luvussa käsitellään niitä kaupunkipolitiikan keinoja ja väli-
neitä, joita on hyödynnetty globaalien kaupunkiongelmien ratkaisemiseksi. Tarkoituk-
sena on analysoida kaupunkipolitiikan ja sektoripolitiikan suhdetta ja esitellä aikan-
saeläneitä ohjelmia sekä kaupunkien kehittämiseen liittyviä muita keinoja, kuten kun-
tafuusioita. Luvussa väitetään, että uusi kaupunkipolitiikka ei ole kokonaan kuollut.  

Luvussa 12 jatketaan keskustelua kaupunkipolitiikasta ja syvennytään sen kehit-
tämiseen liittyviin yhteiskunnallisiin haasteisiin, joita ovat johtajuus, yhteiskunnalli-
sen vaikuttavuuden tavoittelu, kaupunki-valtio-suhteen terveyhdyttäminen sekä maa-
kuntauudistus. Lisäksi käydään läpi tutkimuksen keinoin kehitettävää kaupunkipoli-
tiikkaa, toisin sanoen niitä kaupunkikysymyksiä, joita kaupunkipolitiikan tekijät ja 
tutkijat pitivät tärkeinä. Miten kaupunkipolitiikasta voisi tulla merkittävä politiikka, 
joka vastaisi tehokkaasti ja strategisesti globaaleihin kaupunkiongelmiin?  

Luvussa 13 vastataan tutkimuskysymykseen ”Mitä on suomalainen kaupunkipo-
litiikka?”. Luvussa esitellään kaupunkipolitiikkan sanasto sekä tehdään yhteenveto 
keskeisistä tuloksista. Lopuksi esitetään suositukset ja jatkotutkimuksen aiheita.  
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2 Aluepolitiikka ja vanha kaupunkipolitiikka  
 

Uuden suomalaisen kaupunkipolitiikan ymmärtämiseksi on syytä tarkastella Suo-
men varhaisempaa kaupunkien hallintaa sekä aluepolitiikan teon kausia. Tässä luvussa 
paneudutaan näihin uuden kaupunkipolitiikan historiallisiin juuriin sijoittamalla uusi 
kaupunkipolitiikka Suomen kaupunkilaitoksen ja aluepolitiikan historiaan. Historial-
linen katsaus aloitetaan Ruotsi-Suomen kuninkaista, jotka perustivat kaupunkeja Suo-
men alueen hallitsemiseksi. Tämän varhaisen kuninkaiden kaupunkipolitiikan lisäksi 
uuden kaupunkipolitiikan ymmärtäminen edellyttää kaupunkien maanomistuksen ja 
aluepolitiikan historian ymmärtämistä. Luvussa tarkastellaan myös lainsäädännön ke-
hitystä sekä modernien kaupunkien ja aluepolitiikan syntyä autonomian ajasta vuoteen 
1995. Keskeinen väite on, että kaupunkipolitiikka oli ennen erittäin merkittävä poli-
tiikka, ja siitä tehtiin Ruotsi-Suomessa jopa johtava yhteiskuntapolitiikka.  
 
2.1 Kaupunkien perustaminen ja kuninkaiden kaupunkipoli-
tiikka 
 

Uuden suomalaisen kaupunkipolitiikan on sanottu olevan elinkeinopainoitteista 
(ks. esim. luku 5.4). Miksi? Syyt löytyvät historiasta ja kaupunkikäsitteestä, joka tuli 
Saksasta Ruotsiin ja Suomeen. Carl Jacob Gardbergin toimittamassa teoksessa Suo-
men kaupunkilaitoksen historia 1: keskiajalta 1870-luvulle (1981) tuodaan esille, mi-
ten saksalaiset kauppakaupungit vaikuttivat Itämeren kaupunkien elinkeinokehityk-
seen keskiajalla. Saksan porvaristo oli saanut oikeuden harjoittaa porvarillisia elinkei-
noja Ruotsi-Suomen kaupungeissa. Saksalaiset porvarit eivät ainoastaan osallistuneet 
raastuvankokouksiin, he olivat myös vaalikelpoisia kaupunginhallinnon luottamustoi-
miin. Vastineeksi saamistaan erioikeuksista porvarit maksoivat veroja Ruotsi-Suomen 
kaupungeille. Saksalaisten kauppiaiden sukulaissiteet Itämeren kaupunkeihin, Suo-
meen suuntautunut muuttoliike ja hansakauppa tekivät tunnetuksi saksalaisten porva-
rien privilegioihin perustuneen kaupunkimallin. Vaikka Suomen alueen kaupungit ei-
vät olleet Hansaliiton virallisia jäseniä, on väärin väittää, etteikö saksalaisilla porva-
reilla tai Saksan kaupunkimallilla olisi ollut lainkaan vaikutusta kaupunkikehitykseen. 
Keskiaikainen Turun tori suunniteltiin noudattamaan hansakaupunkien kaavaa, ja sak-
salaisten kauppiaiden ansiosta turkulaisten tuotteet päätyivät maailmanmarkkinoille.   

Vanhoilla kaupungeilla (ennen vuoden 1959 lakiuudistusta perustetut Suomen 
kaupungit) on suuri merkitys uuteen suomalaiseen kaupunkipolitiikkaan. Ne ovat yhä 
vahvoja vaikuttajia, joita kuunnellaan ja arvostetaan juuri pitkän iän ja kaupunkihis-
torian vuoksi. Miksi vanhat kaupungit menestyivät ja kykenivät säilyttämään ase-
mansa aina tähän päivään saakka? Selittävinä tekijöinä ovat hyvä sijainti sekä kruunun 
myöntämät kaupunkiprivilegiot sekä niiden uusiminen. Ensimmäisetkin vanhat kau-
pungit saivat luonnollisesti kaupunkiprivilegiot, mutta tulee muistaa, että nämä asu-
tuskeskittymät olivat alkujaan syntyneet valtiosta riippumatta; kuitenkaan Naantalin 
perustamiseen ei enää liittynyt minkäänlaisia esivaiheita, vaan kaupunki perustettiin 
viranomaisten päätöksellä. Kaikki kaupungit eivät suinkaan selviytyneet ja pärjänneet. 
Gardbergin (emt.) mukaan niin kutsutulla esiurbanistisella kaudella merkittäviä kes-
kuksia Ruotsissa olivat Birka ja Sigtuna. Birkan oikeus ulottui laajalle alueelle, esi-
merkiksi vuonna 1252 perustetun Tukholman (perustajana Birger Jaarli) kaupungin-
lakia kutsuttiin ennen Maunu Eerikinpoikaa Bjärköän oikeudeksi. Birka kuitenkin tu-
houtui vuonna 975, ja sen perillisenä jatkoi Sigtuna. Visbyn merkitys kasvoi Gotlannin 
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saarella 1000-luvulla; lopulta sekin taantui ja joutui tunnustamaan Lyypekin ylivallan. 
Kaupunkien välinen kilpailu oli siis kovaa. Suomen muinaiskaupungit vahvistuivat 
samalla kun Sigtuna kukoisti. Kansanperinteessä muinaista Rikalaa on pidetty kau-
punkina, vaikka sillä ei ollutkaan kaupunginoikeuksia. Juuri kaupunkiprivilegioiden 
puuttuminen johti Rikalan kuihtumiseen.  

Kauppa- ja markkinayhteydet sekä hyvä satamapaikka ja logistiset yhteydet sisä-
maahan olivat tärkeitä edellytyksiä kaupungin kehitykselle, mutta ne eivät yksin riit-
täneet. Taloudellisten edellytysten lisäksi poliittisilla toimilla oli ratkaiseva vaikutus. 
Saksalaisten kaupunkien tapaan Ruotsi-Suomessa kaupunkeja ja niiden perustamista 
säädeltiin laeilla. Kuninkaat alkoivat ohjata kaupunkien kehitystä määrätietoisesti 
1300-luvun puolivälistä alkaen, ja 1500-luvulta alkaen valtio selvästi perusti kaupun-
keja omien ambitioidensa toteuttamiseksi. Tukholman intressien suojelemiseksi Suo-
men kaupunkien kehitystä rajoitettiin. (Emt.) Kysymys oli rajoittavasta kaupunkipo-
litiikasta. Linnakulttuuri sekä linnojen rakennuttaminen lujittivat kuningaskeskeistä 
hallinto- ja verojärjestelmää (Jaakkola 1944). Kuninkaiden kontrollista huolimatta 
kaupungeilla oli oma hallinto ja raati. Maunu Eerikinpoika tavoitteli valtakunnan oi-
keudellista yhtenäistämistä yleisen maanlain avulla. Tämä laki jäi kuitenkin viralli-
sesti hyväksymättä. (Suvanto 1985.) 

Turku on verkostoitunut kuusikkokaupunki uudessa suomalaisessa kaupunkipo-
litiikassa. Kaupunki vaalii historiallisia perinteitään ja korostaa identiteettiään, esi-
merkiksi Aurajoen merkitystä. Turku oli Itämaan kärkikaupunki keskiajalla. Gardber-
gin (1981) mukaan Aurajoen alue oli jo rautakaudella merkittävä asutuskeskittymä, ja 
sen merkitys alkoi kasvaa vuodesta 1229 lähtien Paavi Gregorius IX:n siirrettyä piis-
painistuimen Koroisten niemeen. Turun tuomiokirkko vihittiin käyttöön vuonna 1300, 
ja vuonna 1309 Turulla oli käytössään jo oma sinetti. Turun ensimmäinen kaupun-
kiprivilegiokirja on hävinnyt. Historioitsijat ovat arvelleet, että kuningas Birger olisi 
antanut sen vuoden 1292 jälkeen, eli aikana, jolloin saksalaisten hansakaupunkien pri-
vilegioita uusittiin. (Emt.) Turun kaupunginhistoriassa raati, raatimiehet ja pormestarit 
mainitaan ensimmäisen kerran vuonna 1324 (Suvanto 1985), jo tätä ennen vuonna 
1249 kaupunkiin rakennettiin dominikaaniluostari. Piispainistuimen ja linnan valta 
ulottui aina Kemijoelle ja Viipuriin asti. Turun vahvistuminen sinetöi muinaisen Ri-
kalan tuhon. (Gardberg 1981.)  

Myös Porvoo syntyi linnan ja kirkon rakentamisen myötä; kaupunki mainitaan 
ensimmäisen kerran vuonna 1383. Viipurin linnan rakennustyöt aloitettiin vuonna 
1293. Linnan läheisyyteen syntyi Viipurin kaupunki, josta kehittyi Ruotsille tärkeä 
tukikohta. Itäisen sijaintinsa vuoksi kaupunki sai odottaa privilegioitaan aina vuoteen 
1403 asti. (Emt.) Ruotsin myöntämien privilegioiden tarkoituksena oli kytkeä Suomen 
kaupungit Tukholman kauppajärjestelmään. Suomeen perustettujen kaupunkien teh-
tävänä oli lisäksi turvata valtakunnan raja. Kuninkaiden puolustus- ja rajapolitiikka oli 
taitavasti integroitu osaksi kaupunkipolitiikkaa. Onko näin nyky-Suomessa? Epäile-
mättä uusi kaupunkipolitiikka on ajautunut hyvin kauas rajapolitiikasta, puolustuspo-
litiikasta sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, esimerkiksi kaupunkien merkitys rajo-
jen puolustamisessa on vähentynyt. Koordinointia tutkiessani (Luku 5.3) huomasin, 
etteivät kaupunkipolitiikan tekijät ja tutkijat maininneet lainkaan näitä politiikkoja.  

Seuraava Suomen kaupunkeja muuttava voima oli uskonpuhdistus. Luostarit lo-
petettiin, ja killat hävisivät. Valtiopäivät korvasivat keskiaikaiset herrainpäivät, ja 
vuonna 1560 valtiopäivät muuttuivat edustuksellisiksi: kustakin säädystä tuli edusta-
jia, kaikkialta valtakunnasta. Keskiaikaisen linnaläänijärjestelmän pohjalta kehitettiin 
lääninhallinto vuonna 1634, ja perustettiin viisi maaherrakuntaa eli Turun ja Porin, 
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Uudenmaan ja Hämeen, Viipurin ja Savonlinnan, Käkisalmen sekä Pohjamaan läänit. 
Läänien johtoon nousivat maaherrat, ja vanhat käskynhaltijat saivat väistyä. Maaher-
rain ohjesääntö vuodelta 1635 täsmensi läänien johtajien toimenkuvia. Jokainen maa-
herra sai avukseen lääninsihteerin ja lääninkirjanpitäjän. Lääneissä oli kreivi- ja va-
paaherrakuntia, joita johtivat monesti keskushallinnon virkamiehet tai sotilashenkilöt. 
(Karonen 2008.) Kaupunkien ja läänien, joiden nimet ja rajat vaihtelivat, välinen 
suhde kesti vuoteen 2009 asti. Skaalatason poistamisesta koitui hyötyjä, sillä läänien 
lakkauttaminen selkeytti kaupunkien asemaa ja kaupunkipolitiikan tekoa.  

Kuningas Kustaa Vaasa suosi Turkua ja kielsi maaseudun asukkailta sellaisen 
kaupankäynnin harjoittamisen, joka oli Turun porvarien etuoikeus. Ulvilaa ja Raumaa 
velvoitettiin harjoittamaan kaupankäyntiä Turun ja Tukholman kanssa – saksalaisten 
kaupunkien kanssa ne eivät saaneet tehdä enää kauppaa. Tallinnan kauppapoliittista 
asemaa pyrittiin heikentämään perustamalla kaupunkeja Tallinnan kauppareiteille. 
Kustaa Vaasa perusti Helsingin Tallinnan kilpailijaksi vuonna 1550. (Gardberg 1981.) 
Helsingin kehitystä muovasivat valtion poliittiset intressit (Klinge & Kolbe 1999: 63).   

Siinä missä kaupungit aikaisemmin olivat kasvaneet yhdyskunnista kaupungeiksi, 
Ruotsi-Suomen kaupunkikehitykselle oli ominaista kaupunkien perustaminen kunin-
kaan mahtikäskyllä. Tätä historioitsijat ovat kutsuneet kuninkaiden kaupunkipolitii-
kaksi. Valtakunnan rajojen turvaamisen lisäksi kaupunkien perustamisen syynä oli 
laittoman maakaupan kontrolli. Kaupungit olivat siis alistettuja valtioon nähden. Suo-
men kaupungit olivat valtion kontrollin alaisuudessa  toisin oli Euroopassa, jossa 
kaupungit olivat kehittyneet vahvoiksi kaupunkivaltioiksi. Ruotsin valtakunnan varal-
lisuus syntyi sen kaupungeista ja maaomaisuudesta. Vaikka kaupungeissa asui suh-
teellisen vähän ihmisiä ja valtakunta oli varsin agraarinen, kruunun omistamien mai-
den määrä oli kasvanut huomattavasti mikä johtui kirkon maiden ottamisesta kruunun 
omistukseen. Kruununtilojen talonpojille oli myönnetty maankäyttöoikeus, josta he 
maksoivat maanvuokraa. Aateliset olivat saaneet kruununtiloja korvauksena suoritta-
mistaan sotapalveluksista. Aatelistoa suosinut maapolitiikka ja aateliston maaomai-
suuden kasvu herätti tyytymättömyyttä muissa säädyissä. Sotien rahoittamiseksi 
kruunu joutui myymään, vuokraamaan ja panttaamaan kruununtiloja.  

Kruunun maa-alueiden väheneminen johtui myös kaupunkien perustamisesta. 
Kaupunkeja ei voitu perustaa yksityisten maanomistajien maille, joten kruunun oli an-
nettava tulevia yhdyskuntia varten lahjoitusmaita. Näin kaupungeista tuli merkittäviä 
maanomistajia. Lahjoitusmaistaan kaupungit osoittivat maata edelleen ”hyvien porva-
rien” käyttöön. Tämä käytäntö perustui kaupunginlakiin ja kruunun pyrkimyksiin 
edistää porvarien toimeentuloa erityisesti käsityöläistoiminnassa. Hallitsijat olivat 
kaupunkien perustamisasiakirjoissa luvanneet erisuuruisia maa-alueita pelloiksi, tont-
timaaksi, niityiksi ja laitumiksi. He eivät uskoneet siihen, että porvarit saisivat elanto-
aan pelkästään kaupunkielinkeinoista. (Nikula 1981: 231, 241.) 

Kaupunkien lahjoitusmaiden hoidosta vastasivat maistraatit. Kaupunginlain mu-
kaisesti kaupungit saivat antaa porvareille vain käyttöoikeuden maahan, mutta useat 
kaupungit poikkesivat sovituista käytännöistä ja antoivat luovutettuihin maihin omis-
tusoikeuksia. Kruunun säädökset 1600-luvun lopulta kielsivät omistusoikeuden luo-
vutuksen. Maakysymykset olivat eittämättä akuutteja, koska kruunu kiinnitti niihin 
paljon huomiota: säädöksillä haluttiin estää kaupunginmaan antaminen papistolle ja 
aatelisille. (Ranta 1981: 60.) Lahjoitusmaiden tarkoituksena oli ennen kaikkea taata 
kaupunkien porvarien perustoimeentulo. Koska Kaarle IX ei hyväksynyt sitä, että kau-
punkien maita oli luovutettu yksityisille, hän velvoitti maaherroja kartoittamaan ja kir-
jaamaan kaikki kruunun antamat lahjoitusmaat. Tavoitteena oli selvittää, miten niitä 
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oli käytetty. Kaupungit ja porvarit huolestuivat tästä ja halusivat saada vahvistuksen 
maiden hallintaan. Kustaa III vastasi lopulta kaupunkien ja porvarien huoleen ja va-
kuutti antamassaan privilegiokirjassa, että kruunun lahjoittama kaupunginmaa tuli py-
symään kaupungin omistuksessa. (Nikula 1981: 232.) Valtiovallan epäluulo kaupun-
keja kohtaan (ja päinvastoin) kertoo kyllä huonontuneesta kaupunki-valtio-suhteesta 
ja luottamuksen rakoilusta. Yhtä lailla luottamuspula valtion ja kaupunkien välillä on 
ongelma myös uudessa kaupunkipolitiikassa, esimerkiksi sopimusasioissa.  

Kruunu vaikutti myös kaupunkien suunnitteluun. Kaupungeilla tuli olla säännöl-
linen asemakaava ja ruutukaava, ja luonnonmuodot eivät saaneet olla esteenä kaavan 
toteuttamiselle. Vanhoja kaupunkeja saatettiin jopa purkaa ja rakentaa uudelleen ruu-
tuasemakaavan mukaisesti 1600-luvulla. (Lilius 1981: 309.) 

Historiankirjoittajien mukaan Ruotsin suurvalta-ajan (n. 1620−1720) merkantilis-
tistista kaupunkipolitiikkaa olivat kaupunkien perustaminen, lahjoitusmaapolitiikka ja 
kaupunkisuunnittelun kontrolli, jonka tavoitteena oli ajaa valtion etuja, estää feodalis-
tista pirstoutumista sekä heikentää kilpailijavaltioiden talouksia (esim. Karonen 
2008). Maaomaisuudella oli suuri osuus kruunun tulojen lähteenä, mitkä perustuivat 
veronkanto-oikeuksien myymiseen, tullimaksuihin sekä maan myymiseen aatelisille.  

Merkantilistisen kaupunkipolitiikan tekijät jakoivat kaupungit maakaupunkeihin, 
jotka eivät saaneet käydä ulkomaakauppaa, sekä ulkomaankauppaa käyviin kaupun-
keihin, siis tapulikaupunkeihin. Tapulikaupungit hyötyivät tuulaakista, jota perittiin 
meritullin yhteydessä. Kaupungit ehdottivat itse, kuinka suuri prosenttiosuus vienti- 
ja tuontitavaran arvosta tulisi olla tuulaakia. Viranomaiset halusivat yleensä periä kor-
keaa tuulaakia, jota porvarit pitivät välillisenä verona. Tapulikaupungit saivat kunin-
kaalta myös luvan periä erityistä majoitustuulaakia vuonna 1723. (Nikula 1981: 241.)  
Seuraavana vuonna 1724 annettiin niin sanottu tuoteplakaati-säädös, joka rajoitti pur-
jelaivojen tuontirahteja. Säädös oli kohdistettu etenkin Hollantia ja Englantia vastaan.  

Valtakunnankansleri Axel Oxenstiernan suunnittelemaa merkantilistista kaupun-
kipolitiikkaa on mahdollista pitää johtavana yhteiskuntapolitiikkana Ruotsi-Suo-
messa. Oliko kaupunkipolitiikka johtava yhteiskuntapolitiikka 1990-, 2000- ja 2010-
luvun Suomessa? Ovatko muut politiikat, kuten talouspolitiikka, saaneet dominoivan 
aseman? Onko politiikka unohtanut juurensa eli kaupungin? Onko kaupunkipolitiikka 
vanhimpana maailman politiikkana nykyään vain johtava politiikka kaupungissa?  
 
2.2 Lakien säätelemät modernit kaupungit  
 

Ruotsin kuninkaat perustivat kaupunkeja kuningaskunnan alueen hallitsemiseksi, 
antoivat lahjoitusmaita perustamilleen kaupungeille sekä uusivat niiden privilegioita.  
Suomen irtaantuminen Ruotsin vallan alaisuudesta lopetti kuninkaiden kaupunkipoli-
tiikan. Autonomian ajasta tuli merkittävä aikakausi Suomen kaupunkien kehitykselle. 
Tällöin säädetyillä laeilla, esimerkiksi kunnallishallinnosta, on ollut merkittävä vaiku-
tus Suomen kaupunkien kehittymiseen.   
 
2.2.1 Kaupungit autonomian aikana 
 

Vuonna 1809 Ruotsin valta päättyi ja Suomi liitettiin Venäjään autonomisena alu-
eena. Keisari Aleksanteri I lupasi Porvoon valtiopäivillä 1809 säilyttää säätyjen oi-
keudet ja pitää voimassa perustuslait. Autonomisen Suomen pääkaupunki siirrettiin 
tsaarin päätöksellä Turusta Helsinkiin vuonna 1812. Helsingin kaupunkiarkkitehtuu-
rissa siirryttiin pietarilaiseen empireen. Empire uusklassisena tyylisuuntauksena oli 
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alun perin levinnyt Ranskasta Pohjoismaihin, Venäjälle ja Englantiin. Helsingistä se 
levisi muualle Suomeen (Lilius 1981). Empiren vaikutuksesta Suomen kaupungit tu-
livat rakennustyyliltään samankaltaisiksi.1  

Venäjän keisarit säilyttivät kaupunkiprivilegiot, mutta keskushallinnon vallan-
käyttöön he halusivat puuttua. Huomio kohdistus maaherranvirastoon. Maaherrojen 
ohjesäännöt vuosilta 1723 ja 1724 olivat antaneen läänejä johtaville maaherroille val-
tuudet puuttua kaupunkien asioihin, mistä porvarit eivät pitäneet. Maaherrojen tuli 
edistää kaupunkien elinkeinoja, rohkaista yritteliäisyyttä ja huolehtia siitä, että kau-
pungeissa vallitsi hyvä järjestys ja hallinto. Autonomian ajan maaherrat, joita alettiin 
kutsua kuvernööreiksi, joutuivat noudattamaan keisarillisen Venäjän ankaria byro-
kraattisia ohjeistuksia, jotka korvasivat Ruotsin vallan aikaiset löyhemmät ohjesään-
nöt. Maaherrat eivät saaneet puuttua kaupunkien rahojen käyttöön, mutta hallintoon 
he saivat tiukemmin puuttua, mikä huolestutti porvareita. (Nikula 1981.) Konflikteilla 
teen ymmärrettäväksi uuden kaupunkipolitiikan kehityksen vuodesta 1995 lähtien 
(Luku 10), mutta pidän mielessä, että niitä on ollut aikaisemminkin. Alueiden ja kau-
punkien väliset jännitteet näkyivät selvästi jo autonomisessa Suomessa; tämä vastak-
kainasettelujen pysyvyys selittää, miksi kaupunkipolitiikkaa on vaikeaa voimistaa.   

Venäläiset halusivat ymmärtää Ruotsi-Suomessa vuonna 1634 luodun läänijaon 
kuvernementtijaoksi. Tämä johtui siitä, että Katariina II oli jakanut Venäjänmaan ku-
vernementteihin. Aleksanteri II jakoi nämä kuvernementit myöhemmin vielä piireihin. 
Kaikkiin kuvernementteihin toivottiin rakennettavan uusi kaupunki. Tämä Venäjän 
alue- ja kaupunkipolitiikka koski esimerkiksi Vanhaa Suomea, joka ei tosin saamas-
taan erikoiskohtelusta johtuen muuttunut muiden venäläisten alueiden kaltaiseksi. 
Mikä on ”Vanha Suomi”? Vanhan Suomen historiaan perehdyttyäni introdusoin uudet 
käsitteet: ”vanhan Suomen kaupunkipolitiikka”, ”keisareiden kaupunkipolitiikka” ja 
”autonomisen Suomen kaupunkipolitiikka”.  

Ruotsi-Suomi menetti Laatokan Karjalan ja Viipurin Venäjälle Suuressa Pohjan 
sodassa. Hattujen sodan takaisinvaltausyritykset epäonnistuivat, ja lopulta vielä Sa-
vonlinnakin jäi venäläisten haltuun. Venäjään liitetystä alueesta eli Vanhasta Suo-
mesta muodostui kuvernementti, jota johti kuvernööri. Vanhan Suomen kaupunkipo-
litiikalla viittaan siihen, että kyseenomaiseen alueeseen kuuluneet kaupungit säilytti-
vät Turun rauhansopimuksen 1743 nojalla oikeutensa, uskontonsa ja etuutensa Ruot-
sin vallan ajalta. Lopulta alue liitettiin Uuteen Suomeen eli Suomen suuriruhtinaskun-
taan; Vanhan Suomen alueesta tuli Viipurin lääni, joka muiden läänien tavoin yhdis-
tettiin Keisarillisen Suomen Senaatin puheenjohtajan, kenraalikuvernöörin alaisuu-
teen. Keisareiden tekemä kaupunkipolitiikka koski koko keisarillista Venäjää (hallin-
touudistukset saatettiin ulottaa myös Vanhaan Suomeen ja näin tapahtuikin vuosien 
1784 ja 1797 välillä), mutta myös kaupunkien perustamista tulevaan Suomen autono-
miseen suuriruhtinaskuntaan, esimerkiksi Kemi perustettiin Keisarillisen Majesteetin 
asetuksella. Autonomisen Suomen kaupunkipolitiikalla viittaan siihen, että Suomen 
suuriruhtinaskunnan kaupungit, kuten Nikolai I:n aikana perustetut Jyväskylä, Hei-
nola, Mikkeli ja Joensuu, saivat soveltaa Ruotsin ajan hallinto- ja talousmallia.  

Ruutuasemakaavan noudattamista päätettiin jatkaa Venäjän vallan aikana. Hel-
singin kaupunginosat alkoivat erilaistua: varakkaat asuivat kivikaupungin isoilla ton-
teilla, kun taas keskiluokka asui pienemmillä tonteilla puukaupungissa. Turun palon 
1827 jälkeen paloturvallisuus nousi tärkeimmäksi tekijäksi ruutuasemakaavoituk-
sessa. Tonteista tehtiin suurempia, katuja levennettiin ja aukioita ja puistoja avattiin. 

                                                           
1Helsingin arkkitehtuurista, kaupunkisuunnittelusta ja kaupunkirooleista, ks. Norppa (2019).   
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Samat standardit haluttiin voimaan koko maahan. Kaupunkien yleinen rakennusjär-
jestys vuodelta 1856 (KYRJ) jakoi autonomisen Suomen kaupungit neljään eri luok-
kaan. Kahdessa ylimmäisessä luokassa olivat Helsinki, Turku ja Viipuri, joihin kaik-
kiin rakennettiin kivikeskusta. Kahden alimmaisen luokan kaupungit säilyivät puu-
kaupunkeina. (Lilius 1981; 1983.)  

Keisari Aleksanteri II kutsui valtiopäivät koolle Helsinkiin vuonna 1863. Sään-
nöllisesti kokoontuville valtiopäiville kaupungeilla oli oikeus lähettää edustajia. Tam-
pere, Oulu, Pori ja Viipuri saivat lähettää kaksi edustajaa, kun taas Turku sai oikeuden 
kolmeen ja Helsinki neljään edustajaan (Nikula 1981: 205−206). Näin ollen uuden 
suomalaisen kaupunkipolitiikan kokouskäytänteet, kuten yhteistyöryhmien ja neuvot-
telukuntien asettaminen, joihin viittaan luvuissa 6.2 ja 10.4, ei ollut mitään uutta. Van-
hat kaupungit osallistuivat yhteiskuntapoliittiseen päätöksentekoon jo varhain.   

Valtiopäivien ansiosta kunnallinen elämä muuttui poliittiseksi. Porvaristolla oli 
ollut vanhastaan etuoikeutettu asema kunnallishallinnossa, jonka harvainvaltaisuutta 
oli lisännyt virkavaltaistuminen 1800-luvun alkupuolella. Laki kaupunkien kaupan-
käyntioikeuksista kumottiin 1868, ja kaupunkien kunnallishallinnosta annetulla ase-
tuksella 1873 uudistettiin kaupunkien hallintoa. Tavoitteena oli yksilön vapauksien 
lisääminen ja etuoikeuksien poistaminen. Kaupunkien porvaristolta riisuttiin taloudel-
liset erityisoikeudet elinkeinolainsäädäntöä uudistaen 1800-luvun puolivälin jälkeen.  
Porvaristo ei ollut enää ammattikunta, vaan se alkoi edustaa vuodesta 1879 lähtien 
kaikkia kaupunkien asukkaita. (Kuusanmäki 1983.) Porvariston vaikutus Suomen 
kaupunkilaitoksen kehitykseen on kiistaton, vaikka sääty menettikin lopulta etuutensa.  

Kaupungeista kehittyi vuoden 1873 asetuksella hallinnollisia kaupunkikuntia, 
jotka ottivat vastuulleen vanhan porvariston hoitamia paikallishallinnon tehtäviä. Hal-
linnon paino siirrettiin virkamiesmaistraatilta ja erikoislautakunnilta kaupunginval-
tuustolle. Kunnallishallinnon ja -politiikan resurssit lisääntyivät ja kaupunginvaltuusto 
sai päättää tehtävistä. Kaupunginvaltuutettujen määrä vaihteli kaupungin koosta riip-
puen. Pienessä kaupungissa saattoi olla 12 valtuutettua, kun taas suuressa kaupungissa 
lukumäärä saattoi kohota 60:een. Alle 2000 asukkaan kaupungille valtuuston asetta-
minen ei ollut pakollista. Valtuustojen ja raastuvankokousten päätökset alistettiin ku-
vernöörien ja suuriruhtinaskunnan senaatin talousosaston vahvistettaviksi, silloin kun 
päätökset koskivat esimerkiksi pitkäaikaisen lainan ottamista, uusia maksuja taikka 
kunnallissääntöjen hyväksymistä. Kaupunginvaltuuston muodostamista varten kun-
nallisasetuksessa määrättiin äänioikeuden ja ääntenlaskun periaatteista. (Emt.) Jälki-
käteen on katsottu, että kaupunginvaltuustot ovat tehneet viime kädessä aina kaupun-
kipolitiikkaa, vaikka ei olisi ollut olemassa valtiollista kaupunkipolitiikkaa. Valtiolli-
nen kaupunkipolitiikka on uutta politiikkaa itsenäisen Suomen historiassa.  

Valtiopäivät käsittelivät usein alueiden itsehallinnon kysymyksiä. Ruotsissa oli 
toteutettu väliportaanhallintoreformi vuonna 1862, jolloin asetus maakäräjistä annet-
tiin. Suomen suuriruhtinaskunnassa väliportaan itsehallinnosta päätettiin sen sijaan 
luopua. Suomeen syntyi 1900-luvun alkupuolella kuntainliittojärjestelmä. (Emt.) 
Kuntien yhteistyöhön perustuva kuntainliitto voitiin muodostaa kuntien yhteisten teh-
tävien hoitamista varten. Kuntainliitot olivat pakollisia tai vapaaehtoisia; niitä perus-
tettiin jotain määritettyä tehtävää varten. Kyseessä oli itsenäinen oikeussubjekti, jolla 
oli oma järjestäytymismuoto, talous ja hallinto. Vasta laki kunnallislain muuttamisesta 
(979/1992) muutti kuntainliitot kuntayhtymiksi. Maakuntaitsehallintoa alettiin val-
mistella pääministeri Juha Sipilän hallituksen aikana. Maakuntauudistus johti valtion 
ja suurten kaupunkien väliseen vastakkainasetteluun uuden kaupunkipolitiikan aikana. 
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2.2.2 Aluepolitiikka 
 

Varhaisena aluepolitiikkana voidaan pitää asutuspolitiikkaa sekä maa- ja metsä-
talouspolitiikkaa. Varhaisen aluepolitiikan laeilla pyrittiin vaikuttamaan maaseutuasu-
tuksen leviämiseen, ja lait loivat edellytykset aluepolitiikan harjoittamiselle. Tällaisia 
varhaisia aluepolitiikan lakeja ovat laki vuokra-alueiden lunastamisesta, laki maan 
hankkimisesta asutustarkoituksiin, asutuslaki, siirtoväen pika-asutuslaki, maanhan-
kintalaki sekä maankäyttölaki. Nämä lait on esitetty taulukossa 1.  

 
Taulukko 1. Varhaisen aluepolitiikan keskeisiä säädöksiä  
Torpparilaki (135/1918) Torpat ja mäkitupa-alueet itsenäistyivät 

 
Lex Kallio (278/1922) eli laki maan hankki-
misesta asutustarkoituksiin  
 

(1) Tilattomat saivat maata viljelyskäyttöön. (2) Maansa 
lunastaneet torpparit hankkivat lisämaita (3) Sisälsi pak-
kolunastuspykälän (4 §), jota käytettiin harvoin. (5) Yksi 
tavoitteista oli liittää asutustilojen yhteyteen metsä-
maata. 

Asutuslaki (332/1936)  

(1) Sovellettiin erityisesti Lapissa ja muualla Pohjois-
Suomessa; soveltaminen keskeytyi talvisodan sytyttyä. 
(2) Korjasi liian pienten tilojen kannattamattomuutta. (3) 
Asutushallitus lakkautettiin 1937 ja sen tehtävät siirret-
tiin asutusasian osastolle (ASO) maatalousministeriöön. 

Siirtoväen pika-asutuslaki (346/1940) Siirtolaisille perustettiin noin 5000 tilaa ennen jatkosotaa 
 
 
Maanhankintalaki (396/1945) 
eli maanomistuksen uusjako  
 

(1) Siirtolaisille luvattiin uusi tila, mikäli heidän oma ti-
lansa oli jäänyt Neuvostoliiton valtaamille alueille. (2) 
Karjalan siirtolaiset sijoittuivat pääosin eteläiseen Suo-
meen. (3) Kartanoiden suurtiloja häviää (4) Mäkitupalai-
set muuttuivat pienviljelijöiksi. (5) 147 paikallista maan-
lunastuslautakuntaa perustetaan.  

Maankäyttölaki (353/1958)  
(1) Edisti väestön asettumista valtakunnan eri osiin. (2) 
Kehitti elinkeino- ja asunto-oloja. (3) Helpotti alueita 
varten laadittujen suunnitelmien toteutumista.  

 
Laki vuokra-alueiden lunastamisesta (135/1918) mahdollisti vuokratilallisten lu-

nastaa käyttöoikeudella hallitsemiaan maita. 56 222 torppaa ja 51 513 mäkitupa-alu-
etta itsenäistyi (Vihola 2004: 356, 363). 1600-luvulta lähtien torppia oli raivattu aate-
listen ja kruunun maille. Torppien perustamisen tavoitteena oli ollut maiden käyttöön-
otto ja veroja maksavien asutusten lisääminen. (Peltonen 2004: 217, 241).  

 Laki maan hankkimisesta asutustarkoituksiin (278/1922) eli Kallion laki pyrki 
erityisesti kohentamaan tilattoman maaseutuväestön asemaa. Maata hankittiin pakko-
lunastusmenettelyllä (Vihola 2004: 364). Lex Kallion kumonneen asutuslain 
(332/1936) tehtävänä oli lisätä pienten tilojen kannattavuutta. Siirtoväen pika-asutus-
lailla (346/1940) perustettiin maatiloja siirtolaisille, jotka joutuivat siirtymään talviso-
dan tuloksena luovutetuilta alueilta muualle Suomeen. Maanhankintalaki (396/1945) 
järjesti tilansa menettäneille siirtolaisille uudet tilat. Asutuslain kumonnut maankäyt-
tölaki (353/1958) pyrki elinkelpoisten tilojen muodostamiseen sekä olemassa olevien 
tilojen elinkelpoisuuden parantamiseen. Säädös pyrki edistämään väestön hajautu-
mista – sen myötä perustettiin viljelystiloja, asuntoviljelystiloja, kalastus- ja asuntoti-
loja, asuntotontteja sekä yhteismetsiä ja yhteislaitumia (Sippola 2010: 29−31).   

Toisen maailmansodan jälkeen aluepolitiikasta tuli tärkeä politiikka. Vuonna 
1946 perustettiin Helsingin ja sen ympäristön aluesuunnitelmaliitto ja vuoden 1948 
kunnallislaissa säädettiin pakollisten kuntainliittojen muodostamisesta, mikä johti lää-
ninsairaaloiden rakentamiseen. Seutukaavoituksesta tuli vuoden 1958 rakennuslain 
myötä lakiin perustuva toimi. Ensimmäiset seutukaavamääräykset annettiin vuonna 
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1961. Maataloudelle myönnettiin aluetukia ja 1950-luvulla otettiin käyttöön maaseu-
dun pienteollisuuslainat sekä Pohjois-Suomen teollisuuden veronhuojennukset. (Emt.)  

Matti Sippolan (2010) mukaan varhaisiin aluepoliittisiin toimiin kuului yhtenä 
tärkeimpänä instrumenttina rajaseututyö, joka sai alkunsa 1920-luvulla. Rajaseutu-
työn tavoitteena oli integroida Karjalan kannaksen väestö paremmin muuhun Suo-
meen. Suomen hallitus määritteli alueellisen rajaseudun, johon kuului 44 kuntaa Suo-
menlahdelta Lapin länsirajalle. Varhaisen aluepolitiikan instrumentiksi luetaan myös 
valtakunnansuunnittelu, jonka tarkoituksena oli kartoittaa valtakunnan voimavaroja 
sekä ratkoa alueiden ongelmia niiden edellytykset huomioon ottaen. Vuonna 1956 pe-
rustetun valtakunnansuunnittelutoimiston keskeisimpiin tehtäviin kuuluivat elinkei-
noelämän kehittämiseen liittynyt tutkimustyö ja seutukaavoituksen koordinointitehtä-
vät. 1940-luvun lopulla alettiin kiinnittää huomiota saariston kehittämiseen. 

Aluerakenteen tietoiseen ohjaukseen keskittynyt aluepolitiikka (määr: Okko et al. 
1998) syntyi 1966, jolloin Virolaisen porvarihallitus saattoi kehitysaluelait voimaan. 
Aluepolitiikalle on mahdollista antaa myös muita määritelmiä (ks. esim. Remahl 
2008: 46 47). Sippola (2010) erottaa seuraavat aluepolitiikan kaudet: kehitysaluepo-
litiikan kausi (1966–1975), alueellisen kokonaissuunnittelun kausi (1973/1975–1981), 
alueellisen erilaistamisen kausi (1982–1989), ohjelmallisen aluekehittämisen kausi 
(1989–1994) sekä eurooppalaisen rakennepolitiikan kausi vuodesta 1995 lähtien.  

Kehitysaluepolitiikan kaudella instrumenttina oli kehitysalueiden teollistamispo-
litiikka. Tarkoituksena oli kehittää suomalaista teollisuutta korkotuen, luototuksen ja 
veronhuojennusten avulla. Ensimmäiset kehitysaluelait koskivat kahta kehitysaluetta. 
Keskeisimpiin lakeihin kuuluivat laki kehitysalueiden veronhuojennuksista sekä laki 
kehitysalueiden teollisuuden ja eräiden muiden elinkeinojen investointiluotoista. Val-
tioneuvoston päätöksellä asetettiin vuonna 1966 kehitysalueiden neuvottelukunta. Ke-
hitysaluerahasto perustettiin 1971, ensimmäiset teollisuuskylät aloittivat toimintansa 
1973 sekä valtioneuvoston kanslian suunnitteluosasto perustettiin 1973. Lääninsuun-
nittelusta tehtiin lakisääteistä ja investointiluottolaki muutettiin kehitysalueluotto-
laiksi. Kauden lopulla otettiin käyttöön kuljetuslaki ja työvoimatuki. (Emt.) 

Alueellisen kokonaissuunnittelun kausi käynnistyi valtioneuvoston kanslian 
suunnitteluosaston perustamisella 1973. Kohdennetusta ja rajoitetusta kehitysaluepo-
litiikasta siirryttiin kattavaan aluepolitiikkaan, joka nousi valtakunnanpolitiikan kes-
kiöön. Ongelma-alueiden alueprojektien ohella tehostettiin ammattikoulutusta, rajoi-
tettiin maatalouden ylituotantoa, aloitettiin työvoimapolitiikka ja elinkeinopolitiikka 
sekä vahvistettiin läänejä. Kaudella luotiin kaksijakoinen aluepoliittinen suunnittelu-
järjestelmä, joka pohjautui seutukaavaliittojen toimintaan ja lääninhallinnon tehtäviin. 
Seutukaavaliitot olivat pakollisia kuntainliittoja. Lisäksi annettiin lakipaketti alueelli-
sesta kehittämisestä, joka sisälsi kahden kehittämisvyöhykkeen muodostamisen, kehi-
tysalueen tuotantotoiminnan tuen, veronhuojennuslakien yhdistämisen, aluepoliittisen 
neuvottelukunnan perustamisen, alueelliset kehittämissuunnitelmat (LAKS, MAKS, 
VAKS), työpaikka- ja väestösuunnitemenettelyn käyttöönoton sekä haja-asutusalueen 
vähittäiskaupan tuen. Pääkaupunkiseudun kasvua rajoitettiin hajasijoitustoimilla ja 
yritysten sijainninohjausjärjestelmällä. Kehitysaluerahaston toimialaa laajennettiin 
sekä Valtion Investointirahastosta tehtiin Etelä-Suomen ongelmapaikkakuntien ra-
hoittaja. Alueellinen kehittämisyhtiö Keraspo aloitti toimintansa 1981. (Emt.) 

Alueellisen erilaistamisen kaudelle oli ominaista aluepoliittisten tukitoimien koh-
distaminen ongelmallisille alueille. Alueiden kehittäminen kytkettiin valtion budjetti-
suunnitteluun, ja alueprojektit kohdistuivat erityisalueisiin, joihin luettiin taantuvia te-
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ollisuus- ja kaivospaikkakuntia sekä ongelmallisia maaseutukuntia. Suomi jaettiin nel-
jään perusvyöhykkeeseen, joiden sisälle hahmoteltiin A- ja B-tukialueet. Muita toi-
menpiteitä olivat saaristolaki, läänien kehittämisrahat, maaseudun kehittämisohjel-
mat, maaseudun työpaikkatukikokeilu, pääkaupunkiseudun toimenpidealueen oh-
jelma sekä alueelliset teknologiaohjelmat. Teknologiapolitiikka ja tietoliikenteen ke-
hittäminen sulautettiin aluepolitiikkaan. Aluepoliittinen suunnittelu siirrettiin 1984 
valtioneuvoston kansliasta sisäasiainministeriön aluepoliittiseen osastoon. (Emt.) 

Ohjelmallisen aluekehittämisen kaudella tavoitteena oli sovittaa olemassa olevia 
instrumentteja EU:n rakennepolitiikkaan ja valmistella Suomen liittymistä Euroopan 
unioniin. Erityisaluepolitiikka muutettiin rakennemuutospolitiikaksi vuonna 1995, 
mikä aloitti eurooppalaisen rakennepoliittisen kauden. EU:n avustuksiin liitettiin kan-
sallista rahoitusta. (Emt.) Kansallisesta aluepolitiikasta ei tehty EU:n rakennepolitii-
kan osapolitiikkaa, vaan EU:n alue- ja rakennepolitiikkaa pidettiin kansallista politiik-
kaa täydentävänä politiikkana (Kavonius & Urjanheimo 2011).   

Perinteisen suomalaisen aluepolitiikan hegemonia perustui vahvaan legaaliin ase-
maan. Voiko olla, että tämä politiikka kahlitsi kaupunkipolitiikkaa? Estikö aluepoli-
tiikka valtiollisen kaupunkipolitiikan luonnin 1960-, 1970- ja 1980-luvuilla? Millai-
nen hallituskoalitio ja millaiset olosuhteet vaadittiin, että valtiollinen kaupunkipoli-
tiikka lopulta syntyi? Muun muassa näihin kysymyksiin palaan myöhemmin tutki-
muksessani, jossa tarkastelen uuden suomalaisen kaupunkipolitiikan konflikteja.   
 
2.3 Yhteenveto 
 

Kuninkaiden ja autonomian ajan kaupunkien hallinto rakentui suuressa määrin 
maanomistukselle. Kruunu lahjoitti kaupungeille lahjoitusmaita porvarillisten elinkei-
nojen tukemiseksi ja antoi porvareille ja kaupungeille erioikeuksia. Porvarisääty me-
netti privilegionsa autonomian aikana, kun kaupunkien kunnallishallinnosta annettu 
asetus annettiin 1873 ja kun elinkeinolainsäädännön uudistukset astuivat voimaan. 
Kuninkaiden merkantilistista kaupunkipolitiikkaa sekä autonomisen Suomen kaupun-
kipolitiikkaa kutsun ”vanhaksi kaupunkipolitiikaksi”, johon luen myös itsenäisen 
Suomen kaupunkipolitiikan 1917 1994. Kaupunkipolitiikan tutkimuksen ulottaminen 
kuninkaiden kaupunkipolitiikkaan on aivan oleellista, esimerkiksi laki säätyjen erioi-
keuksien lakkauttamisesta vuonna 1995 kumosi kaupungeille vuonna 1789 annetun 
kuninkaallisen vakuutuksen, ja Suomi siirtyi nimeämäni uuden kaupunkipolitiikan (ja 
vahvasti osaamiskeskeisen yhteiskunnan) aikaan. Kartoitan vanhan kaupunkipolitii-
kan perintöä 1990-luvulla syntyneelle uudelle kaupunkipolitiikalle luvussa 6.1.  

Aluepolitiikan teon kausien ja vanhan kaupunkipolitiikan tunteminen on ehdoton 
edellytys myöhäisen kaupunkipolitiikan ymmärtämiselle. Kaupunkilaitoksen histo-
rian avulla voin esimerkiksi osoittaa, miksi kaupunkipolitiikka on tänä päivänäkin eli-
keinopainotteista ja kuinka kaupunkipolitiikka oli aikaisemmin vahva politiikka. Jos 
Ruotsi-Suomi sääti erityisesti kaupunkipoliittisia lakeja suurvaltakautenaan, niin itse-
näinen Suomi kohdisti huomionsa kuitenkin aluepoliittiseen lainsäädäntötyöhön. 
1960-luvulla aloitetun aluepolitiikan edeltäjä oli vuoden 1945 maanhankintalaki. 
Tästä maanomistuksen uusjaosta sai alkunsa suomalaisen aluepolitiikan pyrkimys 
tasa-arvoisen ja tasapainoisen alueellisen kehityksen turvaamiseen, maakuntien ja syr-
jäseutujen elinvoiman vahvistamiseen sekä suurten kaupunkien (erityisesti Helsingin) 
kehityksen hillitsemiseen. Aluepolitiikasta tuli vähitellen keskeinen alueiden ja kau-
punkien kehitykseen vaikuttava politiikka, jonka vaikutusta 1990-luvulla syntynee-
seen uuteen kaupunkipolitiikkaan ei voi jättää huomiotta.  
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3 Teoriat ja käsitteet  
 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen teoreettinen viitekehys, ne teoriat ja käsit-
teet, joiden avulla aineisto analysoitiin. Näitä teorioita ovat globaalikaupungin ja kan-
sainvälistyvän kaupungin teoria, yrittäjyyskaupunkistrategia, skaalateoria, verkosto-
teoriat, länsimaisen ja eurooppalaisen kaupungin teoria, kasvukoneteoria, kilpailuval-
tioteoria, neomarxistinen kaupunki- ja pääoman kiertokulun teoria, sekä kentän käsite.   
 
3.1 Kansainvälistyvä kaupunki ja globaali talous 
 

Suomen 1990-luvun alun laman aikana ilmestyi Teknillisen korkeakoulun jul-
kaisu Cities for Tomorrow – directions for Change, jonka johdannossa todetaan, että 
taloudellinen uudelleenjärjestely, postfordismi, Neuvostoliiton romahdus, Euroopan 
integraatiokehitys sekä kaupunkien lisääntynyt kansainvälinen kilpailu olivat luoneet 
uusia haasteita kaupungeille (Haila 1993: 2). Näistä haasteista selviytymiseksi alettiin 
etsiä ratkaisua, ja yksi ratkaisu oli kaupunkipolitiikka. Haila (1994; 1997: 9) kutsuu 
1990-luvulla syntynyttä uutta kaupunkipolitiikkaa ”kansainvälistyvän kaupungin po-
litiikaksi”. Tämä käsite liittää uuden politiikan kansainvälistymiseen sekä globaali-
kaupunkien teoriaan, jonka vaikutuksesta kaupungit muuttivat politiikan teon tapaansa 
ja alkoivat jäljitellä niitä strategioita, jotka olivat johtaneet ”globaalikaupunkien” − 
New Yorkin, Tokion ja Lontoon − menestykseen ja kasvuun.  

1980-luvulla kaupunkitutkijat olivat kiinnostuneita tehdasteollisuuden vähenemi-
sen, työn organisoinnin muotojen sekä työpaikkojen sijoittumisen vaikutuksista kau-
punkiin (Haila 1994). 1990-luvulla Saskia Sassen (1991) siirsi tutkimuksen painopis-
teen teollisuuden ja kaupungin restrukturaation tutkimisesta globalisaatiovaikutusten 
tutkimiseen ja aloitti uuden paradigman, globaalikaupungin tutkimuksen paradigman. 
Hänen ansionsa oli kaupunkityypin käsitteellistäminen. Tämä kaupunki oli globaali 
kaupunki. Globaalikaupunkiteoriassaan hän esitti uuden tulkinnan globalisaatiosta. 

 Puhuttaessa globalisaatiosta viitataan erilaisiin yhteiskunnallisiin ja historialli-
siin prosesseihin, esimerkiksi etäisyyksien lyhenemiseen ja kutistuvaan maailmaan 
(Harvey 1989b), etäisyyden merkityksen vähenemiseen (Okko et al. 1998), maapallon 
eri alueiden lisääntyneeseen riippuvuuteen (Haggett 2001), taloudelliseen eriarvoisuu-
teen (Giddens 2006), globalisaatio 3.0 -aikakauteen (Friedman 2007), kaupungistumi-
seen prosessina ja haasteena (Lee 2007) sekä hallinnollisten rajojen ja aluerakenteiden 
muuttumiseen (Väyrynen 2007). Globalisaation vaikutuksista ei olla yksimielisiä 
(esim. Potter et al. 2004), esimerkiksi on kysytty, johtaako kansainvälisten yhteyksien 
lisääntyminen ja tuotteiden brändäys kulttuurin ja ajattelutavan samanlaistumiseen vai 
paikallisten kulttuurien voimistumiseen.  

Talouden globalisaatiosta puhuttaessa viitataan pääomien, yritysten, työvoiman 
ja rahavirtojen lisääntyneeseen liikkuvuuteen kansallisvaltioiden rajojen yli. Sen edel-
lytyksenä olivat informaatioteknologian kehittyminen, sääntelyn purku sekä kansain-
välisen kaupan vapauttaminen. Globalisaatio on tehnyt talouksista entistä riippuvai-
sempia toisista talouksista, ja lisännyt niiden välistä kilpailua.  

Sassenin (1991; 2001) keskeinen väite oli, että globaalikaupungit ovat välttämät-
tömiä globaalille taloudelle. Niissä tehdään globaalin talouden keskeiset päätökset, ne 
ovat pääkonttorien sijaintipaikkoja, niihin keskittyy globaalien yritysten tarvitsemat 
pankki- ja lakipalvelut, ja niissä syntyy uusia innovaatioita.   
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Sassenin teorian innoittamina maailmankaupungit asetettiin hierarkkiseen järjes-
tykseen. Loughboroughin tutkijaryhmän Jonathan Beaverstock, Peter Taylor ja 
Richard Smith (1999; 2000) tunnistavat alpha-, beta- ja gamma-tason maailmankau-
punkeja sen perusteella miten paljon niissä on mainonta-, laki- sekä pankki- ja finans-
sipalveluita. Alpha-maailmankaupunkeja ovat muun muassa New York, Pariisi ja 
Hong Kong. Washington DC (gamma kaupunki ) ja Bryssel (betakaupunki ) tarjoa-
vat lakipalveluja, Düsseldorf ( ) taas kirjanpitopalveluita. Britannian imperialistinen 
perintö selittää Toronton ( ) ja Sydneyn ( ) hyvät yhteydet Lontooseen. 

Suomessa Haila (1994) kiinnitti huomiota politiikkaan, jonka tavoitteena oli kau-
pungin kansainvälistäminen. Globaalikaupungin sijasta hän otti käyttöön termin ”kan-
sainvälistyvä kaupunki”, millä hän korosti sitä, että kaupungit eivät deterministisesti 
muutu globaaleiksi kaupungeiksi, vaan kaupungit laativat strategioita, koska ne usko-
vat, että strategioita noudattamalla niistä tulisi globaaleja kaupunkeja. Hailan mukaan 
oli kiinnitettävä huomiota puheisiin, kirjoituksiin ja suosituksiin, sillä kansainvälisty-
misestä eivät puhuneet ainoastaan kaupunkitutkijat, vaan myös kaupunkien virkamies-
koneistot, poliitikot, ay-liikkeen toimihenkilöt sekä kaupunkilaiset. Hän halusi kiin-
nittää huomiota kansainvälistyvän kaupungin ideologiaan, joka koostuu uskomuksi-
asta ja oletuksista. Haila kirjoittaa: 
 

Uskomukset ja oletukset ovat seuraavat: kaupungit ovat tulleet autonomisemmiksi, kaupun-
kien välinen kilpailu on kiristynyt, olemme siirtyneet uuteen kaupunkien välisen kilpailun 
aikakauteen, vanhat rajat ja rajoitukset ovat poistuneet ja korvautuneet uusilla. Suositus on 
se, että kaupunkien on kilpailtava, kaupunkien on kehitettävä kilpailustrategia, kaupunkien 
on kansainvälistyttävä, kaupunkien on houkuteltava investointeja ja toimittava yhteistyössä 
yksityisen sektorin kanssa. (Haila 1994: 11.) 

 
Kansainvälistyviä kaupunkeja eivät ole vain suuret kaupungit, vaan myös pienet 

ja keskisuuret kaupungit voivat kansainvälistyä (emt.: 14). Haila huomauttaa, että pie-
nillä ja keskisuurilla kaupungeilla on hyvä mahdollisuus löytää uusi rooli uudessa kau-
punkien kansainvälisessä järjestelmässä, mikäli ne löytävät omat erityisvahvuutensa 
ja onnistuvat kokoamaan riittävän paljon toimijoita yhteisen tavoitteen edistämiseksi.   

Globalisaatio toi mukanaan uuden tavan ymmärtää kaupunkialue. Jos aikaisem-
min kaupunkialue oli määritelty asukaslukumäärän, fyysisyyden tai hallintorajojen 
avulla (Haggett 2001), havahtuminen kaupunkien väliseen kilpailuun teki mielek-
kääksi ymmärtää kaupunkialue funktionaalisesti, taloudellisena alueena, joka ei nou-
data hallinnollisia rajoja (Friedmann 2001). Kaupunkialueen toimijoiden kyky tehdä 
yhteistyötä on olennaista kaupungin kansainvälistämiseksi. Sir Peter Hallin (2001) 
mukaan globaali kaupunkialue on urbaani alue, joka voi ylittää kansalliset rajat.  

Miten kaupungit ovat sitten vastanneet globalisaation haasteeseen ja päätyneet 
kilpailemaan toisten kaupunkien kanssa? Seuraavat strategiat ovat olleet tavallisia: on 
otettu oppia menestyneistä kaupungeista (esim. Haila 1999: 85) sekä johdettu kaupun-
kia kuten yritystä. Yksi menestynyt globaalikaupunki on ollut kaupunkivaltio Singa-
pore, jonka menestystä Haila (1997; 2016) on tutkinut.  

Haila (1997) toteaa, ettei Singaporen menestys ole johtunut ainoastaan onnistu-
neesta teollisuus- ja kehittämispolitiikasta, liikennepolitiikasta, imperialistisen Britan-
nian perinnön hyödyntämisestä tai aasialaisista arvoista, vaan strategisesta kaupunki-
politiikasta, joka loi hyvän businessilmapiirin ja globaalin talouden tarvitsemat rahoi-
tuslaitokset sekä edisti informaatioteknologian käyttöönottoa. Kaupunkipolitiikan kei-
noilla ei ole ainoastaan onnistuttu suunnittelemaan monikansallisten yritysten tarvit-
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semaa kaupunkitilaa, vaan niillä on myös vaikutettu singaporelaisten asukkaiden elin-
olosuhteisiin sekä kontrolloitu kiinteistömarkkinoita. (Emt.: 13, 25.) Kaupunkipoliit-
tista malliaan Singapore on vienyt muualle. Singaporesta malliesimerkkinä Haila kir-
joittaa:  
 

Niin hämmästyttävältä kuin se kuulostaakin, pieni Singapore on esikuvana myös suurelle 
Kiinalle − − Se mikä Kiinan johtajia viehättää Singaporen mallissa, Singaporen pääoman ja 
teknologian lisäksi, on Singaporen ehdottomuus puolustaa aasialaisia arvoja ja vastustaa län-
tisiä liberaaleja arvoja. Singapore on myös vienyt kaupunkipoliittista osaamista Kiinaan kou-
luttamalla Kiinan pormestareita ja opettamalla kiinalaisille kaupunginjohtajille mm. kaupun-
kisuunnittelua ja kaupunkien hallintaa. (Haila 1997: 91−92.) 

 
Hailan mukaan kaupunkien on pohdittava, missä määrin ne voivat itse vaikuttaa 

kehitykseen ja miten paljon niiden kannattaa kilpailla muiden kaupunkien kanssa.  
Haila (emt.) kiinnittää huomiota myös onnistuneen kaupunkipolitiikan haitallisiin 

seurauksiin, kuten asuntojen ja kiinteistöjen hintojen nousuun. Hän korostaa kiinteis-
töpolitiikan ja maapolitiikan tärkeyttä ja kirjoittaa: 

 
Kaupunkipolitiikalla ja kiinteistösektorilla on tärkeä rooli kansakunnan varallisuudelle ja ta-
loudelliselle kasvulle. Tämä rooli voi olla negatiivinen tai positiivinen, kasvua hidastava tai 
edistävä. Taloudellinen kasvu tuottaa negatiivisia ulkoisvaikutuksia, joista ilman saastumi-
sen ja liikenneruuhkien ohella erityisesti kaupungin hyvinvointiin ja taloudelliseen menes-
tykseen vaikuttaa kiinteistöjen hintojen nousu. Mikäli kaupunkipolitiikalla ei kyetä pitämään 
kurissa kaupungin kasvun aiheuttamia haittatekijöitä yritykset siirtyvät muualle. Erityisesti 
Singaporen kaltaiselle ulkomaalaisista yrityksistä, sijoituksista, teknologiasta ja ammattitai-
dosta riippuvalle taloudelle tällainen kehitys olisi haitallista. (Haila 1997: 87.) 

 
Haila (emt.) erottaa kaksi globaalin kaupungin politiikkaa. ”Globaalin kaupungin 

politiikka I” eli teollisuuspolitiikka, businesskaupunkipolitiikka, finanssikaupunkipo-
litiikka, informaatiokaupunkipolitiikka, imagopolitiikka, liikennepolitiikka ja kilpai-
lupolitiikka tekivät Singaporesta globaalin kaupungin. ”Globaalin kaupungin poli-
tiikka II” sääteli kiinteistö-, asunto-, teollisuustila- ja toimistotilamarkkinoita sekä hil-
litsi hintojen nousua. Haila valittelee jälkimmäisen politiikan puuttumista länsimaista: 
 

Kontrolli, säätely ja kokonaisvaltainen pitkän aikavälin suunnittelu sen sijaan ei ole ollut 
kovinkaan suosittua länsimaissa . Päinvastoin, suunnittelu- ja toteuttamisvaltaa on pyritty 
siirtämään yksityiselle sektorille ja hierarkian alemmille tasoille. Tämä on heikentänyt sää-
telyn ja ohjailun edellytyksiä, mitä edelleen on heikentänyt postmodernistien esittämä kri-
tiikki modernistista ohjailua ja kontrollia kohtaan. Modernistien hyvä tarkoitus ja optimisti-
nen usko kaupunkien hallittuun kehitykseen tulkittiin diktatuuriksi, kontrolliksi ja elitis-
miksi. (Haila 1997: 101.) 

 
Toinen uusi kaupunkien strategia on omaksuttu yritysmaailmasta.  David Harvey 

(1989a) otti käyttöön termin yrittäjäkaupunki (entrepreneurial city), joka hänen mu-
kaansa on syrjäyttänyt managerialistisen kaupunkipolitiikan. Yrittäjäkaupungin poli-
tiikan keskeinen tavoite on edistää kaupunkien kasvua, kun taas managerialistinen 
kaupunkipolitiikka keskittyy palveluiden tuottamiseen asukkaille. Haila (1994) rin-
nastaa yrittäjyyskaupungin kansainvälistyvän kaupungin strategioihin ja vertaa sitä 
kaupunkien rakennemuutokseen: 

 
Yrittäjyyskaupungilla tarkoitetaan liikeyritysten lailla toimivaa kaupunkia, joka on interven-
tionistinen, jolla on kehittämisstrategia, joka toimii aktiivisesti tämän kehittämisstrategian 
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toteuttamiseksi, joka tukeutuu julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötoveruuteen, joka tu-
kee yksityisen sektorin investointeja, joka pyrkii houkuttelemaan yksityisiä investointeja ja 
kansainvälisiä sijoittajia. Verrattuna kaupungin rakennemuutoksen käsitteeseen ero on selvä. 
Restrukturoituva kaupunki reagoi passiivisesti talouden lainalaisuuksiin, yrittäjyyskaupunki 
harjoittaa interventionistista ja yksityistä sektoria stimuloivaa aktiivista politiikkaa, se ei 
alistu talouden välttämättömyyksille. (Haila 1994: 16−17.) 

 
3.2 Skaalat 
 

Toinen tutkimuksen teoreettinen työväline on skaalan käsite, joka on herättänyt 
keskustelua maantieteilijöiden ja kaupunkitutkijoiden keskuudessa. Skaaloja ovat kar-
tan mittakaava, maantieteellinen skaala, operationaalinen skaala ja resoluutio. Kartta 
voidaan esittää eri mittakaavassa riippuen siitä, minkälaisia asioita halutaan tuoda 
esiin. Maantieteellinen skaala viittaa tutkittavan ilmiön tilalliseen ulottuvuuteen, kun 
taas operationaalinen skaala viittaa siihen, millä tasolla sosiaaliset prosessit tapahtu-
vat. Resoluutio eli erotuskyky riippuu mittakaavasta. (Marston 2000: 220.) Kaupunki- 
ja aluetutkimuksessa keskeisiä skaalan tai mittakaavan tasoja ovat paikallinen taso, 
alueellinen taso, kansallinen taso, ylikansallinen taso ja globaali taso. Hierarkkisten 
ja toisiinsa kytkeytyvien tasojen sekä niiden vaikutuksen erottaminen on tärkeää 
(Brenner 1997a; 1997b; 2001; 2011; Harvey 1989b; 2000; Le Galès 2002; Purcell 
2003; Jessop et al. 2008; Herod 2011.), esimerkiksi monikansallisten yritysten toimi-
paikan valinnalla on vaikutus kansakunnan talouteen ja paikallisten asukkaiden työl-
lisyyteen. Globalisaation on sanottu johtaneen muutoksiin valtion toiminnassa, ja pai-
kallisen ja globaalin tason aiheuttamaa yhteisvaikutusta on nimitetty glokalisaatioksi.  

Yhdysvaltalainen maantieteilijä Sallie Marston yhdessä John Paul Jones III:n ja 
Keith Woodwardin (2005) kanssa on kyseenalaistanut hierarkkisen skaalan käsitteen 
tarpeellisuuden. Marston (2000) tutki kotitalouksia ja havaitsi, että amerikkalaiset ko-
tiäidit kykenivät käytännön toiminnallaan murtamaan patriarkaalisia hierarkkisia ra-
kenteita. Tämän esimerkin innoittamina Marston ja kumppanit ryhtyivät kehittele-
mään niin sanottua litteää ontologiaa, jossa sosiaalisilla suhteilla on tärkeä merkitys. 
”Sosiaalinen sijaintipaikka” (site) on läsnä oleva ja itseorganisoituva tapahtuma-
paikka, joka koostuu dynaamisesti toimijoista (body), tekemisistä ja sanomisista. 
(Marston et al. 2005; 2007; Jones et al. 2007; Woodward et al. 2010.) Sosiaalista si-
jaintipaikkaa ei pidä sekoittaa itseorganisoituvaan kaupunkiliikkeeseen, jolla Manuel 
Castells (1983; 2000b) tarkoittaa ruohonjuuritasolla ilmenevää mobilisointia. Muiden 
tutkijoiden käsitykset litteästä ontologiasta vaihtelevat, kuitenkin Arturo Escobar 
(2007) suhtautui myönteisesti pyrkimykseen eliminoida hierarkkiset skaalatasot 
(emt.), joiden välillä eliitin toimijoiden on sanottu liikkuvan (Le Galès 2002: 192, 
203–204; Le Galès & Andreotti 2011).  

 
3.3 Verkostot 
 

Kolmas käsite on verkosto. Verkostot voivat olla itseohjautuvia ja ylhäältä käsin 
ohjattavia (Vedung 2006) sekä niihin kuuluminen saattaa lisätä toimijoiden sosiaalista 
pääomaa (Scharpf 1997). Verkostomalleissa johtajuus-alamainen-jako on muutettu 
joustaviksi ja vastavuoroisiksi käytänteiksi; lisäksi sentraliteetti on korvattu nodalitee-
tilla, vertikaalinen saavutettavuus horisontaalisella saavutettavuudella, yhdensuuntai-
set virrat kahdensuuntaisilla virroilla, liikennekustannukset informaatiokustannuksilla 
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sekä täydellinen kilpailu epätäydellisellä kilpailulla. (Batten 1995: 320; Meijers 2007: 
248) Verkostoilla on merkitys käytännön suunnittelulle (Haggett 2001).  

Manuel Castells (1997; 2000a; 2010) toi verkostojen tutkimuksen kaupunkitutki-
mukseen. Castellsille (2010) verkosto tarkoittaa toisiinsa kytkeytyvien solmukohtien 
järjestelmää. On olemassa useita verkostoja, esimerkiksi kaupunkien ja arvopaperi-
pörssien verkostot. Jo ennen Castellsia Walter Christaller oli kehittänyt vuonna 1933 
keskuspaikkateorian, jossa erikokoiset keskukset ovat vuorovaikutuksessa keskenään 
ja hierarkkisessa suhteessa toisiinsa (Christaller 1966). Castellsin kuvaaman informaa-
tioyhteiskunnan verkostot eroavat Christallerin hierarkkisesta keskusverkkomallista. 
Castellsin verkostomallissa vuorovaikutus ei ole hierarkkista. Suuri vaikutus Suomen 
uuden kaupunkipolitiikan kehitykselle oli Castellsin ideat tiedepuistojen verkostoista, 
jotka ruokkivat innovaatioiden syntyä (Castells & Hall 1994).   

 
3.4 Weber ja länsimainen kaupunki 
 

Max Weber (1980; 1992) oli kiinnostunut kaupunkien roolista kapitalismin syn-
nyssä, ja eurooppalaisen kaupungin piirteistä. Weber tutki kaupunkitaloutta, kaupun-
kien talouspolitikkaa ja kaupunkipolitiikkaa antiikin ja keskiajan kaupungeissa.   

Weber (1992) määritteli kaupungin seuraavasti: kaupunkia ympäröi muuri, kau-
pungissa on markkinat, kaupungilla on oma tuomioistuin ja autonomia. Weber erotti 
ja kuvasi länsimaisen kaupungin tyyppejä, kuten peltolais-, linnoitus-, varuskunta-, 
ruhtinaan-, kuluttaja-, tuottaja-, kauppias-, patriisi-, plebeiji- ja virkamieskaupungin.  

Eurooppalaiset kaupunkitutkijat kiinnostuivat 1900-luvun lopulla ja 2000-luvulla 
Weberin kaupunkikirjoituksista. Peter Saunders (1986) piti Weberin erottamia tyyp-
pejä ideaalityyppeinä. Hartmut Häussermann ja Anne Haila (2005) pitivät Weberin 
ajatuksia porvariston sosiaalisesta ja kollektiivisesta vastuusta vallankumouksellisina. 
Kaupunkitutkija Yuri Kazepov (2005) tulkitsi Weberin ajattelua instituutioiden näkö-
kulmasta. Kazepoville Weberin länsimainen kaupunki oli instituutioiden kaupunki. 
Sosiologit Jukka Gronow ja Pertti Töttö (2006) kiinnittivät huomiota Weberin ajatuk-
siin virkamiehistä poliittisten hallintojärjestelmien neutraaleina edustajina. Virkamie-
het edustavat legaalin herruuden yhtä muotoa, byrokraattista herruutta, joka on ku-
rinalainen, pysyvä, täsmällinen ja sääntöjä noudattava. Byrokraattinen herruuden kä-
site viittaa länsimaisen modernin oikeusvaltion ja kapitalismin perustaan, missä edel-
lytetään sääntöjen noudattamista (esim. Weber 1968a). Richard Sennett (2007) erotti 
byrokraattisen herruuden myös hyvinvointivaltiosta.  

Työssä tunnnistetaan kaupunkipolitiikan tekijöitä, joista eräät osoittautuivat ka-
rismaattisiksi toimijoiksi. Heidän toimintansa ymmärtämiseksi soveltuu Weberin esit-
tämä karismaattisen herruuden teoria. Karismaattinen herruus on legitiimin herruuden 
muoto2, ja Weber ymmärtää sen yksilön ominaisuudeksi. (Weber 1968b; 1994.)  
 
3.5 Patrick Le Galès ja uusweberiläinen kaupunkiteoria 

 
Ranskalainen Patrick Le Galès (2002; ks. myös 2005) on Weberin ajatuksia läh-

tökohtana pitäen kehittänyt teorian eurooppalaisesta kaupungista. Sen keskeisiä käsit-
teitä ovat paikallinen yhteiskunta, kaupungit kollektiivisina toimijoina ja kaupunkien 
hallinta. Euroopan kaupunkien historiassa kaupunki-valtio-suhde on korostunut.  
                                                           
2Karismaattinen, legaalis-rationaalinen (sis. byrokraattinen) sekä traditionaalinen herruus ovat legitiimin 
herruuden eli hallitsemisvallan muotoja.   
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Eurooppalaisten kaupunkien tunnuspiirteitä ovat julkisen sektorin virkamiesten 
suuri lukumäärä, kaupungin etua ajavat vahvat valtuustot ja kaupunginjohtajat, kau-
punkisuunnittelun pitkä perinne sekä julkisten ja yksityisten palveluiden runsaus. Eu-
rooppalaista kaupunkia ovat muovanneet kirkko, vahvat perheet, sukulaissuhteet, in-
dividualismi, kolonisaatio ja teollinen vallankumous. Eurooppalaiselle kaupungille on 
ominaista hyvinvointivaltion palvelut ja ihmisten juurtuminen paikkaan, eikä sen tut-
kimisessa voida sivuuttaa maanomistussuhteita. (Le Galès 2002.) 

Le Galèsin (emt.) mukaan keskiajan kaupungilla on keskeinen rooli ymmärrettä-
essä eurooppalaisia kaupunkeja. Euroopan kaupungit olivat laboratorioita demokra-
tian kokeiluille. Esitellessään ajamiaan asioitaan kuninkaille kaupungit yrittivät näyt-
täytyä yhtenäisinä kokonaisuuksina.  

Le Galèsin (emt.) kaupunkihistorian kirjoitus ulottuu keskiajalta Euroopan integ-
raation vaikutusten tarkasteluun. Le Galès tarkastelee kuntien ja valtioiden syntyä, 
kaupunkivaltioiden kukoistusta, kansallisvaltioiden kehitystä sekä kansallisten yhteis-
kuntien muuttumista urbaaneiksi yhteiskunniksi. Euroopan kaupungit eivät rakentu-
neet pelkästään kansallisvaltioiden sateenvarjojen alla, mutta myös suhteessa ulko-
maisiin kaupunkeihin ja valtioihin (horisontaalinen skaala) sekä suhteessa Euroopan 
unioniin ja Brysseliin (vertikaalinen skaala eli tasot). EU:n, kaupunkien ja kaupunkien 
järjestöjen (kuten Eurocities) kansainvälinen toiminta on johtanut siihen, että valtiot 
ovat menettäneet monopolinsa edustaa kansalaisiaan ulkomailla. 

Le Galèsin näkemys kaupungeista ”paikallisina yhteiskuntina” tarjoaa oivallisen 
lähestymistavan kaupunkipolitiikkaan. Le Galès (emt.: 12−13) määritteli ”paikallisen 
yhteiskunnan” erilaisten ryhmien, toimijoiden ja organisaatioiden yhteenliittymäksi. 
Analysoitaessa kaupunkia paikallisena yhteiskuntana, joka on aina keskeneräinen, tu-
lee Le Galèsin mielestä ottaa huomioon ihmisryhmien erilaiset intressit, niiden esittä-
minen sekä ryhmien integraatio ja konfliktit.  

Kaupunki ”kollektiivisena toimijana” viittaa kaupungin päätöksentekojärjestel-
mään, yhteisiksi ymmärrettyihin intresseihin, integraatioon, innovatiivisuuteen sekä 
kaupungin ulkoiseen (ja kaupunkilaiselle luotuun) kaupunkikuvaan; kyseeseen tulee 
kaupungin yhteistä etua tavoitteleva toiminta erityisesti kaupunginvaltuuston luotsaa-
mana sekä pyrkimys tukahduttaa konfliktit (emt.: 10). Kollektiivinen toiminta voi ins-
titutionalisoitua, esimerkiksi Birmingham on yrittäjäkaupunki (emt.: 225−226). 

Kaupunkien hallinta ei ainoastaan viittaa paikallisten yhteiskuntien kykyyn koor-
dinoida ja ulkoistaa toimintojaan, institutionalisoida kollektiivista toimintaa sekä in-
tegroida toimijoita, ryhmiä ja erilaisia intressejä esimerkiksi kaupunkistrategian te-
ossa, se tarkoittaa myös koalitioiden, kumppanuuksien ja verkostojen muodostamista 
sekä kaupunkiseudun suhteiden ylläpitoa valtioon ja EU:hun (Le Galès 2000: 
492−496; 2002). Hallinto ei tarkoita samaa kuin hallinta tai kaupunkien hallinta (Le 
Galès 2002; ks. myös Anttiroiko 2010: 13). 
 
3.6 Konflikti ja intressit 
 

Kaupunkitutkimuksessa konfliktilla tarkoitetaan intressien eroavuutta. Intressi ei 
tarkoita toiminnan yleisesti tiedossa olevaa tavoitetta. Tutkimuksen analyysin tehtä-
vänä on paljastaa intressit, esimerkiksi erilaisten etujen ajaminen, omaisuusarvojen 
nostaminen sekä henkilökohtaiset ambitiot urakehityksen osalta.  Kaupunkitutkijat pu-
huvat edunsaajien sijasta intressiryhmistä ja intressiyhteenliittymistä, joita ovat esi-
merkiksi allianssit, konstellaatiot, verkostot ja koalitiot.  
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Harvey Molotchin (1976) klassinen artikkeli The City as a Growth Machine: To-
wards a Political Economy of Place tuo kaupunkipolitiikan tutkimukseen intressin ja 
koalition käsitteet. Kaupunki on Molotchin mukaan kilpailevien maaintressien mosa-
iikki. Eliitin jäsenet tavoittelevat kasvun aiheuttamia hyötyjä omistamilleen maapals-
toille. Esimerkiksi liikkeenharjoittajat korttelin molemmissa päissä saattavat kilpailla 
keskenään siitä, mihin tuleva bussipysäkki sijoitetaan. Hotellinomistajat kaupungin 
eteläosissa saattavat kilpailla pohjoisosissa hotelleja omistavien kanssa siitä, mihin tu-
leva kokouskeskus rakennetaan. Usein intressit koskevatkin useiden maapalstojen tai 
alueiden kokonaisuuksia. Eliitin jäsenet näkevät, että heidän hyvinvointinsa tulevai-
suudessa riippuu laajemman alueen tulevasta kehityksestä. Tällöin keskenään kilpai-
levien eliittiryhmien jäsenten on rationaalista muodostaa koalitioita, joiden tarkoituk-
sena on varmistaa alueen tai koko kaupungin kasvu. Kaupungitkin voivat liittoutua 
keskenään (Emt.: 309−311.); ne voivat muodostaa koalition, jonka tarkoituksena voi 
olla valtion ajaman reformin vastustaminen taikka ylikansallisen viraston houkuttelu 
maahan. Aina koalitiot eivät ole tarkoituksenmukaisia, vaan kaupungit kilpailevat kii-
vaasti keskenään esimerkiksi siitä, mihin tuleva satama tai lentokenttä rakennetaan.  

Kasvukoalitioiden intressinä on vaikuttaa businessilmastoa luovaan kaupunkipo-
litiikkaan, josta hyötyvät vanhat sekä uudet toimijat. Kasvun lisäämiseksi keskeistä on 
houkutella yritysten investointeja ja osaajia kaupunkiin. Toimiva infrastruktuuri, kult-
tuuri- ja taidehankkeet, kongressikeskus, alhainen verotus, vanhojen teollisuusaluei-
den elvyttäminen, menestyvä urheiluseura sekä nuoria houkutteleva yliopisto paran-
tavat kaupungin houkuttelevuutta elinkeinoelämän toimijoiden silmissä. Kaupungin 
muuttaminen kasvukoneeksi edellyttää useiden toimijoiden panosta, esimerkiksi yri-
tysjohtajien, rehtorien, sanomalehtitalojen sekä poliitikkojen välistä yhteistyötä. (Mo-
lotch 1976; Logan & Molotch 1987.). Yhteistyötä syntyy, kun on yhteiset intressit.  

Kaupunkien kasvupolitiikka aiheuttaa konfliktin, jos uusia työpaikkoja ei synny-
kään (työpaikat jakautuvat vain uudelleen), alueellinen eriarvoisuus lisääntyy (esim. 
vuokrat jakautuvat epäoikeudenmukaisesti), sosiaaliset ongelmat laajenevat, tiet ruuh-
kautuvat sekä ympäristö saastuu. Kasvun väitettyihin positiivisiin vaikutuksiin tulee 
suhtautua kriittisesti. (Logan & Molotch 1987.) Kuinka paljon asukkaat viime kädessä 
hyötyvät kasvusta, jota tavoitellaan julkisin verovaroin ja joka pitää koossa eliitin koa-
litioita? Sosiaalisen yhteistyön tarpeista aiheutuvien konfliktien ratkaisemiseksi David 
Harvey (1975: 97) nostaa esille sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulman. Olisi-
kin kysyttävä, miten erilaiset edut ovat jakautuneet ja kuinka rasitukset on allokoitu?   
 
3.7 Valtioteoria  
 

Englantilainen politiikan tutkija Bob Jessop on tutkinut valtiota ja sen muutosta 
(esim. Jessop 1990; 2002; 2016). Hän on kehittänyt kilpailuvaltioteorian, joka on saa-
nut vaikutteita Joseph Schumpeterin talouskehityksen teoriasta vuodelta 1913. Kilpai-
luvaltioteorian mukaan kansallisvaltioiden vauraus ja taloudellinen kehityskulku riip-
puvat innovaatioista, jotka syntyvät paikallisella ja etenkin urbaanilla alueellisella ta-
solla. Teorian keskeiset käsitteet ovat hyvinvointivaltio ja kilpailuvaltio.  

Schumpeter tunnetaan esittämistään käsitteistä uudennokset (innovaatiot) ja luova 
tuho, joiden avulla hän selitti talouden syklejä, nousukautta ja lamaa. Innovaatioita 
ovat muun muassa uudet tuotteet ja uudenlaiset valmistustekniikat. Näiden avulla ava-
taan uusia markkinoita sekä saavutetaan monopoliasemia. (Schumpeter 1996.) Inno-
vaatiot liittyvät tekniikan huomattaviin edistysaskeliin, kuten höyrykoneisiin, rauta-
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teihin, höyrylaivoihin, teräkseen, sähköön, uusiin kemikaaleihin, autoihin ja lentoko-
neisiin (Desai 2008). Innovaatioiden yleistyessä yritysten uudennoksista saama voitto 
katoaa ja seuraa laskukausi, joka kestää seuraavan innovaation käyttöönottoon saakka, 
jolloin alkaa uusi kasvukausi. Tähän talouden syklien selittämiseen innovaatioiden 
avulla liittyy myös ajatus luovasta tuhosta. Uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto 
edellyttää vanhoista menetelmistä luopumista; uudet tuotteet korvaavat vanhat tuot-
teet, ja tehokkaat yrittäjät syrjäyttävät tehottomat. Höyryvoima on hyvä esimerkki: 
mitä enemmän rautateitä rakennettiin höyryjunia varten 1800-luvulla, sitä vähemmän 
oli tarvetta hevosvaljakoille ja mitä enemmän kehruukoneita otettiin käyttöön, sitä vä-
hemmän oli tarvetta käsin kehräämiselle. (Emt.: 217−218.) 

1990-, 2000- ja 2010-luvun innovaatiotutkimukset ovat pureutuneet technopolei-
hin innovatiivisina miljöinä (Castells & Hall 1994), käytön innoittamaan perustutki-
mukseen (Stokes 1997), avoimiin innovaatioihin (Chesbrough et al. 2006), kolmois- 
ja neloskierremalleihin (Etzkowitz 1993; Etzkowitz & Leydesdorff 1995; Holm-Niel-
sen et al. 2013), alueellisiin innovaatioekosysteemeihin (esim. Lappalainen et al. 
2015), luoviin tietoympäristöihin (Hemlin et al. 2008) sekä tietoyhteiskuntakehityk-
seen ja kansallisiin innovaatiojärjestelmiin (esim. Miettinen et al. 2006). Innovaatiot 
on määritelty ”uusiksi hyödyllisiksi asioiksi, jotka on otettu käyttöön”, toisin sanoen 
ne on kaupallistettu (Hautamäki 2013). 

Jessop (2002) kehittelee Schumpeterin ajatuksia teoriassaan keynesiläisen hyvin-
vointivaltion kriisistä. Jessop arvostelee termejä fordistinen ja postfordistinen talous 
ja uuden talouden sijasta hän puhuu tietoperusteisesta taloudesta (knowledge-based 
economy). Jessopin mukaan keynesiläisen hyvinvointivaltion3 tavoitteena oli täystyöl-
lisyys, hyvinvointi ja tasa-arvo. Keynesiläinen hyvinvointivaltio kuitenkin ajautui 
kriisiin ja täystyöllisyyden edistämisen sijasta tavoitteeksi asetettiin innovaatioiden ja 
tietoon perustuvan talouden edistäminen. Jessop kutsuu tällaista politiikkaa kilpailu-
valtion politiikaksi, jonka tavoitteena on houkutella maahan ulkomaisia yrityksiä ja 
osaajia; aikaisemmin valtioiden tarkoituksena oli tukea lähinnä kansallisia yrityksiä, 
jotta ne kykenivät kilpailemaan ulkomaisia yrityksiä vastaan.  

Keskeinen strategia valtioiden kilpaillessa toisten valtioiden kanssa on ollut sään-
tely sekä teknologian, innovaatioiden ja yrittäjyyden tukeminen. Sosiaalipolitiikka 
alistetaan talouspolitiikalle, minkä seurauksena alueellinen epätasa-arvoisuus lisään-
tyy. Valtio koordinoi toimintoja, rahoittaa yritysklustereita, myöntää innovaatiotukea 
sekä kehittää innovaatiojärjestelmää ja myöntää tukea liiketoimintaa edistäville hy-
vinvointipalveluille. Valtio kehittää yritysmyönteistä yhteiskuntaa, jossa yksilötkin 
kilpailevat keskenään, tukemalla kaupunkialueiden ja varsinkin suurten kaupunkien 
kasvuedellytyksiä. Tämä vahvistaa ”urbaania alueellista tasoa”. (Emt.)  

Teoriat hyvinvointivaltion kriisistä ja kilpailuvaltiosta sekä siirtyminen fordis-
mista postfordismiin selittävät, miksi innovaatioiden edistämisestä tuli uuden kaupun-
kipolitiikan tavoite. Suomalaisen kilpailuvaltion luomisen vaihtoehdoiksi on esitetty 
”hajautettua kilpailuvaltiota” sekä ”metropolivaltiota” (Moisio & Vasanen 2008: 24). 
Rakennetulla ympäristöllä ja siihen investoimisella on ollut merkitys innovaatioiden 
synnylle, esimerkiksi metropoli voi toimia innovaatioiden pääekosysteeminä. David 
Harvey (1978) erottaa pääoman kolme kiertokultua, primaarisen, sekundaarisen ja 
tertiaarisen. Ensimmäinen liittyy tavaratuotantoon, toinen rakennettuun ympäristöön 

                                                           
3On tärkeää huomata, että Suomen hyvinvointimallia ei löydy suoraan talousteorioista (Kosonen 1998). 
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ja kolmas koulutukseen. Kun yrittäjien saamat voitot laskevat tavaratuotannossa, in-
vestoinnit siirtyvät rakennettuun ympäristöön ratkaisten ylituotantokriisin. Rakenne-
tun ympäristön investointien jatkuessa seurauksena on tilan ylituotanto.   
 
3.8 Pierre Bourdieu ja politiikan kenttä 
 

Kaupunkipolitiikan tekijöiden suhteiden analyysiin soveltuu hyvin ranskalaisen 
sosiologin Pierre Bourdieun (1984; 1998) kenttäteoria. Bourdieun keskeisiä käsitteitä 
ovat kenttä, pääoma ja habitus. 

Sosiaalinen todellisuus tarkoittaa suhteita ja sosiaalinen tila erottelua, kenttää 
(Bourdieu 1998: 43 44). Bourdieun kuvaamilla kentillä, kuten politiikan, uskonnon 
ja filosofian kentillä, on omat sisäiset sääntönsä, jotka tulee hallita. Kentiltä löytyy 
pääomia ja näiden alalajeja, esimerkiksi sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen pää-
oma ovat resursseja. Ihmiset toimivat kentillä vahvistaen sitä pääomaa, jota he pitävät 
arvokkaimpana; kysymys on asenteista ja suhtautumistavoista eikä yritysmaailman 
kaltaisesta toiminnasta, jossa avoimesti tavoitellaan voittoa. (esim. Roos 1985: 
11 12.) Bourdieu selittää habituksella ihmisten elämäntyyliä (Bourdieu 1998: 18). 

Kentät ovat taistelukenttiä, joissa toimijat iskevät yhteen kyseenalaistaen vallitse-
via käytäntöjä (emt.: 44). Kentät koostuvat ”diskursiivisista avaruuksista”: doksa on 
hallitseva näkemys, jota ortodoksia ylläpitää, ja jolle heterodoksia etsii vaihtoehtoja 
(emt.: 111; Heiskala 2000: 180). Kenttätaisteluun osallistuminen edellyttää vallitse-
vien sääntöjen omaksumista, intressiä ja panoksia. Taistelu ei koske välinpitämättömiä 
(Bourdieu 1998: 132). Symbolisessa taistelussa vakiinnutetaan ja muutetaan sääntöjä, 
esimerkiksi tuntemattomista pääomista voi tulla kentillä arvostettuja (Roos 1985: 12).  

Politiikalle omistautunut tavoittelee pääsystä vallan kentälle, jossa taistellaan val-
lasta valtioon eli valtiollisesta pääomasta, joka on metapääomaa. Kenttien toimintaa 
säätelevällä valtiolla on hallussaan pääomalajeja (taloudellista, tiedollista ja symbo-
lista pääomaa) sekä fyysistä voimaa eli armeija ja poliisilaitos. Valtio voi käyttää ja 
jakaa valtaa kentillä huomioiden eri pääomalajien haltijat (Bourdieu 1998: 92). Vallan 
kenttä ei ole kenttä muiden joukossa. Se ei ole sama kuin politiikan kenttä, vaan ky-
seessä on ”pääoman eri lajien välisten voimasuhteiden tila”. Vallan kentällä ”jokainen 
hallitsevassa asemassa oleva ihminen on sen kentän hallitsema, jonka välityksellä hän 
hallitsee” (emt.: 46), esimerkiksi taiteen kentältä vallan kentälle osallistuvat ne, jotka 
kykenevät määrittelemään, mikä on kulloinkin hyvää taidetta (Roos 1985: 12). Kun-
nallis- ja kaupunkipoliitikot voivat tulla valituiksi kansanedustajiksi, jotka pääsevät 
käsiksi valtion koneistoihin. Valtion väkivaltamonopolin muodostuminen on johtanut 
kamppailuun universalisoinnista saatavien etujen hallinnasta (Bourdieu 1998: 114).  

Habitus sulkee ulos erilaisia ihmisiä, ”hillittömyyksiä” (Heiskala 2000: 181), esi-
merkiksi intellektuellit pitävät itseään analysoijina toisin kuin analyysin kohteina 
(Roos 1985: 13). Suomalainen älymystö eli intellektuellit, poliitikot, kirjailijat, jour-
nalistit, piispat ja taiteilijat on sijoitettu kenttään (Rahkonen 2009: 83).  

Politiikan kenttä toimijoineen paljastaa arvoja ja suhteita (Kauppi 2006: 
170 171). Suomalaiset puolueet on sijoitettu politiikan kenttään, jonka ulottuvuuk-
siksi valittiin: (1) kansainvälinen–kansallinen. (2) vasemmisto–oikeisto. Politiikan 
kentällä menestynyt poliitikko ei välttämättä pärjää akateemisella kentällä ja akatee-
misella kentällä pärjäävä tutkija saattaa puolestaan jäädä vähemmistöön politiikan 
kentällä. Useimmiten politiikan tekijät ja tutkijat puhuvat toisilleen kenttien edusta-
jina, eivät yksittäisinä henkilöinä. Poliitikko tavoittelee vahvaa asemaa politiikan ken-
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tällä, toisin sanoen hänen tavoitteenaan on tehdä näkemyksestään universaali yhteis-
kuntakuvaus. Politiikan kenttä sisältää alakenttiä, kuten alueellisen ja paikallisen ala-
kentän. Tutkijoiden intressinä on julkaista paljon artikkeleja, joiden myötä heidän pää-
omansa kasvavat akateemisella kentällä. (Rahkonen 2012: 436 437.) 
 
3.9 Kaupunkipolitiikan tekijät, vaikuttajat ja vastustajat 
 

Tässä tutkimuksessa etsitään uuden suomalaisen kaupunkipolitiikan tekijöitä, vai-
kuttajia ja vastustajia. Heidät sijoitetaan kaupunkipolitiikan kenttään, joka esittää 
myös intressit, diskurssit, verkostot ja keskinäiset suhteet. Kaupunkipolitiikan kenttä 
esitetään kollektiivisen toiminnan sekä konfliktien analyysin tuloksena.  Haastattele-
mani politiikan tekijät ja tutkijat eivät toimineet ainoastaan poliittisella tai akateemi-
sella kentällä, vaan heillä oli pääsy myös vallan kentälle.  

Valtion ja kaupunkien muuttunutta roolia ja uusia toimintatapoja selitetään käyt-
tämällä hyväksi globaalista taloudesta ja skaaloista käytyä keskustelua. Kaupunkipo-
litiikan nousua selitetään muutoksella fordismista postfordismiin sekä hyvinvointival-
tiosta kilpailuvaltioon. Kaupunkipolitiikan vähittäistä hiipumista selitetään analysoi-
malla intressejä ja intressiristiriitoja, jotka liittyvät kaupungin ja valtion suhteeseen, 
kaupunkien hallintaan sekä byrokratiaan.   

Kaupunkien ja valtion muututtua yritysystävällisimmiksi ja strategioissaan yritys-
ten kaltaiseksi on ymmärrettävää, että yritysmaailma antoi tukensa kaupunkipolitiikan 
virkamiestekijöille. Julkisen sektorin kaupunkipolitiikan tekijöitä, vaikuttajia ja vas-
tustajia tutkitaan eurooppalaisen kaupungin ja hyvinvointivaltion virkamiehinä, joiden 
toimintaa luonnehtivat traditiot ja pyrkimykset julkiseen hyvään. Globalisoituminen 
ja Euroopan integraatio eivät yksinomaan merkinneet uutta julkisen politiikan kon-
tekstia, vaan lisääntyviä kansainvälisiä vaikutteita, jotka antoivat sisältöä uudelle suo-
malaiselle kaupunkipolitiikalle. Kansainvälistyvän kaupungin käsite auttaa ymmärtä-
mään Helsingin ja metropolialueen erityisasemaa sekä näiden ongelmallista roolia uu-
den kaupunkipolitiikan ohjelmissa. 

Skaalateoria auttaa erottamaan kaupunkipolitiikan paikalliset, alueelliset ja kan-
salliset toimijat sekä uuden kaupunkipolitiikan erilaiset ohjelmat, jotka ovat sosiaalis-
ten suhteiden ja verkostojen tuottamia. Lisäksi tarkastellaan, missä määrin kaupunki-
laisten mahdollisuudet osallistua politiikan tekoon ovat kasvaneet maailmassa, joka 
on mahdollista ymmärtää litteäksi.  

Weberin introdusoima ”karismaattinen herruus” auttaa selittämään uuden suoma-
laisen kaupunkipolitiikan riippuvuutta vahvoista johtajista ja aloitteentekijöistä. Heillä 
on kyky muuttaa suomalaista kaupunkipolitiikkaa. Keitä ovat olleet ja keitä ovat suo-
malaisen kaupunkipolitiikan vahvat johtajat?   

Molotchin ja Loganin kasvukoneteoria kehottaa kiinnittämään huomiota maahan 
liittyviin intresseihin, ja niiden ristiriitoihin. Uuden suomalaisen kaupunkipolitiikan 
nousun ja vähittäisen sammumisen selittämiseksi intressien ja koalitioiden tunnista-
minen on olennaista. Suomen hierarkkisesta ja monitasoisesta suunnittelujärjestel-
mästä johtuen toimijoita on useissa eritasoisissa instituutioissa; heillä on moninaisia 
intressejä ja monimutkaisia suhteita toisiinsa.  

Le Galèsin käsitteet kaupunki paikallisena yhteiskuntana ja kollektiivisena toimi-
jana sekä kaupungin hallinta tarjoavat välineet tarkastella kaupunkien ja valtion suh-
detta. Valtion muuttunut rooli tulee ymmärrettäväksi tarkastelemalla innovaatiopoli-
tiikkaa Jessopin valtioteorian avulla. Harveyn pääoman kiertokulkukäsitettä käytetään 
apuna, kun tarkastellaan, miten kaupunki on ratkaissut tuottavan sektorin kriisiään.  
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4 Aineisto ja menetelmät  
 

 
Tässä luvussa esittelen tutkimukseni aineistot ja käyttämäni analyysimenetelmät. 

Työni pääasiasiallisen aineiston muodostavat 69 haastattelua. Aineiston keräysmene-
telmänä käytin puolistrukturoitua asiantuntijahaastattelua. Haastatteluaineistoani täy-
dentävät hallitusohjelmat, kaupunkipolitiikan sopimukset, ohjelma-asiakirjat, säädök-
set, työryhmien asettamispäätökset, julkaisut, raportit, muistiot sekä muu asiaankuu-
luva materiaali. Aineistoni esittelyn jälkeen keskustelen käyttämistäni analyysimene-
telmistä. Lopuksi arvioin tutkimukseni luotettavuutta.  
 
4.1 Miten aineisto on kerätty?  
 

Tutkimukseni keskeinen aineisto koostuu kotimaisista ja ulkomaisista asiantunti-
jahaastatteluista. Haastattelujen avulla selvitin kaupunkipolitiikan käytäntöjä ja kau-
punkipolitiikalle annettuja määritelmiä. Haastattelut antoivat minulle huomattavan 
määrän informaatiota ja sisäpiirin tietoa kaupunkipolitiikasta, sen käytännöistä, mer-
kityksistä ja ristiriidoista.  
 
4.1.1 Haastatteluaineisto 

 
Valitsin haastateltavat perehdyttyäni ensin suomalaisen kaupunkipolitiikan histo-

riaan, kaupunkipolitiikan työryhmien raportteihin ja selvityksiin sekä työryhmien 
asettamispäätöksiin. Haastatteluun osallistuneet kaupunkipolitiikan vaikuttajat ja asi-
antuntijat ovat olleet jäseninä seuraavissa työryhmissä:  
 

 Ympäristöministeriön asettama työryhmä 1.9.1994 
 Sisäasiainministeriön asettama työryhmä 16.6.1995 
 Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä 1997−1999 (asettamispäätös 

19.12.1996) 
 Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä 1.3.2000 alkaen (asetettu 2.2.2000), 

jonka suunniteltu kesto oli 31.12.2002 asti 
 Aluekeskus- ja kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä 

(15.3.2001−28.2.2003), joka jatkoi laajennetulla tehtävämäärityksellä 
2.2.2000 asetetun kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän työtä 

 Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä 22.2.2007−30.6.2011 (asetettu 
22.2.2007) 

 Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä 2011–2015 (asettamispäätös 
3.11.2011) 

 Kaupunkipolitiikan toimenpideohjelman 2012−2015 mukaisten kasvuso-
pimusten valmistelun työryhmä 

 Metropolipolitiikan neuvottelukunnan jäsenistö (asettamispäätös 
22.12.2011) 

 Muut kaupunkipolitiikan vaikuttajat, joita on haastattelutilanteissa suosi-
teltu haastateltaviksi  

 Kaupunkipolitiikasta kirjoittaneet tutkijat  
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Haastateltavien tavoittaminen oli työlästä. Osa asiantuntijoista oli siirtynyt toisiin 
tehtäviin, kun taas jotkin olivat jäämässä tai jääneet jo eläkkeelle. Aineiston keräämi-
selle olivatkin viimeiset hetket käsillä. Muutama kaupunkipolitiikan tekijä oli nukku-
nut pois. Haastattelujen avulla pystyin kartoittamaan ne ajanjaksot, jolloin he olivat 
osallistuneet kaupunkipolitiikan tekoon; eräät olivat toimineet uraauurtavina pionee-
reina, kun taas toisten vaikutus oli jäänyt lyhytaikaiseksi.   

Lähetin haastateltaville haastattelupyynnön sähköpostitse 3.12.2015. Haastattelu-
pyyntö sisälsi saatekirjeen (Liite 1) ja haastattelukysymykset (Liite 2). Haastatteluky-
symyksiä oli yhteensä 20. Sovin asiantuntijahaastatteluja aluksi 7.12.2015−19.2.2016 
väliselle ajalle, mutta vuodenvaihteen jälkeen katsoin, että haastattelujen suorittami-
seen varattavaa aikaa tuli jatkaa 29.2.2016 saakka haastateltavien täyteen varattujen 
kalenterien takia. Sovin haastatteluja sähköpostitse, sihteerien välityksellä sekä suo-
raan soittamalla haastateltaville. Joulukuun alkupuoli ennen joulun kiireitä osoittautui 
otolliseksi ajaksi tavoittaa haastateltavia. Tein haastatteluja eduskunnan kirjastossa, 
Helsingin yliopiston pääkirjaston Kaisa-talossa, kaupungintaloilla, virastoissa, minis-
teriöissä, maakuntien liitoissa ja kahviloissa.  

Suoritin eri puolilla Suomea yhteensä 63 noin tunnin mittaista puolistrukturoitua 
asiantuntijahaastattelua. Nämä jakaantuivat 53 äänitettyyn haastatteluun, yhteen ää-
nittämättömään haastatteluun, kuuteen äänitettyyn puhelinhaastatteluun, yhteen säh-
köpostihaastatteluun, yhteen äänitettyyn ryhmähaastatteluun sekä yhteen äänitettyyn 
Skype-haastatteluun. Yhteensä 105 kaupunkipolitiikan vaikuttajaa sai haastattelu-
pyynnön. Näin ollen kotimaisten asiantuntijahaastattelujen vastausprosentiksi muo-
dostui 60 %, minkä katsoin riittävän hyväksi. 

Jokaisen haastattelun alussa kysyin lupaa äänitykseen kerrottuani ensin taus-
tastani ja siitä, millä perusteella henkilö oli kutsuttu haastatteluun. Äänitettyjen haas-
tatteluosuuksien jälkeen keskustelu usein jatkui, ja haastateltavat olivat erityisen kiin-
nostuneita tutkimustyöni valmistumisen aikataulusta. Yhteenvetotaulukko suorite-
tuista kansallisista haastatteluista on liitteessä (Liite 3).  

Haastatteluja tehdessäni opin nopeasti, että tehokkaita haastattelukysymyksiä oli-
vat lyhyet ja pelkistetyt kysymykset, jotka alkoivat esimerkiksi kysymyssanoilla mitä, 
miten, ketkä, keiden, millä tavalla ja minkälaista. Tarkoituksena oli antaa haastatelta-
ville mahdollisuus kertoa oma tulkintansa. Pyrin esittämään kysymykset mahdollisim-
man neutraalisti tuomatta esiin omaa tulkintaani. Haastattelut antoivat minulle useiden 
faktojen lisäksi sisäpiirin tietoa, jota ei ole kirjattu raportteihin ja selontekoihin. Haas-
tateltavien motivoiminen ei ollut vaikeaa: kaikki olivat innokkaita kertomaan versi-
onsa uudesta kaupunkipolitiikasta. 

Valitsemani teoriat ja teoreettiset käsitteet ohjailivat empiirisen aineiston kerää-
mistäni. Olin muotoillut haastattelukysymykset valitsemieni teorioiden pohjalta. 
Haastattelukysymyksiä laatiessani mietin, mikä olisi teoreettisen käsitteen konkreetti-
nen vastine eli miten kysyä yksikertaisia konkreettisia seikkoja, joista voisi päätellä 
teorian ilmaisemia seikkoja. Esimerkiksi haastattelukysymykset ”Keillä on intressi 
kaupunkipolitiikkaan?” tai ”Onko jokin ryhmittymä erityisesti suhtautunut kielteisesti 
kaupunkipolitiikkaan?” kartoittivat sellaisia kaupunkipolitiikan kollektiivisia toimi-
joita, intressiryhmiä ja urbaaneja konflikteja, joista Patrick Le Galès on kirjoittanut.  

Haastatteluja tehdessäni huomasin pian, etteivät vastaukset olleet juuri millään 
muotoa yhteismitallisia. Vaikka haastatteluja oli useita, minkäänlaisia luokitteluja tai 
jakaumia aineistoni pohjalta ei ollut mielekästä tehdä. Tilastollisten menetelmien si-
jasta tulkitsin ja etsin aineistostani ratkaisevia ajankohtia, erilaisia tulkintoja ja määri-
telmiä kaupunkipolitiikasta, sekä politiikan toimenpiteitä, käytäntöjä ja ristiriitoja.  
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Haastatteluaineiston riskit liittyvät haastateltavien puheeseen ja sen tulkintaan. 
Sen sijaan, että haastateltavat kertoisivat omia kokemuksiaan, he saattavat esittää tul-
kinnan, jonka he ovat lukeneet tai kuulleet. He saattavat myös muistaa asioita väärin, 
kaunistella tapahtumia sekä esittää epämääräisiä arvauksia ja monitulkintaisia vihjai-
luja. Näiden ongelmien poistamiseksi alistin aineistoni kriittiselle ristivalotukselle 
vertaamalla haastateltavan vastauksia toisten haastateltavien lausuntoihin ja muihin 
aineistoihin. Erityisen hankalaa asiantuntijahaastatteluissa on ylittää ”ammatillisuus-
muuri”. Tällä käsitteellä Marja Alastalo ja Maria Åkerman (2010: 384) viittaavat am-
mattilaisten taipumuksiin kuvata alaansa ja toimintaansa positiivisessa valossa. Tämän 
muurin ylittämiseksi käytin hyväkseni eläkkeelle siirtyneiden kaupunkipolitiikan asi-
antuntijoiden haastatteluja. Ajattelin, että he kykenevät kertomaan toiminnastaan ko-
rostamatta ammattinsa tai tehtäviensä sosiaalista merkittävyyttä. Oletin, että virkasuh-
teessa toimivat asiantuntijat saattaisivat kaunistella asioita, varoa sanomisiaan sekä 
kieltää lainaamasta heitä sanasta sanaan nimi mainiten. Jälkimmäinen oletukseni 
osoittautui vääräksi; haastateltavista vain kolme prosenttia kielsi heidän puheensa si-
teeraamisen. Vaikka sain suostumuksen sitaattien esittämiselle, jotkin haastateltavista 
halusivat muistuttaa, että heidän antamansa vastaukset eivät (enää) edustaneet organi-
saation virallista, senhetkistä kantaa. Eräs virassa toiminut haastateltava halusi kertoa 
tästä seikasta, sillä hän ei toiminut organisaationsa ylimmissä johtotehtävissä. Huo-
masin, että jotkin haastateltavista kuuluivat haastatteluhetkellä useampaan kuin yhteen 
organisaatioon, eräät olivat toimineet useammassa organisaatiossa. Osalla vastaajista 
oli luottamustehtäviä, ja eläkkeellä olevat saattoivat edelleen tehdä töitä.  

Asiantuntijahaastattelujen eli faktapohjaisten haastattelujen erityispiirre on, että 
ne kietovat aineiston keruuvaiheen ja varsinaisen analyysintyövaiheen yhteen (Alas-
talo & Åkerman 2010: 390). Aloitin aineistoni analyysin jo sen keräämisen yhtey-
dessä, ja laadin pienimuotoisia analyysitekstejä ja tulkintoja. Työprosessien samanai-
kaisuus lisäsivät haastattelujen syvyyttä, antoivat minulle palautetta sekä kertoivat ai-
neiston keräämisen saturaation saavuttamisesta. 

Kotimaisia asiantuntijahaastatteluja tehdessäni minulle vahvistui käsitys siitä, että 
suomalainen kaupunkipolitiikka on saanut vaikutteita ulkomaisista esikuvista, Euroo-
pan unionin politiikasta sekä OECD:stä. Haastattelukysymyksiini ”Mistä kaupunki-
politiikka on saanut erityisesti vaikutteita?” ja ”Minkälaisia reunaehtoja EU on aset-
tanut suomalaiselle kaupunkipolitiikalle?” hain täsmentäviä ja täydentäviä vastauksia 
haastattelemalla kansainvälisiä asiantuntijoita. Toteutin aikavälillä 24.10.2016 − 
31.10.2016 viisi faktapohjaista ja puolistrukturoitua EU-aiheista haastattelua, jotka 
äänitin ja litteroin. Kolme ensimmäistä haastattelua tein Brysselissä, neljännen Skypen 
välityksellä sekä viidennen Suomessa. Haastateltavat tunsivat EU:n politiikkaa erittäin 
hyvin, sillä he joko työskentelivät Brysselissä tai tutkivat unionin kaupunkipolitiikkaa 
sidosryhmäorganisaationsa kautta. Yksi haastateltavista toimi Euroopan alueiden ko-
mitean presidenttinä. Viimeisen ja täydentävän faktapohjaisen asiantuntijahaastatte-
lun tein OECD:ssä Pariisissa 26.6.2017. OECD:n kaupunkiohjelman johtajan suosi-
tuksesta haastattelin organisaatiossa työskentelevää politiikan asiantuntijaa. Koko-
naisaineistoon kuuluvien haastatteluiden määrä nousi lopulta 69:een (Taulukko 2). 
Yhteensä 114 henkilöä vastaanotti haastattelupyynnön. Kaikkien haastatteluiden 
(n=69) vastausprosentiksi muotoutui 60,5 %, mikä riitti ammatillisuus- ja onnellisuus-
muurien ylittämiseen  toki en tavoittanut kaikkia keskeisiä kaupunkipolitiikan tutki-
joita, jotka olisivat ehkä olleet kriittisempiä ja analyyttisempiä vastauksissaan. Kan-
sainvälisiin haastatteluihin liittyvät saatekirjeet, haastattelukysymykset ja koonnit esi-
tän liitteissä 6−11. 
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Taulukko 2. Asiantuntijahaastattelut (n=69)(1)  
 

 Organisaatio / työpaikka Vastaajien 
 lukumäärä (n) 

Osuus kai-
kista vastaa-

jista (%) 

kunnat ja 
kuntayhtymät 

40,6 % 
(n=28) 

kaupungit 

Helsinki  5+1e 

20 29,0 

Espoo  1 
Tampere  1 
Vantaa  3 
Oulu 2+1e 
Turku  1 
Jyväskylä 1e 
Lahti  1 
Kuopio 1e 
Seinäjoki  1 
Salo  1 

kunnat  

Sipoo 1 

4 5,8 Mäntsälä 1 
Kirkkonummi  1 
Tuusula  1 

maakuntien 
liitot 

Pirkanmaan liitto 1 

4 5,8 Pohjois-Savon liitto 1 
Etelä-Savon maakuntaliitto  1 
Keski-Suomen liitto  1 

Suomen valtio  
ja  

Euroopan unioni 
40,6 % 
(n=28) 

valtion 
ministeriöt 

työ- ja elinkeinoministeriö 5+3e 

19 27,5 

ympäristöministeriö  3 
liikenne- ja  
viestintäministeriö  1 

sosiaali- ja  
terveysministeriö  1 

valtiovarainministeriö  3 
sisäasiainministeriö 3e 

valtion virastot 
Liikennevirasto  2 

4 5,8 VTV  1 
Tekes  1 

EU:n elimet ja muut 
EU-vaikuttajat 

Euroopan alueiden  
komitea  1 

5 7,2 EU:n komissio; DG REGIO  2 
EUROCITIES  1 
Euricur  1 

Muut 
18,8 % 
(n=13) 

korkeakoulut ja 
tietokeskukset 

Tampereen yliopisto 1e 

4 5,8 
Itä-Suomen yliopisto  1 
Helsingin yliopisto ja  
Jyväskylän yliopisto  1e 

Helsingin kaupungin  
tietokeskus  1 

yritykset 
(sis. konsulttifirmat) 

ja  
osuuskunnat 

MDI Management Design In-
telligence 1 

4 5,8 
HOK-elannon hallintoneu-
vosto 1 

Medilaser Oy 1 
Oy LS-Service Ab 1e 

muut organisaatiot, 
järjestöt, yhdistykset, 
säätiöt, liitot sekä jul-
kisoikeudelliset eläke-

laitokset 

Suomen Kuntaliitto  1e 

5 7,2 
PALTA ry  1 
Turku 2011-säätiö  1 
Keva 1e 
OECD  1 

       n=69 100 % 
 

(1) Haastateltavien jakautuminen organisaatioihin. Organisaatiolla tarkoitetaan vastaajan päätyöpaikkaa tai sitä 
instituutiota, jota vastaaja on viimeksi edustanut. (e) = vastaaja eläkkeellä. 
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4.1.2 Litterointi 
 

Litterointi opetti minulle epätäydellisyyden sietokykyä ja suvaitsevaisuutta.  En-
simmäinen haastatteluaineistoni käsittelyvaiheista oli nimenomaan litterointi. Ääni-
nauhojen pohjalta tehty litterointi oli erittäin työlästä ja vaati minulta äärimmäistä ku-
rinalaisuutta ja askeettista mentaliteettia. Tunnin mittaisen nauhan litterointi kesti kes-
kimäärin kahdeksan tuntia. Mikäli haastateltava puhui selkeästi ja muodosti kokonai-
sia lauseita, nauhan purkaminen tekstiksi saattoi onnistua neljässäkin tunnissa. Haas-
tavimmat litteroinnit veivät jopa 16 tuntia. Näissä haastateltava puhui erittäin nopeasti,
lisäsi paljon täytesanoja, keskeytti lauseitaan ja jätti niitä kesken tai pohdiskeli sano-
misiaan. Epäselvä artikulointi niin ikään vaikeutti litterointia. Yleisesti ottaen eniten 
aikaa vievät litterointityöt liittyivät haastatteluihin, jotka sisälsivät runsaasti tietoa.
Litterointityö oli kuitenkin palkitsevaa siinä mielessä, että aineistoni muuntautui sen
kautta helpommin hallittavaan muotoon. Antoisat haastatteluhetket sekä hienojen ja
rikkaiden argumentaatioiden havaitseminen antoivat lisävoimia litterointiurakalleni.
Litteroin kaikki haastattelut alusta loppuun ja sanasta sanaan kunnioittamalla jokaista
haastattelua itsenäisenä kokonaisuutena. Kuitenkaan tarpeettomia puheen täytesanoja
en purkanut tekstiksi. Litteroinnin yhteydessä hyödynsin litterointimerkkejä. Esimer-
kiksi päällekkäispuhunnat sekä sanat ja jaksot, joista en saanut selvää, merkitsin litte-
rointimerkein. Epäselviin ja vaikeasti tulkittaviin lausuntoihin liitin kommenttini, joita
vertasin haastattelutilanteissa tekemiini muistiinpanoihin.

Luonnollisesti jotkin haastattelut olivat rikkaampia ja syvällisempiä kuin toiset.
Haastateltavat olivat valmistautuneet hyvin haastatteluihin. Eräät antoivat omia jul-
kaisujaan ja muuta materiaalia tutkimuskäyttööni. Muutama haastateltava antoi kirjal-
liset vastauksensa haastattelukysymyksiin etukäteen. Rikkaat kielelliset ilmaisut, sel-
keä ja ymmärrettävä argumentaatio sekä tuoreiden näkökulmien esittäminen jäivät eri-
tyisesti mieleeni litteroidessani tiiviissä tahdissa haastatteluja joulukuun 2015 ja kesä-
kuun 2016 välisenä aikana. Litteroinneissa hyödynsin VLC media player-ohjelman
toimintoja liittyen puheen kelaamiseen, hidastamiseen ja nopeuttamiseen. VLC media
player toimi urakkatyössäni yllättävän hyvin. Tekstimassan hallitsemista ajatellen si-
doin litteroidut haastattelut yhteen (Unigrafian painossa) yhdeksi aineistokirjaksi (Ai-
neistokirja I).
 
4.1.3 Triangulaatio 

 
Analysoin aineistoja erilaisin menetelmin ja teorioita apuna käyttäen. Aineistot-

riangulaatio yhdistää haastatteluaineistoon seuraavat aineistot, jotka myös sidoin yh-
teen aineistokirjoiksi:   
 

 Hallitusohjelmat (Paavo Lipposen I hallituksesta alkaen)  
 Aineistokirja II 

 Kaupunkipolitiikan sopimukset  Aineistokirja III 
 Muun asiaankuuluvan aineiston: työryhmien asettamispäätökset, hallituksen esi-

tykset, EU:n perussopimukset, julkaisut, raportit, kaupunkistrategia-asiakirjat, 
muistiot, pöytäkirjat, ohjelma-asiakirjat (ml. kaupunkiohjelmat), suulliset tiedon-
annot, monisteet, sähköpostiviestit, tiedotteet, täydentävät Internet-lähteet sekä 
valtioneuvoston tiedonannot, selonteot, periaatepäätökset ja päätökset.  Aineis-
tokirja IV 

 Säädökset (Finlex-Internet-palvelu)  
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Nämä aineistot yhdessä haastatteluaineiston kanssa muodostavat kokonaisaineis-
toni. Aineistokirjoja on siis neljä. Hallitusohjelmat kokosin yhteen eduskunnan kirjas-
ton tietopalveluja hyödyntäen. Sopimuksien hankkimiseksi lähetin ministeriöiden ja 
kaupunkien kirjaamoihin aineistopyyntöjä. Hyödynsin myös Internetin hakuohjelmia. 
Kaupunkipolitiikan ohjelma-asiakirjoja sain haastateltavilta sekä Internetistä. Haasta-
teltavat antoivat tutkimuskäyttööni myös kirjoittamiaan muistioita. Kaupunkipolitii-
kan yhteistyöryhmien asettamispäätökset pyysin ministeriöiden kirjaamoista. Merkit-
tävä osa muusta asiankuuluvasta aineistostani muodostui selvityksistä ja raporteista. 
Säädökset yhtenä aineistonani haastoivat minut pohtimaan lakien ja viranomaisohjai-
lun merkitystä sekä lakien poliittisia ja ideologisia ehtoja, ja vaikutuksia.  

Aineiston runsaus teki analyysityöstäni haasteellisen. Jotta pystyin rakentamaan 
analyysistäni kerronnallisesti mielekkään kokonaisuuden, katsoin tarpeelliseksi taus-
toittaa Suomen kaupunkilaitoksen ja aluepolitiikan historiaa. Kaupunkihistorioiden 
lukeminen ei yksinomaan auttanut minua jäsentelemään massiivista aineistoani, se 
myös rikastutti analyysiäni.  
 
4.2 Miten aineistoa on analysoitu? 
 

Analysoin aineistojani käyttäen erilaisia menetelmiä. Teoriat ja teoreettiset käsit-
teet ohjasivat minua kysymään kaupunkipolitiikan piirteisiin, syntymiseen, muutok-
seen ja kehittymiseen liittyviä kysymyksiä. Analyyttiset mitä-, miksi- ja miten-kysy-
mykset paljastivat haastatteluaineistostani kaupunkipolitiikan tekijät ja toimijat sekä 
heidän väliset jännitteet. Käytin teorioita ja teoreettisia käsitteitä edelleen apuna, kun 
erottelin teemoja aineistosta.  Politiikkadokumentteja analysoin sisällönanalyysin me-
netelmin. Rakensin myös tyyppejä sekä tunnistin erilaisia mekanismeja ja suhteita.    
 
4.2.1 Teoreettiset käsitteet analyysityövälineinä   
 

Analyysini on teorialähtöistä. Taulukkoon 3 on koottu neljännessä luvussa esite-
tyt teoriat ja teoreettiset käsitteet, jotka ohjasivat aineiston analyysiäni. Toisin sanoen 
etsin aineistosta vastauksia teorioiden esittämiin kysymyksiin, esimerkiksi onko kau-
punkipolitiikka ”paikallisen tason”, ”kansallisen tason” vai ”globaalin tason” politiik-
kaa. Tarkastelin kaupunkipolitiikkaa siis skaalateorian näkökulmasta. Kartoitin myös 
kaupunkien ”verkostoja” sekä analysoin kaupunkeja ”paikallisina yhteiskuntina”. Sel-
vitin, minkälaisia konflikteja ja intressejä kaupunkipolitiikkaan liittyi. Asetin organi-
saatiot, joita tekijät, tutkijat ja toimijat edustavat, ”kaupunkipolitiikan kenttään”. Kai-
ken kaikkiaan käsitteet auttoivat minua kohdistamaan huomiotani relevantteihin asi-
oihin ja sulkemaan pois epäoleellisia seikkoja.  
 
4.2.2 Analyyttiset kysymykset   
 

Teoreettiset käsitteet eivät ainoastaan auttaneet minua haastattelukysymysten laa-
timisessa, ne osoittautuivat hyödyllisiksi myös mittavan kokonaisaineiston jäsente-
lyssä, jalostamisessa sekä analyysissä. Esitin litteroidulle aineistolleni analyyttiset ky-
symykset, jotka on koottu taulukkoon 4.  

Etsin aineistostani vastauksia analyyttisiin kysymyksiin. Nämä vastaukset antoi-
vat rikkaan ja monipuolisen kuvan suomalaisesta kaupunkipolitiikasta jännitteineen ja 
konflikteineen; ne kertoivat erilaisista kaupunkipolitiikan tulkinnoista.  
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Taulukko 3. Teoreettisten käsitteiden työkalusalkku* 
 

 Nro.     Teoreettinen käsite  Teoria Teoreetikot Käyttö, 
tutk. luvut 

1 kansainvälistyvä kaupunki  kansainvälinen kaupunkiteoria Haila 6, 8 9, 11 
2 yrittäjäkaupunki teoria yrittäjäkaupungista Harvey 6, 9, 12 

3 
globaali talous  
(mm. maailmankaupunki, globaalikaupunki,  
globaali kaupunkialue) 

globalisaation teoriat 
globaalikaupungin teoria 

esim. Friedmann; Sassen; 
Beaverstock et al.; Hall 6, 9 12 

4 paikallinen skaalataso  paikallinen taso  skaalateoria esim. Brenner;  
Le Galès 8 9, 11 12 

5 alueellinen skaalataso  alueellinen taso  skaalateoria esim. Brenner;  
Le Galès 6, 8 10, 12 

6 kansallinen skaalataso   kansallinen taso skaalateoria esim. Brenner;  
Le Galès 6, 12 8 12 

7 ylikansallinen skaalataso  ylikansallinen taso skaalateoria esim. Brenner;  
Le Galès 6, 8 10, 12 

8 globaali skaalataso   globaali taso skaalateoria esim. Brenner;  
Le Galès 6, 8, 12 

9 sosiaalinen sijaintipaikka  litteän & sijaintipaikan  
ontologian teoria Marston et al.  12 

10 verkosto  verkostoteoriat esim. Jessop et al.;  
Vedung; Castells 6 12 

11 legaalinen herruus  byrokraattinen herruus 
(sis. länsimaisen kaupungin hallitseminen) 

legitimiteettiteoria 
länsimaisen kaupungin teoria Weber 8 9, 11 12 

12 karismaattinen herruus  
 vahva / sankarillinen / karismaattinen yksilö  legitimiteettiteoria  Weber 6, 10, 12 

13 koalitiot  konfliktin teoria  
kasvukoneteoria / eliittiteoria Molotch 5, 7, 9 12 

14 eurooppalainen kaupunki 
 kaupunki-valtio-suhde  

eurooppalaisen kaupungin teo-
ria 
(neoweberiläinen kaupunkiteo-
ria) 

Le Galès 8, 10 12 

15 paikallinen yhteiskunta  neoweberiläinen kaupunkiteo-
ria Le Galès 5, 8 12 

16 kollektiivinen toimija  neoweberiläinen kaupunkiteo-
ria Le Galès 6, 8 10, 12 

17 kaupunkien hallinta neoweberiläinen kaupunkiteo-
ria Le Galès  9, 11 12 

18 innovaatio  valtioteoria 
innovaatioiden teoriat 

Schumpeter; Desai; Ches-
brough et al.; Hautamäki; 
Miettinen et al.; Jessop 

 
6 8, 11 12 
 

19 postfordismi   valtioteoria Jessop 6 9, 11 

20 keynesian welfare state   hyvinvointivaltio valtioteoria Keynes; Jessop; 
Esping-Andersen 6 7, 10 12 

21 schumpeterian competition state   
kilpailuvaltio valtioteoria Jessop 6 7, 11 

22 pääoman sekundäärinen kierto  neomarxistinen kaupunkiteoria 
pääoman kiertokulun teoria Harvey 9, 12 

23 politiikan kenttä  
 kaupunkipolitiikan kenttä 

distinktion teoria  
(La Distinction) Bourdieu 10 11  

      *Taulukko osoittaa, miten käsitteitä (1 23) on operationalisoitu ( ) sekä missä luvuissa niitä on hyödynnetty.    

4.2.3 Teemoittelu  
 

Analyyttisiin kysymyksiin vastaamiseksi etsin teemoja aineistostani. Erotin sa-
mankaltaisia laajahkoja kokonaisuuksia, mahdollisimman täsmällisiä ja perusteltuja 
argumentteja, ideologisia näkökulmia sekä poikkeuksia ja poikkeuksien poikkeuksia. 
Erotin haastatteluaineistosta kaiken kaikkiaan 950 analyysiyksikköä, jotka ovat sel-
västi erottuvia väitteitä, näkökulmia sekä laajempia toimintojen ja tapahtumien ku-
vauksia. Seuraavat analyysiyksiköt kuvaavat esimerkiksi turhautumista:  

 
 



 

45 
 

SUOMALAINEN KAUPUNKIPOLITIIKKA – SEN TEKIJÄT JA TULKIT            Olli Hokkanen 

  Taulukko 4. Haastatteluaineistolle esitetyt analyyttiset kysymykset  

 

kattoteema A 
Mitä on kaupunkipolitiikka kollektiivisena toi-
mintana ja ketkä ovat kaupunkipolitiikan toimi-

joita? (Luvut 5−9) 

 

kattoteema B 
Minkälaisia intressejä ja intressiris-
tiriitoja liittyy kaupunkipolitiikkaan 
ja miten konfliktit ovat vaikuttaneet 
kaupunkipolitiikan kehittymisen? 

(Luku 10) 
 

 

kattoteema C 
Mitkä ovat kaupunkien hal-
linnan ja kaupunkipolitiikan 

keinot ja tulevaisuuden näky-
mät? (Luvut 11−12) 

 
 Kyseenalaistetaanko kaupunkipolitiikka? 

(Luku 5) 
 Minkälaisia määritelmiä kaupunkipolitii-

kalle annetaan? (Luku 5) 
 Mitä kaupunkipolitiikan  

toiminnalla tavoitellaan? (Luku 5) 
 Mikä on vanhan kaupunkipolitikan perintö 

uudelle kaupunkipolitiikalle ja miten vanha 
eroaa uudesta? Miksi ja miten uusi suoma-
lainen kaupunkipolitiikka syntyi? (Luku 6) 

 Mitkä maat olivat tärkeimpiä suunnannäyt-
täjiä? Millainen on Suomen malli? (Luku 7) 

 Millaista on EU:n kaupunkipolitiikka?  
Onko EU asettanut reunaehtoja? Voiko EU 
vaikuttaa valtiolliseen kaupunkipolitiik-
kaan? (Luku 8) 

 Ketkä kuuluvat kaupunkipolitiikan tekijöi-
den ytimeen? Ketkä edistävät kaupunkipoli-
tiikkaa ja ketkä vaikuttavat siihen? Keillä on 
intressi kaupunkipolitiikkaan? (Luku 9) 
 

 
 Minkälaisia konflikteja syntyi?  
 Minkälainen on kaupunkipoli-

tiikan ja aluepolitiikan välinen 
suhde?  

 Miten ministeriöt ja muut insti-
tuutiot suhtautuvat kaupunkipo-
litiikkaan?  

 Miten suuret kaupungit ovat 
selviytyneet? Miten konflikteja 
on pyritty ratkaisemaan? Miksi 
kaupunkipolitiikan instrumentit 
muuttuivat?  

 Ketkä jarruttivat kaupunkipoli-
tiikkaa? Mistä johtui kaupun-
kiohjelmien tehottomuus?  

 Onko kaupunkipolitiikka va-
kiinnuttanut asemansa Suo-
messa?  

 Ketkä pitävät kaupunkipolitiik-
kaa heikkona ja ketkä vahvana? 
Minkälaisia asenteita voidaan 
erottaa?  

 Miten eri intressit voidaan esit-
tää? 

 
 Onko kaupunkipolitiikka 

kokonaan kuollut? (Luku 
11) 

 Onko valtiollisen kau-
punkipolitiikan ainoa teh-
tävä koordinoida sektori-
politiikkaa?  
(Luku 11) 

 Millainen arvio ohjel-
mien, sopimuksien sekä 
muiden kaupunkipolitii-
kan instrumenttien tehok-
kuudesta annetaan?  
(Luku 11)  

 Miten kaupunkipolitiik-
kaa voidaan jäsentää eli 
millainen on kaupunkipo-
litiikkajärjestelmä? (Luku 
12)  

 Mitkä ovat kaupunkipoli-
tiikan yhteiskunnalliset 
kehittämishaasteet? 
(Luku 12) 

 Miten kaupunkitutkimuk-
sen keinoin voidaan ke-
hittää kaupunkipolitiik-
kaa? (Luku 12) 

 Millaista olisi tulevaisuu-
den kaupunkipolitiikka? 
(Luku 12)   

 
”Aikanaan 2000-luvun alussa koimme, että Kuntaliitossa pienet kunnat dominoivat ja suur-
ten kuntien ääntä ei haluttu kuulla. Silloin syntyi kuuden suurimman kaupungin yhteistyö, 
joka on lisännyt ymmärrystä monista yhteisistä intresseistä.” B III 3/764 

 

”Kaupunkipolitiikan ohjelmissa on raahannut ankkuri veneen perässä koko ajan. Tai sitten 
kysymyksessä on ollut laskuvarjo, joka siellä raahaa. Ohjelmat eivät ole oikeasti edistäneet 
kaupunkien intressejä. Ne ovat olleet raskaan keinotekoisia nyt hieman häikäilemättömästi 
sanottuna. Ne eivät ole virranneet niin vapaasti kuin niiden olisi toivonut virtaavan, vaan 
aina on ollut mukana pieni paino. Tämä ei ole ollut köli, joka olisi voinut olla tasapainottava. 
Sen sijaan kyseeseen on tullut kiusallinen, pohjassa pomppiva kuudentoista kilon ankkuri.” 
C II/867 
 

Massiivisen haastatteluaineiston hallitsemiseksi analyysiyksiköiden teemakor-
tisto osoittautui tärkeäksi apuvälineeksi. Teemat on esitetty taulukossa 5. Jatkoin ai-
neiston viipalointia ja merkitsin analyysiyksiköt käyttäen seuraavia tunnisteita: (1) kir-
jaimia, jotka viittaavat kattoteemoihin; (2) roomalaisia numeroita, jotka viittaavat ala-
teemoihin; (3) arabialaisia numeroita, jotka tarkoittavat alateemojen osioita. Esimer-
kiksi liitin yllä esitetyn 764:n analyysiyksikön (B III 3/764) toisen kattoteeman (B) kol-
manteen alateemaan (III). Sitten kohdensin kyseisen analyysiyksikön vielä alateeman 
kolmanteen osioon (3). Yläindeksoitujen tunnisteiden avulla minun oli helppo paikan-
taa suorat lainaukset jälkikäteen analyysitekstistä ja haastatteluaineistokirjasta.  
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Taulukko 5. Kattoteemat, alateemat ja alateemojen osiot  
Kattoteema Alateema  Alateeman osio esimerkki työkalusalkun  

käsitteestä (nro. 1 23) 

A 
Kollektiivinen  

toiminta ja  
toimijat  

I Uuden kaupunkipolitiikan ymmärtäminen 13 koalitio 

II Siirtymä vanhasta kaupunkipolitii-
kasta uuden kaupunkipolitiikan aikaan 

1 Vanhan kaupunkipolitiikan perintö  
ja karismaattiset vaikuttajat  12 karismaattinen herruus 

2 Uuden kaupunkipolitiikan synty  2 yrittäjäkaupunki 

III Kansainvälistyminen 

1 Vaikutteita atlanttiseen fordismiin  
kytkeytyneistä valtioista?  10 verkosto 

2 Suomen malli  19 postfordismi 
3 EU:n kaupunkipolitiikka  7 ylikansallinen taso 

IV Kollektiiviset toimijat ja intressit  

1 Tekijät, edistäjät ja vaikuttajat (ydin) 2 yrittäjäkaupunki 

2 Vahvat kollektiiviset kaupungit  
15 paikallinen yhteiskunta,  
16 kollektiivinen toimija,  
17 kaupunkien hallinta 

B 
Konfliktit  

 

I Kaupunkipolitiikan ja aluepolitiikan priorisointi  11 legaalinen herruus 

II Lakipykälät ja ministeriöiden 
vaikutusvalta  

1 Sosiaali- ja terveysministeriö  11 legaalinen herruus 
2 Alueellistaminen ja aluehallinnon uudistus 5 alueellinen taso 
3 Valtiovarainministeriö  11 legaalinen herruus 

III Instituutiot konfliktien  
takana  

1 Maakuntien liitot  13 koalitio 
2 ELY-keskukset ja Museovirasto  5 alueellinen taso 
3 Suomen Kuntaliitto  16 kollektiivinen toimija 

IV Suurten kaupunkien herääminen 1 Suurkaupunki- ja metropolipolitiikka 13 koalitio 

V Antiurbanismi ja kaupunkipolitiikan 
tuho 

1 Maaseutupolitiikka 11 länsimainen kaupunki 
2 Kylmä KOKO  12 karismaattinen herruus 
3 Kuntauudistus ja -kapina 13 koalitio 

VI Kaupunkisopimukset konfliktien 
liennyttäjinä 

1 Sopimusperustainen ohjelma 5 alueellinen taso 
2 Siirtymä todellisiin sopimuksiin  14 kaupunki-valtio-suhde 

C 
Kaupunkien  

hallinta, 
kaupunki- 
politiikan 

keinot sekä  
kehittämisen 

haasteet 
 

I Kaupunkipolitiikan leveät hartiat  
ja valtavirtaistamisen vaikeus  
(Politiikkalohkojen ja  
kaupunkispesifisten asioiden 
 koordinaatio) 

1 Sosiaalipolitiikka 23 kaupunkipolitiikan kenttä 
2 Maahanmuutto- ja  
turvapaikkapolitiikka 23 kaupunkipolitiikan kenttä 

3 Innovaatiopolitiikka 21 kilpailuvaltio 
4 Omistajapolitiikka 18 innovaatio 
5 Liikenne- ja viestintäpolitiikka 18 innovaatio 
6 Työllisyyspolitiikka 3 globaali talous 
7 Segregaation torjuntapolitiikka 20 hyvinvointivaltio 
8 Koulutus- ja korkeakoulupolitiikka 23 kaupunkipolitiikan kenttä 
9 Ympäristöpolitiikka 23 kaupunkipolitiikan kenttä 
10 Kulttuuripolitiikka 23 kaupunkipolitiikan kenttä 

II Aikansaeläneet ohjelmat ja  
nopeaälyiset konsultit 

1 Ryhdikäs OSKE  23 kaupunkipolitiikan kenttä 
2 Potentiaalinen AKO  23 kaupunkipolitiikan kenttä 
3 Murheellinen INKA   23 kaupunkipolitiikan kenttä 

III Kaupunkisopimuksista valonpilkettä?  14 kaupunki-valtio-suhde 

IV Muut kaupunkipolitiikan instrumentit  

1 Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu 13 koalitio 
2 Kuntaliitokset 15 paikallinen yhteiskunta 
3 Kaupunkistrategiat  17 kaupunkien hallinta 
4 Vyöhykkeet 16 kollektiivinen toimija 
5 Äkillinen rakennemuutos 3 globaali talous 

V Systeemi ja yhteiskunnalliset  
kehittämishaasteet 

1 Johtajuus, vastuullisuus sekä vaikuttavuus  12 karismaattinen herruus 

2 Kaupunki-valtio-suhde ja  
maakuntauudistus 

4 paikallinen taso, 5 alueellinen taso, 
6 kansallinen taso,  
7 ylikansallinen taso, 8 globaali taso. 

VI Kaupunkitutkimuksen keinoin 
kehitettävä kaupunkipolitiikka 

1 Investoinnit rakennettuun ympäristöön 22 pääoman sekundäärinen kierto 
2 Neljännen sektorin hyödyntäminen 9 sosiaalinen sijaintipaikka 
3 Tiedejournalismi 13 koalitio 
4 Metropoli ja pääkaupunki 9 sosiaalinen sijaintipaikka 
5 Muut politiikan kehittämisen kysymykset  9 sosiaalinen sijaintipaikka 

 
Teemakortiston laadinnan yhteydessä kiinnitin huomiota niihin analyysiyksikköi-

hin, jotka eivät sijoittuneet mihinkään alateemojen osioihin. Nämä muodostivat poik-
keuksen aineistossani. Esimerkiksi yllä esitetty 867:s analyysiyksikkö (C−II/867) kuului 
kolmannen kattoteeman (C) toiseen alateemaan (II) jääden ulkopuolelle osioista. Kat-
soin, että joillekin analyysiyksiköille ei ollut mielekästä laatia alateeman osioita.  

Kollektiivinen toiminta, konfliktit ja kaupunkien hallinta ovat sekä kattoteemoja 
että keskeisiä analyyttisiä kysymyksiä  ne toimivat analyysini ja esitykseni punaisena 
lankana. Analyysin edetessä teemat alkoivat elää ja liittyä toisiinsa. Kokeilin ja testa-
sin erilaisia alateemojen kombinaatioita, kunnes jäsennys vastasi kattoteemojen sisäl-
töä ja antoi vastaukset tutkimuskysymyksiini. Lajittelin Microsoft Excel-ohjelmalla 
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analyysiyksikköjä teemakohtaisesti ja hierarkkisesti. Excelissä tarkastelin analyysiyk-
sikköjä myös vastaajakohtaisesti eli huomioin haastattelujen teon kronologisen järjes-
tyksen. Intentionani oli varmistaa mittavan aineistoni kattava analyysi. Johdin katto-
teemat kaupunkitutkimuskirjallisuudesta, erityisesti Le Galèsin teorioista. Hyödynsin
apunani myös Brennerin skalaarista ajattelua sekä globalisaation ja verkostojen teori-
oita. Lisäksi käytin Bourdieun ajattelua toisen ja kolmannen kattoteeman rakentami-
sessa. Analyysiyksikköjen analyysissä käytin apuna teoreettisten käsitteiden työka-
lusalkkuani. Teorian ja aineiston välistä vuoropuhelua korostava taulukko 5 antaa esi-
merkkejä, miten aineistoa on analysoitu ja kuinka teoria on pidetty koko ajan mukana
aineiston analyysissä. Minun tuli pohtia, mitkä työkalusalkun (Taulukko 3) käsitteistä
soveltuisivat parhaiten erilaisten alateemojen osioiden analysointiin. Nousin koko-
naisaineistoni (etenkin sitaattien) yläpuolelle muodostamalla sen avulla teesin: ni-
meämäni uusi suomalainen kaupunkipolitiikka syntyi ja hiipui. Synnystä kertoi esimer-
kiksi laki säätyjen erioikeuksien lakkauttamisesta, ja hiipumisesta konfliktit.

Kysyin haastateltavilta, saako heidän nimeensä viitata ja haluavatko he nähdä etu-
käteen lainaukset heidän puheestaan. Reilusti yli puolet haastateltavista kertoi halua-
vansa nähdä etukäteen viittaukset, joten lähetin ne nähtäviksi (ks. Liitteet 4−5).

On olemassa erilaisia käytäntöjä suorien lainauksien esittämiseksi. Useat tutkijat
esittävät haastateltavien puhetta juuri siinä muodossa kuin se on ääninauhalla. Itse py-
rin ymmärrettävään ja luettavaan kieleen, haastateltavan sanomaa muuttamatta. Halu-
sin säilyttää vastaajien persoonallisen ja luonteenomaisen tyylin sekä murteen vivah-
teita. Työvaihe vei litterointien teon lailla paljon aikaa. Haastateltavien ajatusten sel-
keys ja johdonmukaisuus vaihtelivat. Useat haastateltavat esittivät huolellisesti muo-
toiltuja tulkintoja, toiset taas etsivät vastauksia pohdiskellen erilaisia vaihtoehtoja.

 
4.2.4 Politiikkadokumentit ja niiden analyysi 
 

Analyysissani käytin hyväksi erilaisia politiikkadokumentteja (Aineistokirjat 
II−IV), joita olivat hallitusten esitykset, hallitusohjelmat, aiesopimukset, EU:n perus-
sopimukset, muut sopimukset, yhteistyöryhmien asettamispäätökset, raportit, muis-
tiot, pöytäkirjat, ohjelma-asiakirjat (ml. kaupunkiohjelmat) sekä valtioneuvoston tie-
donannot, selonteot, periaatepäätökset ja päätökset. 

Politiikkadokumenttien avulla selvitin tapahtumien kulun. Niistä selvisi esimer-
kiksi merkkipaalut, kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmien asettamisajankohdat sekä 
kaupunkipolitiikkaohjelmien ja sopimusten määräykset, ohjeet ja arvioinnit. Politiik-
kadokumentit auttoivat myös kartoittamaan kaupunkipolitiikan tekijöiden ja vaikutta-
jien verkostot sekä tarkistamaan haastateltujen mainitsemia seikkoja.  
 
4.2.5 Tyypit, suhteet ja mekanismit 
 

Haastateltavat kertoivat minulle tulkintojaan suomalaisesta kaupunkipolitiikasta 
ja yksityiskohtaisia käsityksiään tapahtumien kulusta. En kuitenkaan voinut esittää 
koko mielipiteiden kirjoa. Halusin varmistaa, ettei analyysini nojautunut liiaksi esi-
merkiksi kokeneen kaupunginjohtajan tai ministeriön ylijohtajan tulkintaan. Ratkai-
sun tähän tarjosi tyyppien muodostaminen. Vaikka viehätyin Weberin ideaalityyppi-
menetelmästä, en nimennyt konstruoimiani tyyppejä ideaalityypeiksi. 

Tyypittelyn avulla pyrin erottamaan aineistosta tyypillisiä, toistuvia ja kuvaavia 
näkemyksiä. Rakensin tyypit teemojen pohjalta, toisin sanoen erotin tyypilliset tulkin-
nat, jotka liittyivät kollektiiviseen toimintaan, konflikteihin ja kaupunkien hallintaan. 
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Tyypittely myös paljasti poikkeukselliset näkemykset. Muodostamista tyypeistä voin 
mainita esimerkiksi kaupunkipolitiikan kaupunkityypit, joita ovat ”vahvat kollektiivi-
sesti toimivat kaupungit”, ”upporikasta ja rutiköyhää pelaavat kaupungit” sekä ”EU-
romantikot”.  

Kaupunkipolitiikan määritelmän ja sisällön lisäksi selvitin kaupunkipolitiikan te-
kijöiden, vastustajien ja edistäjien välisiä suhteita ja verkostoja. Näiden suhteiden jä-
sentämisessä käytin apunani Andrew Sayerin (1992: 89, 93) erottelua kontingenttisiin 
ulkoisiin suhteisiin ja välttämättömiin sisäisiin suhteisiin. Edelliset viittaavat esimer-
kiksi toimijoiden verkostoihin, joihin vaikuttavat useat seikat (nämä eivät välttämättä 
liity kaupunkipolitiikkaan). Jälkimmäiset suhteet olivat varsinaisen kiinnostukseni 
kohteena. Ne liittyivät toimijoiden asemaan kaupunkipolitiikan kentässä ja siihen, 
kuinka johdonmukaisesti he ajoivat kaupunkipolitiikkaa. Tarkastelin luonnollisesti 
myös kaupunki-valtio-suhdetta sekä kaupunkipolitiikan suhdetta maaseutuun, sekto-
ripolitiikkoihin (yht. 10), aluepolitiikkaan ja kuntapolitiikkaan.  

Haastattelut toivat selvästi esiin sen, että kaupunkipolitiikan tekijät olivat ammat-
titaitoisia ja kyvykkäitä toimijoita, jotkut jopa karismaattisia johtajia, joiden henkilö-
kohtaisilla ominaisuuksilla oli huomattava vaikutus. Kaupunkipolitiikan tekijät eivät 
muodostaneet sellaista toimijaryhmää, joka olisi esimerkiksi vain edistänyt tai ajanut 
kaupunkipolitiikkaa. Jotkin kaupunkipolitiikan tekijät vaikuttivat kaupunkipolitiik-
kaan positiivisesti, kun taas toiset hidastivat ja vaikeuttivat sen tekoa. Eräs haastatel-
tava kertoi, kuinka keskustapuolueeseen kuuluneen ”kaupunkipolitiikan tekijän” mis-
siona oli ajaa kaupunkiohjelmatyöskentely alas. Vaikutusvaltaiset henkilöt saattoivat 
siis osallistua kaupunkipolitiikan tekoon ja kokouksiin, koska he halusivat lopulta var-
mistaa, ettei kaupunkipolitiikka uhkaa joidenkin tärkeämmäksi katsottujen päämää-
rien saavuttamista, esimerkiksi maakuntien vahvistamista.  

Kiinnitin huomiota tekijöiden, tutkijoiden (tulkkien), vaikuttajien, edistäjä-ajajien 
sekä sivullisten toimijoiden (esim. konsulttien) mahdollisiin kaksoisrooleihin, ns. 
poikkeustapauksiin. Toisin sanoen haastateltavina oli myös henkilöitä, jotka olivat 
siirtyneet politiikan tekijöiksi toimittuaan aikaisemmin yliopistomaailmassa; poliitik-
koina he olivat siis myös kykeneviä tulkitsemaan kaupunkipolitiikkaa. Yhteensä 20 
erilaista variaatiota oli mahdollista erottaa toimija-analyysin tuloksena, esimerkiksi 
tekijä saattoi olla tulkki, vaikuttaja, edistäjä-ajaja tai sivullinen toimija, ja päinvastoin.  

Siis, uudesta kaupunkipolitiikasta on toisaalta haluttu tehdä vahva politiikka, toi-
saalta se on pyritty alistamaan (tämä on yksi kaupunkipolitiikan kentän ulottuvuus). 
Kaupunkipolitiikan tekijöiden tunnistamisen ohella tavoitteenani oli selittää uuden 
suomalaisen kaupunkipolitiikan nousu ja hiipuminen. Tässä avuksi olivat Sayerin 
(1992: 105, 117) näkemykset voimista, taipumuksista, alttiuksista tai mekanismeista, 
jotka aiheuttavat tapahtumia. Voimat muodostuivat toimijoiden, kuten politiikan teki-
jöiden, tutkijoiden ja konsulttien, välisissä suhteissa. Sisäisten suhteiden analyysi oli 
oleellista, koska se paljasti syntyneiden voimien vaikutukset politiikan tapahtumiin. 
Ulkoisissa satunnaisissa verkostosuhteissa ihmiset eivät yleensä muunnelleet toistensa 
voimia. Sisäisten suhteiden analyysi ei ainoastaan paljastanut toimijoiden alttiuksia 
(esim. herkkyys poliittiselle paineelle), vaan se toi esiin myös voimien muuttumisen 
ajan myötä. Toimijoiden kaupunkipoliittinen ajattelu kehittyi vuosien varrella ja uusia 
merkittäviä ja sisäisiä suhteita solmittiin, esimerkiksi eräs maakuntajohtaja osallistui 
kaupunkipolitiikan työryhmiin tunnustettuaan vuosien jälkeen uuden kaupunkipolitii-
kan merkityksen maakunnalleen ja koko Suomelle. Jotkin suhteet osoittautuivat mer-
kityksettömiksi ja jotkin voimat käyttämättömiksi. Kaupunkipolitiikan hiipuminen ei 
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tarkoittanut kaupunkipoliittisten voimien totaalista katoamista, toisin sanoen toimijoi-
den kaupunkipoliittiset kyvyt olivat tallella huolimatta siitä, että uuden hallituskoali-
tion mielenkiinto kaupunkipolitiikan tekoon väheni.  

Sayerin (1992) ajattelua ja käsitteitä hyödyntämällä oli mahdollista kohdistaa 
huomio oleellisiin asioihin, toisin sanoen kykenin jäsentämään kaupunkipolitiikan 
moninaiset toimet ja osoittamaan yksittäisten politiikan tapahtumien merkityksen ko-
konaisuudelle. Kaupunkipolitiikan tutkimuksen rajauksessa Sayerin metodologiset 
ohjeistukset osoittautuivat erityisen arvokkaiksi. Suhteiden huolellinen analyysi mah-
dollisti uuden kaupunkipolitiikan rakenteiden ja systeemin kuvauksen.  

 
4.3 Tutkimuksen luotettavuus 
 

Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, mitä on suomalainen kaupunkipoli-
tiikka. Tutkimukseni aineisto koostui 69 asiantuntijahaastattelusta sekä politiikkado-
kumenteista ja säädöksistä. Lähtökohtaisesti en asettanut kyseenalaiseksi haastatelta-
vien kokemusta, ja heidän antamaansa informaatiota; olihan tutkimukseni tavoitteena 
kartoittaa nimenomaan erilaisia käsityksiä. Arvostin pitkän uran tehneiden asiantunti-
joiden kokemusta, ja heidän tuomaa ymmärrystä.  

Ainoastaan harvoissa poikkeustapauksissa asetin kyseenalaiseksi informantin an-
taman lausunnon. Mainittakoon, että eräissä yksittäisissä poikkeustapauksissa haasta-
teltavat eivät olleet muodostaneet selvää tulkintaa kaupunkipoliittisista toimistaan. He 
saattoivat innostua kertomaan asioista ”liian paljon”; sitten he jälkikäteen peruivat sa-
nomisiaan ja muotoilivat niitä varovaisemmin. Kokeneet ja pitkän virkauran tehneet 
konkarit kykenivät kuitenkin reflektoimaan omaa toimintaansa, suhteuttamaan sen 
kaupunkitietämykseen sekä arvioimaan myös kollegoidensa toimintaa. Useiden haas-
tateltujen arviot kaupunkipolitiikasta olivat kielteisiä. He arvostelivat esimerkiksi kau-
punkiohjelmia sekä sellaisia erityisohjelmia, joita he eivät itse valmistelleet. En karsi-
nut pois tämänkaltaisia kielteisiä kannanottoja. Niitä analysoidessani havaitsin useita 
kaupunkipolitiikkaan tyypillisesti liittyneitä jännitteitä ja ristiriitoja. Nämä kuvastivat 
sitä kaupunkipolitiikan toimintaympäristöä, jossa kaupunkipolitiikan tekijät olivat toi-
mineet. Pyrin analysoimaan konflikteja objektiivisesti.  

Kokeneiden virkamiesten rikkaat ja täsmälliset tulkinnat olivat informatiivisia ja 
hyödyllisiä analyysilleni. Samalla näiden lausuntojen käyttäminen tutkimuksessani 
herätti kysymyksiä. Kenellä on oikeus määritellä kaupunkipolitiikka? Onko maakun-
tajohtajan mielipide painavampi kuin kaupunginjohtajan mielipide? Aineistoni ana-
lyysissä kiinnitin erityistä huomiota siihen organisaation, jossa haastateltava työsken-
teli tai oli viimeksi työskennellyt. Mainitsin tekijöiden virkanimikkeet heidän kaupun-
kipoliittisen uransa ajoilta. Toimin lähes aina näin, vaikka haastateltavat olisivatkin 
olleet jo eläkkeellä. Esimerkiksi ilmaisun elinkeinojohtajana toiminut kirjoitin lopulta 
muotoon elinkeinojohtaja. Käytin eräissä tapauksissa vaihtoehtoisesti myös arvoni-
meä. Esimerkiksi kaupunkineuvos ja ylipormestari eivät ole virkanimikkeitä, vaan ar-
vonimiä, jotka on myöntänyt Suomen tasavallan presidentti. Myös kaupunginjohtajan 
virassa toimineelle on voitu myöntää kaupunginjohtajan arvonimi.  

Tarkoituksenani oli kriittisesti arvioida, kuinka lähellä kaupunkipolitiikan ydintä 
kaupunkipolitiikan tekijä tai tulkki todellisuudessa on. Toisin sanoen kysyin, miten 
hyvin hän on perillä kaupunkipolitiikan käytännöistä. Erityisen oleellista oli erottaa 
tekijät, tutkijat ja konsultit toisistaan. Pyrin lisäämään tutkimuksen luotettavuutta ver-
taamalla haastateltavien tulkintoja keskenään, tarkistamalla faktoja politiikkadoku-
menteista ja tulkitsemaan vastauksia käyttäen hyväksi kaupunkipolitiikan teorioita. 
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5 Miten suomalainen kaupunkipolitiikka on 
ymmärretty?  
 

Tässä luvussa selvitetään, miten kaupunkipolitiikka on ymmärretty Suomessa. 
Suomalaiset kaupunkipolitiikan tekijät ja tutkijat eivät ole yksimielisiä siitä, miten 
kaupunkipolitiikka tulisi määritellä. Seuraavassa esitellään kaupunkipolitiikan erilai-
sia tulkintoja aloittaen koko politiikan kyseenalaistamisesta. Tämän jälkeen tarkastel-
laan kaupunkipolitiikan sisältöä sekä verrataan kaupunkipolitiikkaa esimerkiksi alue-
politiikkaan. Lopuksi määritellään tutkimuksessa käytetty kaupunkipolitiikan käsite.  
 
5.1 Kyseenalaistaminen   
 

Kaupunkipolitiikan käsitettä ei ole määritelty täsmällisesti ja yksikäsitteisesti. Kä-
sitteen epämääräisyys on saanut jotkin kommentaattorit epäilemään koko politiikan 
olemassaoloa: ”Mietin, että onko meillä kaupunkipolitiikkaa Suomessa. Minusta tämä 
on varteenotettava kysymys. Mielikuvani on, että kaupunkipolitiikka on aika tavalla 
hajanainen ja sporadinen käsite, mikäli se on olemassa.” (Helsingin kaupungin tieto-
keskuksen johtaja Cantell.) Myös kaupunkipolitiikan tekijöille kaupunkipolitiikan kä-
sitteen epämääräisyys on ongelma. Kaupunkineuvos Pekka Alanen ehdottaa päättä-
jien, poliitikkojen ja tutkijoiden avointa keskustelua ongelman ratkaisemiseksi:  
 

Minusta kaupunkipolitiikan pääongelmana on ollut se, että sen sisältöä ei ole riittävästi mää-
ritelty. Siitä olisi pitänyt keskustella avoimesti päättäjien, puolueiden, etujärjestöjen, yritys-
maailman sekä yliopistojen ja korkeakoulujen kesken, jotta yhteinen ymmärrys olisi synty-
nyt. (Alanen.)  

 
Yritysmaailmalle kaupunkipolitiikan sisältö on vaikeasti hahmottuva. Aluetoi-

minnan päällikkö Antti Heiskanen tarkastelee asiaa Tekesin näkökulmasta (nyk. Bu-
siness Finland) ja pohtii elinkeinoelämän osuutta erilaisissa ohjelmissa: ”Luulen, että 
elinkeinoelämällä on haasteita ymmärtää, mitä kaupunkipolitiikka, kasvusopimuspo-
litiikka tai ohjelmapolitiikka on. Mikä on se heidän liitospinta näihin?” (Heiskanen.) 

Mistä kaupunkipolitiikan käsitteen epämääräisyys ja jopa koko politiikan kyseen-
alaistaminen johtuu? Johtuisiko tämä kaupunkipolitiikan tehottomuudesta, sen uu-
tuudesta, vai liittyykö kaupunkipolitiikkaan sellaisia ristiriitoja, joiden vuoksi politii-
kan sisällöstä ja niin muodoin käsitteestä ei vallitse konsensusta? Jälkimmäisen seli-
tyksen kannalla on aluekehitysneuvos Ulla Blomberg, joka kyseenalaistajana tuo esiin 
jännitteen kaupungin ja maaseudun sekä kaupunki- ja maaseutupolitiikan välillä: 

 
Meillähän ei ole mitään aktiivia ja tietoista kaupunkipolitiikkaa tällä hetkellä. Ei voida sanoa, 
että olisi. Jos kaupunkipolitiikan yrittää nostaa vähänkin esiin, niin se heti nähdään maaseu-
tupolitiikan vastaparina ja kilpakumppanina, jota se tietenkään ei ole. Jos Suomen kaupungit 
eivät kehity tai ole vahvoja, niin ei meillä myöskään maaseutu menesty. (Blomberg.) 

 
Kaupunkipolitiikka-termin käyttö on kyseenalaistettu myös siksi, että kaupunkipoli-
tiikka nähdään vanhana jo vuosia harjoitettuna managerialistisena politiikkana  sille 
on vain annettu uusi nimi. Pohjois-Savon maakuntajohtaja Jussi Huttunen niputtaa yh-
teen kaupunkipolitiikan, luovan politiikan, luovan kaupunkiasumisen, innovoivan toi-
minnan ja älyliikenteen:  
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− − tässä on muuten ehkä se minun kriittisin pohdiskelu sinulle ja muille tutkijoille tiedoksi. 
Se on valitettavasti ollut paljolti kunnille ja kaupungeille kuuluvien perinteisten tehtävien 
rahoituksen hoitamista naamioituna kaupunkipolitiikan käsitteen taakse. Sanon tämän liki 
20 vuoden kuntajohtajakokemuksella. Eli kaupungit edelleenkin kaupunkipolitiikan nimissä 
hakevat rahaa maapolitiikkaan, liikennepolitiikkaratkaisuihin ja asuntopolitiikkaan, jotka 
ovat olleet perinteisiä kaupunkien ja kuntien tehtäviä turvata asukkaille asunnot. Nyt niille 
on luotu vain erilaisia hienoja etikettejä, luovaa politiikkaa, luovaa kaupunkiasumista, inno-
voivaa toimintaa, älyliikennettä. Kyseessä on siis perinteisiä asioita uudessa paketissa. (Hut-
tunen.)  

On jopa ehdotettu uutta sanaa korvaamaan termi kaupunkipolitiikka. Seinäjoen kau-
punginjohtaja, kaupunkineuvos Jorma Rasinmäki ehdottaa termiä kasvukäytävä: 

Kaupunkipolitiikka on kokoava voima − −. Tulee kuitenkin kysyä, onko kaupunkipolitiikka 
enää hyväksyttävä termi. Eihän sitä ole edes mainittu tämän päivän hallitusohjelmassa. Pi-
tääkö meidän käyttää jotain muuta termiä? Korvaavan termin käyttö ei tarkoita sitä, että kau-
punkipolitiikan idea taikka tosiasiat katoaisivat mihinkään. − − kasvukäytävä-termi on muu-
ten erittäin hyvä. Seinäjoki on vahvasti Suomi-kasvukäytävässä mukana. (Rasinmäki.) 

 
Onko Suomessa ylipäänsä kaupunkipolitiikkaa vai puuttuuko meiltä aktiivinen ja 

tietoinen kaupunkipolitiikka vai onko meillä kaupunkipolitiikkaa, mutta sitä tulisi kut-
sua jollakin toisella nimellä? Tutkimuksessani otan lähtökohdaksi OECD:n National 
Urban Policy in OECD countries -raportissa (2017: 53) esitetyn näkemyksen: ”Suo-
mella ei ole virallista kaupunkipolitiikkaa, mutta käytössä on tosin kansallisia ohjel-
mia, jotka edistävät kaupunkien kehitystä.” Kutsun näitä kaupunkien kehitystä edistä-
viä ohjelmia kaupunkipolitiikaksi. Tutkimuksessa määritellään kaupunkipolitiikan kä-
site ja synnytetään kaupunkineuvos Alasen toivomaa keskustelua ryhmien välille.  
 
5.2 Määritelmien ongelma 
 

Kaupunkipolitiikan tekijät ja tutkijat määrittelevät kaupunkipolitiikan eri tavoin. 
Maantieteen professori Perttu Vartiainen kiinnittää huomiota kaupungistumiseen ja 
määrittelee kaupunkipolitiikan ”kaupungistumisen ohjaamiseksi” (Vartiainen). Histo-
rian professori Marjatta Hietala puolestaan näkee, että ”kaupunkipolitiikkaa tehdään 
ihmisten ja yhteisöjen hyväksi” (Hietala). OECD määritelmässään torjuu käsityksen, 
että kaikki kaupunkeihin kohdistuva politiikka olisi kaupunkipolitiikkaa:  
 

Kaupunkipolitiikan määritelmän mukaisesti kyseessä on mikä tahansa politiikka, joka vai-
kuttaa erityisesti kaupunkeihin.  − − Esimerkiksi kaupunkipolitiikka voi olla sosiaalipolitiik-
kaa tai ympäristöpolitiikkaa sikäli kuin nämä politiikan osa-alueet kiinnittävät huomiota kau-
punkeihin. Kyseeseen tulevat ne politiikat, jotka eivät kohdistu kaupunkien rajojen ulkopuo-
lelle − − Kaupunkipolitiikka on hallinnan instrumentti. (OECD:n politiikka-asiantuntija 
Schumann.) 

 
Kaupunkipolitiikan tekijät kiinnittävät huomionsa kaupunkipolitiikan rooliin ja tavoit-
teisiin. He määrittelevät ”kaupunkipolitiikan johtavana politiikkana” (kaupunkineu-
vos Andersson) ja näkevät kaupunkipolitiikan tavoitteeksi ”tulevan kehityksen enna-
koimisen ja ohjaamisen tiettyyn suuntaan” (Oulun kaupunginjohtaja Pennanen). Kau-
punkipolitiikan tavoitteeksi nähdään hyvän elinympäristön rakentaminen hyvinvoin-
nin lisäämiseksi, ja kaupunkipolitiikkaa ajatellaan tehtävän kaikilla skaalatasoilla, ku-
ten Mäntsälän kunnanjohtaja Esko Kairesalo antaa ymmärtää: ”Kyllähän kaupunkipo-
litiikkaa tehdään eri tasoasteilla.” (Mäntsälän kunnanjohtaja Kairesalo.) 
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Kaupunkipolitiikka määritellään myös ”jouhevaksi, joustavaksi jutuksi, ei miksi-
kään arkkuun naulatuksi käsitteeksi” sekä ”kokonaisvaltaiseksi kaupunkien kehityk-
sen ymmärtämiseksi ja toimenpiteiden suunnitteluksi”. Kaupunkipolitiikka nähdään 
”ohjelmaperusteisena politiikkana” sekä ”laajana kokonaisuutena, toimintapolitiik-
kana ja menettelytapoina”. ”Kestävä kehitys ja kestävä kasvu – ei mikä tahansa kasvu 
– ovat aika keskeisiä, kun määritellään kaupunkipolitiikkaa”, tiivistää puolestaan Eu-
roopan alueiden komitean presidentti Markku Markkula. Kasvun ei tule hyödyttää 
vain eliitin koalitioita, vaan sen tulisi palvella kestävästi koko paikallista yhteiskuntaa.  

Tutkijoiden ja kaupunkipolitiikan tekijöiden luonnehdintoja on vaikea tiivistää 
yhdeksi kaupunkipolitiikan määritelmäksi. Erään ratkaisun määrittelyn ongelmaan 
tarjoaa OECD, joka määrittelee kaupunkipolitiikan väljästi eri politiikkatoimenpitei-
den koordinaatioksi. OECD:n politiikka-asiantuntija Abel Schumann kertoi:  
 

Useissa OECD-maissa ei ole virallista kaupunkipolitiikkaa. OECD katsoo kuitenkin, että sen 
jäsenmaiden tulisi harjoittaa kaupunkipolitiikkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella maalla 
tulisi olla jonkinlainen ohjeistus siitä, kuinka kaupunkeihin vaikuttavia, erilaisia politiikka-
toimenpiteitä koordinoidaan. Kaupunkipolitiikkaa on esimerkiksi ympäristöpolitiikka ja 
koulutuspolitiikka, jotka saattavat vaikuttaa kaupunkeihin. Nämä politiikat vaikuttavat toi-
siinsa, mutta niiden yhteisvaikutusta ei ole suunniteltu etukäteen. Toisin sanoen, ei ole eri 
politiikka-alueiden koordinaatiota. Väitämme OECD:ssä, että kansallisen kaupunkipolitii-
kan rooli liittyy tähän. Toisin sanoen jäsenmaalla tulisi olla ohjeistava politiikkaohjelma, 
joka määrittelisi miten kaupungin politiikkatoimet koordinoidaan keskenään. (Schumann.) 

 
Mitä ovat ”koordinaatio” ja ”kaupunkeihin vaikuttavat politiikkatoimet”? Koor-

dinaatio on yhteistyötä, yhteensovittamista sekä hallinnonalarajat ylittävää työskente-
lyä. On olemassa horisontaalista ja vertikaalista koordinaatiota4. Politiikkatoimista po-
litiikka-asiantuntija Schumann mainitsee ympäristöpolitiikan ja koulutuspolitiikan; 
näiden lisäksi esimerkiksi sosiaalipolitiikka, asuntopolitiikka, maahanmuutto- ja tur-
vapaikkapolitiikka, innovaatiopolitiikka, omistajapolitiikka, liikenne- ja viestintäpoli-
tiikka, työllisyyspolitiikka, kulttuuripolitiikka, teollisuuspolitiikka sekä työvoimapo-
litiikka vaikuttavat kaupunkeihin  ja elinkeinoministeriön yritystoimintaa ja elinkei-
noelämää tukeva politiikka. Näillä sektoripolitiikan toimenpiteillä ei pyritä vaikutta-
maan kaupungin kehitykseen, vaan esimerkiksi työllisyyspolitiikalla tavoitellaan työl-
lisyyden edistämistä ja asuntopolitiikalla asuntotuotannon lisäämistä. Silti työllisyys-
politiikka ja asuntopolitiikka vaikuttavat suuresti kaupunkien kehitykseen.  

Seuraavassa esitän, mitä on kaupunkipolitiikka koordinaationa ja sektoripolitiik-
kojen joukkona. Vertaan kaupunkipolitiikkaa aluepolitiikkaan, kuntapolitiikkaan ja 
valtiolliseen politiikkaan. 
 
5.3 Kaupunkipolitiikka koordinointina 
 

Sektoripolitiikkaa, jonka tavoitteet eivät liity kaupunkien kehittämiseen, mutta 
joka vaikuttaa kaupunkien elinehtoihin, on kutsuttu implisiittiseksi kaupunkipolitii-
kaksi (esim. Van den Berg et al. 1982). Se ei välttämättä edistä kaupungin hyvinvoin-
tia, vaan voi sen sijaan merkitä kustannuksia ja rasitteita (ks. sektoripolitiikan kaupun-
kivaikutuksista: Gough et al. 1991; Prud’homme 1994; Aronen & Hartikainen 1995).  

                                                           
4Koordinaation käsitteestä, ks. esim. Saikku (2018: 36–37).   
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Liisa Kähkönen (2006) pitää implisiittisenä kaupunkipolitiikkana valtion rahoi-
tusjärjestelmiä ja valtionosuusjärjestelmää; nämä vaikuttavat kaupungistumiskehityk-
seen, vaikka tätä vaikutusta ei ole lausuttu julki. Valtionosuusjärjestelmän kaupunki-
vaikutukset ovat merkittäviä. Verotuloja menettäneet kaupungit, suurimpana Helsinki,
ovat valittaneet, että verotulojen tasaus heikentää niiden kilpailukykyä.

Eksplisiittiseksi kaupunkipolitiikaksi kutsutaan politiikkaa, jonka tavoitteet kau-
punkikehityksen tukemiseksi on avoimesti ilmaistu. Kähkösen (2006: 10) mukaan
eksplisiittinen kaupunkipolitiikka ”luo edellytyksiä kaupunkien omalle, erityiselle, ta-
voitteeltaan julkilausutulle kaupunkiseudun kehittämiselle”. Osaamiskeskusohjelmat,
aluekeskusohjelman tietyt osat sekä liikennejärjestelmäsuunnitelmia toteuttavat aie-
sopimukset ovat eksplisiittisiä kaupunkipoliittisia keinoja. Kähkönen kirjoittaa:
”Eksplisiittisen kaupunkipolitiikan tarve herää siinä vaiheessa, kun implisiittinen po-
litiikka ei riitä: ei synny riittävästi yhteiskunnan hyvinvointia lisääviä positiivisia vai-
kutuksia tai syntyy liikaa negatiivisia vaikutuksia.” (emt.: 10).

Markku Sotarauta (1999) puolestaan on erottanut yleisen ja erityisen kaupunkipo-
litiikan. Edellinen vastaa kaupunkien strategisiin haasteisiin ja koordinoi eri sektorei-
den toimintaa. Erityinen kaupunkipolitiikka ”koostuu kaikista niistä julkisen hallinnon
toimenpiteistä, jotka muodostavat muista politiikoista [esim. sosiaalipolitiikka] erot-
tuvan kaupunkien kehittämiseen tähtäävän toimintokokonaisuuden”. (Emt.: 20.)

Kun kaupunkipolitiikka koordinoi sektoripolitiikkoja ja ottaa huomioon niiden
kaupunkivaikutukset, voidaan puhua Sotaraudan määrittelemästä yleisestä politii-
kasta. Politiikan koordinoiva rooli välittyy tekijöiden antamista määritelmistä, esimer-
kiksi Mäntsälän kunnanjohtaja Esko Kairesalolle kaupunkipolitiikka on juurikin
”yleiskäsite”, kun taas Tuusulan kunnanjohtaja Hannu Joensivulle se on ”yläkäsite”.
Neuvotteleva virkamies Pikkarainen taas katsoo asiaa tekijän käytännöllisestä näkö-
kulmasta ja arvelee, että ”kaupunkipolitiikan pitäisi läpäistä kaikki sektoripolitiikat eli
sen tulisi olla läpileikkaava”. Kaupunkipolitiikka nähdään myös ”sateenvarjomaisena
politiikan muotona” (valtiovarainministeriön kuntaosaston ylijohtaja Laajala).

Erityinen kaupunkipolitiikka tulee tarpeelliseksi silloin, kun sektoripolitiikka ei
toteuta riittävän hyvin yleisiä kaupunkipoliittisia pyrkimyksiä. Työ- ja elinkeinomi-
nisteriön tutkimusjohtaja Räisänen pitää tärkeänä, että sektoripolitiikka tukisi kaupun-
kipoliittisia tavoitteita, samalla kuitenkin edistäen sektoripolitiikan omia tavoitteita,
mikä Räisäsen mielestä ”on hyvin monimutkainen asia”. Kaupunkineuvos Alasen
mielestä sektoripolitiikan tulee tukea kaupunkipolitiikkaa:

Sektoripolitiikkojen pitäisi tukea hyväksytyn kaupunkipolitiikan yleisten päämäärien ja ta-
voitteiden saavuttamista. Sektoripolitiikkojen antamin evästyksin tulee määräajoin tarkas-
tella myös kaupunkipolitiikan onnistumista ja tarvetta muutoksiin. (Alanen.)

 
Helsingin kaupunginsihteeri ja Suomen kaupunginsihteerien yhdistyksen puheen-

johtaja Anja Vallittu käyttää kaupunkipolitiikasta luonnehdintaa ”integroiva”. Kau-
punkipolitiikan tulee hänen mielestään olla ”valtavirtaistavaa urbaanien näkökohtien 
viemistä kaikille politiikan lohkoille”. Pelkkä kaupunkipoliittinen näkökulma ei hänen 
mielestään riitä, vaan tarvitaan ”todellisia panoksia, todellista yhteistyötä”. (Vallittu.)  

Kaupunkipolitiikan näkeminen koordinointina herättää kysymyksen erillisen kau-
punkipoliittisen ministeriön tarpeellisuudesta. Kirkkonummen kunnanjohtaja Tarmo 
Aarnio huomauttaa, että tällaista ”kansallisen tason” instituutiota tai erillistä kaupun-
kipolitiikkaministeriä ei maassa ole koskaan ollut. Aarnio myös kieltää itsenäisen kau-



 

54 
 

SUOMALAINEN KAUPUNKIPOLITIIKKA – SEN TEKIJÄT JA TULKIT            Olli Hokkanen 

punkipolitiikan olemassaolon ja pitää kaupunkipolitiikkana esimerkiksi asuntopoli-
tiikkaa, liikennepolitiikkaa ja sosiaali- ja terveyspolitiikkaa. OECD:n politiikka-asi-
antuntija Schumann ei pidä kaupunkipolitiikkaministeriötä tarpeellisena:   

 
Ei ole realistista, että jäsenmaalla olisi erillinen kaupunkipolitiikkaministeriö, joka koordi-
noisi ympäristöpolitiikkaa, sosiaalipolitiikkaa ja koulutuspolitiikkaa. − − Ei olisi realistista 
asettaa kaupunkipolitiikkaa muiden yläpuolelle ainoaksi ohjaavaksi politiikaksi. Tietenkin 
erilaiset politiikat on koordinoitava, ja monet eri tekijät on otettava huomioon. Ympäristö-, 
terveys- ja sosiaalipolitiikat on koordinoitava, ja on otettava huomioon kaupunkialueet, jotta 
ne vaikuttaisivat positiivisesti myös maaseutualueisiin sekä köyhiin väestöryhmiin. (Schu-
mann.) 

 
5.4 Sektoripolitiikat kaupunkipolitiikan osa-alueina 
 

Jos kerran kaupunkipolitiikka on sektoripolitiikkojen koordinointia, niin onko jo-
kin sektoripolitiikka ollut tärkeämpi kuin jokin toinen. Ensinnäkin suomalaisessa kau-
punkipolitiikassa on korostunut elinkeinopolitiikka ja osaamisen kehittäminen. Maan-
tieteen professori Perttu Vartiainen antaa tästä tunnustuksen Paavo Lipposelle:  

 
Suomessahan kaupunkipolitiikka on ollut omaleimaista tämän elinkeino- ja osaamisfokuk-
sen kautta. − − se on saanut vaikutteita Suomen yleisestä yhteiskuntapolitiikasta. Voisi sa-
noa, että kaupunkipolitiikka oli Paavo Lipposen hallitusten aikana hyvin vahva osa Suomen 
yhteiskuntapolitiikan ydintä, jossa osaamisperustainen ajattelu oli keskellä. − − kaupunkipo-
litiikka oli osa Suomen yhteiskuntapoliittista konseptia. (maantieteen professori Vartiainen.) 

 
Professori Vartiaisen tavoin myös kaupunkipolitiikan tekijät mainitsevat elinkeinopo-
litiikan yritystukineen5 keskeisenä kaupunkipolitiikan alueena. Mäntsälän kunnanjoh-
taja Kairesalo toteaa ”kaupunkipolitiikan saavan selkeästi polttoaineensa elinkeinotoi-
men kehittämisestä”. Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell puolestaan arvelee, että 
”kaupunkipolitiikka on näkynyt tietynlaisena kasvu- ja elinkeinopolitiikkana Suo-
messa enemmänkin”. Ympäristöministeriön erityisasiantuntija Jaana Nevalainen jopa 
samaistaa kaupunkipolitiikan ja elinkeinopolitiikan: ”Suomessa kaupunkipolitiikka on 
ollut hyvin pitkälti elinkeinopolitiikkaa.” Erityisasiantuntija Nevalaisen mukaan elin-
keinopolitiikka tulee kuitenkin erottaa alueellisesta elinkeinopolitiikasta:  

 
Minusta kaupunkipolitiikka on Suomessa elinkeinopolitiikkaa. Muualla Euroopassa ovat 
painottuneet taantuneet kaupunkialueet, työttömyys, köyhyys ja monet muut asiat, kun taas 
meillä se painotus on toisenlainen. Ei meillä juurikaan pohdita näitä taantuneita kaupunki-
alueita tai kaupunkiköyhyyttä tai tämän tyyppisiä asioita laajemmin, vaan se painotus on 
meillä vahvasti investointien houkuttelussa ja elinkeinojen toimintaedellytyksiä parantavissa 
toimenpiteissä. Nämä ovat siellä kaupunkipolitiikan sisällä. Ei niin, että kaupunkipolitiikalla 
tuettaisiin elinkeinoelämää erikseen, vaan nämä asiat ovat kaupunkipolitiikan sisällä − ne 
ovat sisäänrakennettuja. − − Alueilla elinkeinopolitiikkaa ei nähdä pelkästään kaupunkipo-
litiikkana. Kaupunkipolitiikka ja alueellinen elinkeinopolitiikka eivät välttämättä ole sama 
asia, vaikka kaupunkipolitiikka onkin luonteeltaan aluepolitiikkaa, jossa kaupunkien kilpai-
lukykyä pyritään vahvistamaan, ja ne nähdään alueen vetureina. (Nevalainen.) 

 

Toinen keskeinen kaupunkipolitiikan alue on innovaatioita synnyttävä innovaa-
tiopolitiikka. 1990-luvulla aloitettua innovaatiopolitiikkaa edelsi teknologiapolitiikka. 
Innovaatiopolitiikan teolla pyrittiin vastaamaan globaalin talouden haasteeseen. 

                                                           
5Yritystuista ja elinkeinopolitiikasta kaupunkiseuduilla, ks. Laukkanen & Lönnqvist (2016).   
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Kolmantena kaupunkipolitiikan osa-alueena tuotiin esiin elinvoimapolitiikka, 
jolla kehitetään yritystoimintaa sekä lisätään investointeja ja ennen kaikkea ihmisten 
hyvinvointia. Kaupunkimarkkinointi, matkailun edistäminen, laajakaistahankkeet 
sekä yritysten ja kansalaisjärjestöjen tukeminen kuuluvat elinvoimatehtäviin ja sa-
malla myös kuntien itsehallinnolliin tehtäviin (kuntien yleinen toimiala), jotka täyden-
tävät kuntien lakisääteisiä tehtäviä (kuntien erityinen toimiala). Valtiovarainministe-
riön ylijohtaja Päivi Laajala toteaa: ”Kyllä elinvoimapolitiikka sisältyy kaupunkipoli-
tiikkaan. Elinvoima on hyvin moniulotteinen asia sisällöltään, mutta kyllä sekin liittyy 
siis kaupunkipolitiikkaan.” (Laajala). Tampereen kaupungin strategiajohtaja Reija 
Linnamaa kertoo, että pienilläkin kunnilla voi olla omaa elinvoimapolitiikkaa: ”− − 
kyllä elinvoimapolitiikka kaupungeissa kuuluu kaupunkipolitiikkaan. Pienillä kun-
nilla, joissa ei tehdä kaupunkipolitiikkaa, voi kuitenkin olla omaa elinvoimapolitiik-
kaa. Ne ovat ’elinvoimakuntia’.” (Linnamaa). 

Elinkeino-, elinvoima- ja innovaatiopolitiikan tärkeinä keinoina on pidetty inves-
tointeja koulutukseen ja tutkimukseen sekä tiedepuistojen perustamista. Korkeakou-
lupolitiikka onkin neljäs kaupunkipolitiikan painopistealue. Itä-Suomen yliopiston en-
tinen rehtori, professori Vartiainen toteaa: ”Tietysti kaupunkipolitiikan elinkeino- ja 
innovaatiopolitiikkapainotuksessahan nousevat vahvasti esiin yliopistot, tiedepuistot 
ja kehittämisyhtiöt.” (Vartiainen). 

Viides kaupunkipolitiikan alue on kulttuuripolitiikka, joka on nähty kaupunkien 
menestyksen avaimena. Turku 2011-säätiön asiamies Cay Sévon pitää Musiikkitalon, 
oopperatalon ja kaupunginteatterin rakentamista kaupunkipoliittisena toimena. Sen si-
jaa kulttuuripalveluiden sisällöstä päättäminen ei ole kaupunkipolitiikkaa. ”Jos Hel-
singistä otettaisiin pois uusi Musiikkitalo, Kansallisteatteri, Svenska teatern, Kaupun-
ginteatteri, Kansallisooppera sekä nämä festivaalit ja Helsingin juhlaviikot, niin eipä 
tässä olisi kovin hyvät eväät menestyä mitenkään elinkeinopoliittisesti tai yliopistojen 
osalta. Ihmiset lähtisivät muualle”, sanoo asiamies Sévon (Sévon). Kyseiset rakennuk-
set ovat välttämättömiä Helsingille, jotta kaupunki ”kehittyisi entistä kansainvälisem-
mäksi” ja jotta se kykenisi kilpailemaan globaalissa taloudessa tehokkaammin. Kult-
tuurista puhuessaan asiamies Sévon haluaa erityisesti korostaa taiteen merkitystä:  

 
Kulttuuri laajassa mielessähän käsittää vaikka mitä − −. Sen ytimessä on toki taide, joka on 
suppeampaa. Jos puhutaan taiteesta, niin sen menestyminen on kyllä keskeistä kaupunkipo-
litiikassa. Jossain määrin kysymykseen tulevat tietysti myös uudet alat, jotka ovat olleet 
enemmänkin sitä kulttuuria laajassa mielessä. Ne ovat kuitenkin muuttuneet taiteeksi. Esi-
merkiksi parkour, uusi sirkus tai moni muu yhteisötaide − −. (Sevón.) 

 

Kuudentena kaupunkipolitiikan osa-alueena on maankäytön, asumisen ja liiken-
teen (MAL) suunnittelu. Kaupunkipolitiikan tehtävänä on sovittaa yhteen maankäyt-
töä, asumista ja liikennettä koskevat suunnittelun tehtävät, joita tehtiin vanhastaan toi-
sistaan erillään. Naantali−Turku−Piikkiö-moottoritiesuunnitelmaa laadittaessa tiedos-
tettiin ensimmäisen kerran, että liikennejärjestelmäratkaisuilla saattaa olla yhteiskun-
tapoliittisia vaikutuksia (Uusitalo 1974).  

Maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittaminen luo edellytykset työlli-
syyspolitiikalle, työmarkkinoiden toiminnalle ja elinkeinoelämän menestymiselle: 

 
Kaupunkipolitiikka liittyy hyvin keskeisesti työmarkkinoiden toimintaan. Työpaikat synty-
vät suurilla kaupunkiseuduilla ja kaupungit toimivat merkittävinä työssäkäyntialueina. 
Näissä liikenteen, logistiikan ja asumisen täytyy olla kunnossa. Niiden täytyy toimia, jotta 
kaupunkeihin voi syntyä niitä työpaikkoja. Kaupungeissa on siten monipuolista työvoimaa 
tarjolla. (työ- ja elinkeinoministeriön tutkimusjohtaja Räisänen.) 
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Rakennusneuvos Matti Vatilo painottaa maankäytön, liikenteen ja asumisen sopimus-
ten (MAL) tärkeyttä kaupunkien kilpailukyvyn edistämisessä: ”Ympäristöministeriön
näkökulmasta keskeistä on ollut maankäytön, asumisen ja liikenteen keskinäisen yh-
teyden vahvistaminen sopimuksilla sekä sen tunnistaminen, että tämä yhteys on yksi
kaupunkiseutujen kilpailukyvyn perusta.” (Vatilo.) Myös sosiaalinen eheys on keskei-
nen MAL-sopimusten kysymys: ”Toki vahvana on myös tämä sosiaalisen eheyden
näkökulma, maahanmuutto ja sitten myöskin nämä asuinalueiden ongelmat. Silloin
kun näitä ongelmia on ilmennyt, niin ne ovat keskittyneet kaupunkeihin” (Vatilo).

Kaupunkiseutujen kilpailukyvyn ja sosiaalisen eheyden edistäminen MAL-
sopimuksin ei ole ongelmatonta. Sosiaalista eheyttä tavoitteleva sosiaali- ja ter-
veyspolitiikka ja hyvinvointivaltiopolitiikka pyrkivät huolehtimaan koko maan asuk-
kaista tasapuolisesti; nämä politiikat pyrkivät turvaamaan palvelut myös harvaan-
asutuilla ja köyhillä alueilla, joilla ei ole mahdollisuuksia kehittyä kilpailukykyisiksi.
Kehitysjohtaja Risto Tienarin mielestä ”sote-ratkaisuhan on kaupunkipolitiikkaa mitä
suuremmassa määrin, vaikka sitä ei siinä sanota”. Valtion virkamies on eri mieltä:
 

Sanoisin, että sosiaali- ja terveyspolitiikka on ollut kaupunkipolitiikan toimintaympäristön 
pakollinen reunaehto pikemminkin kuin kiinteä osa kaupunkipolitiikkaa. Kaupunkipolitiikka 
haukkaisi vähän liian suuren palan kakusta ja etääntyisi liian kauaksi omista ydinalueistaan, 
jos sosiaali- ja terveyspolitiikka olisi kiinteä osa kaupunkipolitiikkaa. (Valtion virkamies.) 

 
Etelä-Savon maakuntajohtaja Pentti Mäkinen katsoo sosiaali- ja terveyspoliittista kes-
kustelua kaupunkilaisten näkökulmasta ja pitää peruspalveluista huolehtimista yhtä 
tärkeänä kaupunkipolitiikan tehtävänä kuin innovaatio- ja teknologiapolitiikkaakin:  
 

Tavallaan nykyinen sote-keskustelu pitäisi olla siellä kaupunkipolitiikan yhtenä kivijalkana, 
koska suurin osa ihmisistä ei elä missään maailman verkostoissa, vaan he elävät arkipäiväistä 
elämää. Heille täytyy olla tarjolla kaupunkimaiseen elämäntyyliin liittyvät peruspalvelut. 
Tämä on yrityksille äärimmäisen tärkeää, sillä ne haluavat sijoittua paikkaan, jossa ihmisillä 
on helppo tehdä töitä niin että perusfasiliteetit ovat kunnossa. Siinä mielessä kaupunkipoli-
tiikka ei ole vain innovaatio- ja teknologiakeskustelua, vaan myös peruspalveluista huoleh-
timista. Monilla ihmisillä on perhettä, ja vastuu omasta terveydestään ja lasten koulutuksesta. 
Nämä asiat ovat lähimpänä heille. He joutuvat varautuminen myös siihen, että asiat saattavat 
mennä pieleen elämässä. (Mäkinen.) 

 
Edellä esitetyt kuusi politiikka-aluetta luonnehtivat kaupunkipolitiikan sisältöä. 

Kaupunkipolitiikka voidaan määritellä myös vertaamalla sitä muihin politiikkatoi-
menpiteisiin. Näistä kiinnostavin on suhde aluepolitiikkaan ja maaseutuun. 
 
5.5 Kaupunkipolitiikan suhde aluepolitiikkaan 
 

Kaupunkipolitiikka on mahdollista rinnastaa aluepolitiikkaan, joka voidaan ym-
märtää suurena tai pienenä politiikkana. Liisa Kähkönen (2009: 9) kirjoittaa, että suuri 
aluepolitiikka ”oli 1990-luvun alkuun asti suomalaisen aluepolitiikan kulmakivi”, ja 
että ”EU:n vaikutuksen myötä” aluepolitiikasta tuli ”ohjelmaperusteista, erityistä alue-
politiikkaa (pientä aluepolitiikkaa)”.   

Yhtä lailla kaupunkipolitiikasta on maantieteen professori Perttu Vartiaisen mu-
kaan mahdollista erottaa suuri ja pieni politiikka: ”On olemassa ’suuri kaupunkipoli-
tiikka’ ja ’pieni kaupunkipolitiikka’. Jälkimmäinen on eksplisiittistä kaupunkien ke-
hittämispolitiikkaa, joka on kaupunkipolitiikan ydintä.” (Vartiainen.) Suuri kaupunki-
politiikka on top-down-päätöksentekoa, joka voi olla esimerkiksi kaupungin yleistä 
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politiikkaa tai resurssien jakamista. Pieni kaupunkipolitiikka on alhaalta ylöspäin 
suuntautuvaa, bottom-up-politiikkaa, kaupunkiseutujen omaa politiikkaa tai erityisiä 
kaupunkikehityksen toimenpiteitä. (Kähkönen 2009: 9.) 

Kaikki kaupunkipolitiikan tekijät eivät halua nähdä aluepolitiikkaa ja kaupunki-
politiikkaa rinnakkain tai samanarvoisina. Neuvotteleva virkamies Mika Pikkarainen 
puhuu kaupunkipolitiikan ja aluepolitiikan välisestä jännitteestä:  

 
Kaupunkipolitiikalla on ollut enemmän sitä osoitettavaa olemassaolo-oikeudestaan, tietyn-
tyyppistä hakemista − −. Sinulla on vaikuttava lista henkilöitä, joita haastattelet. Tästä huo-
limatta kaupunkipolitiikka on jäänyt suhteellisen marginaaliseksi loppujen lopuksi. − − Kau-
punkipolitiikan oman olemassaolon perustelu palautuu Suomessa siihen jännitteeseen, mikä 
sillä on ollut aluepolitiikan ja aluekehittämisen suhteen. (Pikkarainen.) 

 
Kaupunkipolitiikan ja aluepolitiikan välinen jännite, johon neuvotteleva virka-

mies Pikkarainen viittasi, liittyy kaupungin ja maaseudun vastakkainasetteluun. Tämä 
vastakkainasettelu näyttää piinaavan sekä kaupunkipolitiikan tekijöitä että maaseudun 
etua ajavia. Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä kiteyttää: ”Ei tarvitse mennä ko-
vinkaan pitkälle. Eduskunnasta löytää heti tämän vastakkainasettelun ja minusta se on 
turhaa.” Tutkija taas kiinnittää huomion intresseihin ja niiden puolesta puhumiseen:  
 

Intressi kaupunkipolitiikkaan on niin sanotuilla edunsaajilla sekä niillä, jotka kokevat jää-
vänsä kaupunkikentästä saatavien etujen ulkopuolelle. En halua rakentaa liikaa jännitteistä 
kaupunki-maaseutu taikka kaupunki-maakunta-asetelmaa, joka tätä nykyä on meillä vahvasti 
esillä. Kieltämättä me suomalaiset emme ole hyväksyneet sitä, mikä merkitys kaupungeilla 
on maallemme. Ei edes ministeriötasolla ole aina nähty kaupunkien merkitystä Suomen me-
nestyksen kannalta. Tässä mielessä kaupunkien edunvalvonnalla olisi skarppaamisen paikka. 
(Helsingin kaupungin tietokeskuksen johtaja Cantell.) 

  
Aluepolitiikan ja kaupunkipolitiikan välinen suhde ei ole ollut harmoninen.  

Seuraavaksi tarkastellaan kuntapolitiikkaa, jossa pyritään huomioimaan kaikki 
kunnat, niin maaseutumaiset kunnat kuin myös kaupungit.

 
5.6 Kaupunkipolitiikan suhde kuntapolitiikkaan 

 
Perustuslain (1999) 121 §:n mukaan ”Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon 

tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon”. Kuntalaissa (2015) kaikkia kuntia 
pidetään hallinnollisesti, oikeudellisesti ja tilastollisesti kuntina. 4 §:n mukaan ”Kunta 
voi käyttää nimitystä kaupunki, kun se katsoo täyttävänsä kaupunkimaiselle yhdys-
kunnalle asetettavat vaatimukset”. Kaupunki-nimitys ei vaikuta sovellettavaan lain-
säädäntöön. ”Maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen jälkeen ei lainsäädännössä 
enää ole säännöksiä, joissa kaupunkia ja muuta kuntaa koskevat säännökset poikkeai-
sivat toisistaan”, kirjoittavat Heikki Harjula ja Kari Prättälä (2012: 174). 

Valtion viranomaisten valvonta- ohjaus- ja seurantatoimilla tulee olla lainsäädän-
nöllinen perusta, sillä kunnat eivät ole valtion viranomaisten alamaisia (emt.: 182). 
Kuntalain (2015) 7 §:n mukaan ”kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa 
tehtävät ja järjestää sille laissa erikseen säädetyt tehtävät”. Kunnan tehtävien ja vel-
vollisuuksien sääntelyssä tulee erottaa palvelujen järjestämisvastuu sekä palvelujen 
tuottaminen (Harjula & Prättälä 2012: 157). Yksi kunnan itselleen ottama vapaaehtoi-
nen tehtäviä on elinkeinopoliittinen toiminta (Sallinen 2007: 17).  

Jos kerran elinkeinopoliittinen toiminta on vapaaehtoista ja kaupungit ovat kuntia 
muiden kuntien joukossa, niin tällöin elinkeinopainotteisen kaupunkipolitiikan teko ei 



 

58 
 

SUOMALAINEN KAUPUNKIPOLITIIKKA – SEN TEKIJÄT JA TULKIT            Olli Hokkanen 

voi olla pakollista, mutta toki se on kaupunkien edun mukaista. Kaupunkipolitiikan 
tekijät pitävät kaupunkipolitiikkaa yritysystävällisenä politiikkana, kun taas kuntapo-
litiikka nähdään pääasiassa managerialistisena palveluja tuottavana politiikkana.  

Kuntapolitiikkaan vaikuttaa olennaisella tavalla kuntien suhde valtioon. Valtio on 
omassa toiminnassaan painottanut julkisen talouden hallintaa, kun taas kunnat ovat 
olleet huolissaan valtionosuuksien leikkauksista. 1990-luvulta lähtien vapaakuntako-
keilu, normien purkaminen ja valtionosuusuudistus ovat muuttaneet kuntien ja valtion 
suhdetta. (Harjula & Prättälä 2012: 6.) Kunta-valtio-suhteen ohjaus muuttui vuorovai-
kutteisemmaksi ja yksityiskohtaisemmaksi 2000-luvulla (Nyholm 2012: 132).  

Kuntapolitiikka koskee kaikkia kuntia ja kaikki kunnat osallistuvat sen tekoon, 
kuitenkin vain osa kunnista tekee kaupunkipolitiikkaa. Kuntapolitiikka on laajempi 
käsite kuin kaupunkipolitiikka, kuten neuvotteleva virkamies Inga Nyholm toteaa:  
 

Kuntapolitiikka on kaupunkipolitiikkaan verrattuna laajempi käsite. Kuntapolitiikassa puhu-
taan siitä, miten ylipäätään valtion ja kuntien välistä yhteistyötä, kuntia koskevaa lainsää-
däntöä sekä taloudellisia reunaehtoja sekä resursseja säännellään. Ketkä näistä päättävät? 
Kuntapolitiikka koskettaa koko meidän kuntakenttää kun taas kaupunkipolitiikka on kohdis-
tunut ehkä näille suuremmille kaupungeille tai kaupunkiseuduille. (Nyholm.) 

 
Neuvotteleva virkamies Olli Alho taas näkee kaupunkipolitiikan laaja-alaisena poli-
tiikkana, joka sisältää myös valtion toimenpiteitä:  
 

Kaupunkipolitiikka kuvastaa sitä työtä, mitä tehdään kaupunkien kehittämiseksi yleisesti ot-
taen. Se voi olla kaupunkien kuin myös valtionkin toimenpiteitä. Se on hyvin laaja-alaista 
eikä voida sanoa, että se kohdistuisi mihinkään tiettyyn sektoripolitiikkaan, vaan siinä on 
mukana hyvin laajasti valtion puolelta eri ministeriöitä. Kaupunkipolitiikka on poikkihallin-
nollista työtä kaupunkien kehittämiseksi. (Alho.) 

 
Culminatum Oy:n toimitusjohtaja Eero Holstila nimittää Alhon kuvaamaa kaupunki-
politiikkaa, joka voi olla myös valtion toimia, laajaksi kaupunkipolitiikaksi. Hän kui-
tenkin huomauttaa, että tällöin koko kaupunkipolitiikan käsite hämärtyy:  
 

− − Valtion kaupunkispesifisten toimien eli suppean kaupunkipolitiikan ohella voidaan tie-
tysti puhua myöskin laajasta kaupunkipolitiikasta. Tällöin kaikki valtiovallan toimet, jotka 
liittyvät kaupunkeihin, olisivat kaupunkipolitiikkaa.  Laajassa määritelmässä kaupunkipoli-
tiikka menee helposti ja paljolti päällekkäin yhteiskuntapolitiikan kanssa. Näin ollen kau-
punkipolitiikan käsite hämärtyy − −. (Holstila.) 

 
Kaupunkipolitiikassa on viime vuosina käsitelty kuntarakennetta koskevia kysymyk-
siä, jotka on perinteisesti nähty osana kuntapolitiikkaa. Valtion virkamies täsmentää: 
 

Kaupunkipolitiikassahan on perinteisesti pidetty kolmea pilaria: elinvoima- tai elinkeinopo-
litiikkaa, maankäyttö-, asuminen- ja liikennekokonaisuutta, sosiaalisen eheyden pakettia, ja 
sitten neljäntenä ja ehkä jokerialueena on sitten tämä kuntarakennepolitiikka.  Tämä on nähty 
monesti hyvän kaupunkipolitiikan välineenä, vaikka se ei sinällään kaupunkipolitiikkaan 
kuulu − − Kuntarakennepolitiikka on paljolti tullut sisälle kaupunkipolitiikkaan viimeisen 
viiden vuoden aikana ja voidaan sanoa, että se on neljäs pilari suomalaisessa kaupunkipoli-
tiikassa. (Valtion virkamies.) 

 
Kuntapolitiikka ei ole korvannut kaupunkipolitiikkaa, vaikka kaupunkien van-

hoilliset erioikeudet onnistuttiinkin poistamaan lainsäädännöstä ja kaikista Suomen 
kunnista tehtiin kuntia. Millaiseksi kaupunkipolitiikan tekijöiden suhde valtioon muo-
toutui tämän historiallisen lainsäädännöllisen uudistustyön jälkeen? 
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5.7 Kaupunkipolitiikan suhde valtioon ja valtion politiikkaan  
 

Lopuksi on syytä tarkastella kaupunkipolitiikan suhdetta valtioon ja valtion poli-
tiikkaan. Voiko kaupunki tehdä omaa kaupunkipolitiikkaansa ilman valtion apua? 
Valtion virkamiehen mukaan valtiota tarvitaan aina:   

 
− − kaupunkipolitiikka on valtion ja kaupunkien välistä kumppanuutta ja toimenpiteiden te-
kemistä yhdessä. Se, että kaupungit tekevät yksin jotakin, niin sitä ei vielä voi kutsua kau-
punkipolitiikaksi. Valtion täytyy siihen jollakin tavalla osallistua, ja suomalaiselle kaupun-
kipolitiikalle varmaan leimallista on ollut paitsi tämä elinkeinopoliittinen, innovaatiotoimin-
taan painottuva painotus, mutta myös sitten tietynlainen kehittämishankevetoisuus − −. (Val-
tion virkamies.) 

 
Liikenneviraston pääjohtaja Juhani Tervala haluaa niin ikään painottaa valtion roolia: 
”− − kaupunkipolitiikka liittyy siihen, miten valtio investoi teihin, ratoihin sekä siihen, 
mitä yhdessä tehdään. Sitähän kaupunkipolitiikka on.” (Tervala.)   

Toisessa ääripäässä ovat puolestaan ne, joiden mielestä kaupungit voivat harjoit-
taa kaupunkipolitiikkaa ilman valtion panostusta. He puhuvat kaupunkien omasta kau-
punkipolitiikasta, paikallisesta kaupunkien kehittämispolitiikasta. Kysymys on sa-
malla sekä paikallishallinnosta että kaupunkien hallinnasta. Helsingin kaupunginval-
tuutettu Kaarin Taipale täsmentää paikallishallinnon käsitettä:   
 

Rion Agendassa vuonna 1992 oivalletaan se, että eri maiden hallitukset eivät yksin ratkaise-
kaan globaaleja ongelmia, vaan tarvitaan erilaisia paikallisia toimijatahoja. Näistä yksi on 
Local Authorities, mutta aina piruillakseni käytin termiä Local Government, koska Local 
Authorities on hyvin epämääräinen. Sehän on poliisia ja palokuntaa, mutta Local Govern-
ment sisältää ajatuksen siitä, että on olemassa myös paikallista demokratiaa, päätösvaltaa ja 
mandaattia. Paikallishallinnon kestävän kehityksen järjestö ICLEI toi tämän ajatuksen pai-
kallistason toimijasta Rion Agendalle. ICLEI oli perustettu 1990, nimi on lyhenne sanoista 
International Council for Local Environmental Initiatives. Olin ICLEI:n puheenjohtaja 
2000–2003, ja silloin halusin, että järjestön nimi muutettiin muotoon ICLEI - Local Govern-
ments for Sustainability. (Taipale.) 

 
Suomen Kuntaliiton yksikön johtaja Leena Karessuo pitää kaupunkipolitiikkana kau-
pungin omaa politiikkaa, joka kohdistuu kaupungin kysymyksiin: ”Kaupunkipoli-
tiikka on toisaalta myös kaupunkien omaa politiikkaa, jossa kiinnitetään huomiota 
kaupunkispesifisiin kysymyksiin ja omiin erityispiirteisiin.” (Karessuo). Kirkkonum-
men kunnanjohtaja Tarmo Aarnio on samaa mieltä: ”Tietysti kaupunki tekee itse kau-
punkipolitiikkaa muovaamalla omaa aluettaan kaavoituksella, palvelujen sijoittami-
sella ja tämäntyyppisillä asioilla − −.” (Aarnio). Erityisasiantuntija Nevalainen kiin-
nittää huomiota valintoihin, joita kaupunkipolitiikan tekijät tekevät: 
 

Kaikki kaupunkien päätökset ovat kaupunkipolitiikkaa. Miten kaupungit linjaavat omaa tu-
levaisuuttaan, omaa tekemistään sekä minkälaisia painotuksia asetetaan? Rakennetaanko ko-
van rahan asuntoja, luksusasuntoja, vai sosiaalista asuntotuotantoa? Tämä on kaupunkipoli-
tiikkaa käytännössä aina.   Meillä ei ole vahvaa ja pitkällistä kaupunkipolitiikan tai urbaa-
nin toiminnan perinnettä Suomessa niin, että kaupunkipolitiikka aidosti miellettäisiin tai tie-
dostettaisiin, vaikka sitä koko ajan toteutetaan käytännössä tekemällä linjauksia, laatimalla 
visioita ja strategioita sekä laittamalla näitä täytäntöön. Käytännössä tehdään kaupunkipoli-
tiikkaa koko ajan! (Nevalainen.) 
 

Erityisasiantuntija Nevalainen tuo esiin strategiat politiikkaa määrittelevänä tekijänä:   
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Kaupunkipolitiikkaa ei voi oikeastaan erottaa kunnallispolitiikasta, sillä kaikki kaupunkeja 
koskeva päätöksenteko voidaan katsoa kaupunkipolitiikaksi. Visio- ja strategiatasolla ero 
kuitenkin löytyy. Kaupunkipolitiikassa kysytään, miten sitä kaupunkia kehitetään ja minkä-
laisia painotuksia se saa − −. Nostaisinkin kaupunkistrategiat keskiöön, koska niissä tehdään 
näitä isoja linjauksia, jotka vaikuttavat elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksiin ja koko 
kaupungin toimivuuteen ja tulevaisuuteen kaupunkilähtöisesti. Miten kaupunki houkuttelee 
investointeja? Sekin oli aikanaan kaupunkipolitiikkaa, että maankäytöllä varmistettiin avain-
henkilöille tontit. Tästä kerrottiin joskus hyvin suoraan. (Nevalainen.) 

 
Britanniassa puhutaan paikallisista kehittämisohjelmista (local development 

programmes), jotka ovat kaupungin tai paikallisen tason omia työllistämis- ja kas-
vuohjelmia. Paikallisen kehittämispolitiikan sijasta Torsti Kirvelä ja Santtu von Bruun 
(2009: 64) suosittelevat puhumaan kaupungin kokonaisstrategisesta suunnittelusta, 
sillä kaupunkipolitiikan käsite kattaa heidän mukaansa liikaa asioita. 

Kaupunkialueiden talouden kasvua on pyritty edistämään kaupungin ja valtion 
kesken solmimien kasvusopimusten avulla. Oulun tutkimuspäällikkö Timo Mäkitalo 
pitää kasvusopimuksia onnistuneina:  
 

Kaupunkipolitiikka sisältää tänä päivänä etenkin yhteishankkeita valtion kanssa ja eri minis-
teriöiden kanssa. Kasvusopimukset edustavat parasta kaupunkipolitiikkaa pitkiin aikoihin. 
Kaupunkipolitiikka sisältää myös kaupunkien erityistarpeiden huomioonottamista valtion-
hallinnon toimenpidesuunnittelussa. (Mäkitalo.) 

 
Kaupungin hyvä suhde valtioon on tarpeellinen, sillä useat kaupungistumiseen 

liittyvät kysymykset ovat sellaisia, etteivät kaupungit kykene niitä yksin ratkaisemaan. 
Tekesin aluetoiminnan päällikkö Heiskanen tuo esiin koulutuspolitiikan, innovaatio- 
ja tiedepolitiikan: ”Kaupunkipolitiikka on yhteen nivova tai yhdistävä kokonaisuus. − 
− voidaan sanoa näin, että jos tehdään kaupunkipolitiikan suunnitelma jollakin kau-
punkiseudulla, niin kyllä siellä varmaan koulutuspolitiikka, innovaatiopolitiikka sekä 
tutkimus- ja tiedepolitiikka löytyvät sen osana.” (Heiskanen).  

Suurkaupunkipolitiikka on yksi kaupunkipolitiikan tärkeimmistä muodoista. Sen 
avulla suuret kaupungit vahvistavat kaupunkiseutujen kansainvälistä kilpailukykyä 
sekä torjuvat sosiaalista ja alueellista eriytymistä. Pääkaupunkiseudusta ja metropoli-
alueesta puhuttaessa kaupunkipolitiikan tekijät kuitenkin käyttävät termiä metropoli-
politiikka. Metropolipolitiikka syntyi ratkaisemaan pääkaupunkiseudun erityiskysy-
myksiä ja erityisongelmia tavoitteenaan kilpailukyvyn edistäminen, monikulttuuri-
suuden ja maahanmuuton kysymysten ratkaisu, sosiaalisen eheyden tukeminen sekä 
maankäytön, asumisen ja liikenteen järjestäminen. Tuusulan kunnanjohtaja Hannu Jo-
ensivu mieltää metropolipolitiikan ja kaupunkipolitiikan suhteen seuraavasti: ”Ym-
märrän, että metropolipolitiikka on yhdenlaista kaupunkipolitiikkaa. Se ei ole kaupun-
kipolitiikan yläpuolella eikä alapuolella, vaan se on yhdenlaista kaupunkipolitiikkaa.” 
(Joensivu).  

Suurten kaupunkien johtajat painottavat edunvalvonnan merkitystä suhteessa val-
tioon. Oulun kaupunginjohtaja Matti Pennanen toteaa: ”Siinä on edunvalvonnan nä-
kökulma suhteessa valtakunnan tasoon.” (Pennanen). Helsingin kaupunginjohtaja, yli-
pormestari Pajunen liittää edunvalvonnan johonkin tiettyyn aiheeseen:  

 
Edustan sellaista kantaa, että kaikella politiikalla on tavallaan kaksi tasoa. On olemassa fyy-
sinen todellisuus, joka usein tarkoittaa sitä, että politiikan sisältönä on resurssien jakaminen 
eli rahavirtojen ohjaaminen. Sitten toinen taso on yleinen temaattinen taso eli kaupunkien 
näkökulmasta edunvalvontataso. (Pajunen.)  
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Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän 1997–1999 loppuraportti kiteyttää suomalaisen 
kaupunkipolitiikan erityispiirteen: se tasapainoilee vahvan kunnallisen itsehallinnon 
sekä sektoroituneen hallintokäytänteen välillä:  
 

− − Suomalainen yhteiskuntapolitiikka perustuu toisaalta vahvaan paikalliseen itsehallintoon 
mutta toisaalta vahvaan hallinnonalakohtaisesti yhdenmukaiseen politiikkaan. Kaupunkien 
uusien haasteiden edessä nimenomaan sektoroitunut hallintokäytäntö ei ole löytänyt riittävän 
kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Tässä suhteessa tarvitaan kaupunkipoliittisia erityistoimia, eri 
hallinnonalojen yhteistyötä ja kumppanuutta kaupunkien, valtion ja muiden toimijoiden kes-
ken. Valtion harjoittama kaupunkipolitiikka on siis toisaalta edellytysten luomista kaupun-
kien kehittämiselle ja toisaalta kaupunkipoliittisia erityistoimia. (Blomberg et al. 2000: 5.)  

 
Tampereen strategiajohtaja Linnamaa kiinnittää huomiota siihen, että valtio ei 

aina ole aina sama toimija: ”− − Kyllähän kaupunkipolitiikkaan paljon vaikuttaa val-
takunnan hallitus ja sen kokoonpano ja se, miten tärkeänä kaupunkipolitiikkaa pide-
tään.” (Linnamaa). Politiikan tärkeyden tunnustaminenkaan ei vielä luo riittäviä edel-
lytyksiä kaupunkipolitiikalle, vaan tarvitaan valtion kaupunkipolitiikkaa edistäviä 
konkreettisia tekoja. Loppuyhteenvetona voidaan esittää kehitysjohtaja Janne Antikai-
sen antama määritelmä kaupunkipolitiikalle:  

 
Kaupunkipolitiikka on kaupungistumisen ymmärtämistä. Se on kaupungistumisen trendeistä 
yhteisen ymmärryksen rakentamista ja sen muuttamista kaupunkien sekä kaupunkiseutujen 
kehittämiseksi. Itse olen aina mieltänyt siinä myöskin verkostoitumisen ulottuvuuden, on se 
sitten seutujen sisäistä verkostoitumista tai kaupunkiseutujen välistä verkostoitumista − −. 
(Antikainen.) 

 
5.8 Yhteenveto  

 
Kaupunkipolitiikan tekijät ja tutkijat eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen kä-

sitteen kaupunkipolitiikka määritelmästä; jotkut jopa kieltävät koko politiikan olemas-
saolon. Tässä luvussa etsittiin kaupunkipolitiikan määritelmää käymällä läpi erilaisia 
luonnehdintoja kaupunkipolitiikasta. Kaupunkipolitiikan käsitettä määriteltiin käyt-
täen hyväksi käsipareja yleinen−erityinen, suuri−pieni, laaja−suppea sekä implisiitti-
nen−eksplisiittinen. Lisäksi tarkasteltiin kaupunkipolitiikan suhdetta aluepolitiikkaan, 
sektoripolitiikkaan ja kuntapolitiikkaan sekä kaupungin suhdetta maaseutuun ja valti-
oon. 

Kaupunkipolitiikka voidaan ymmärtää ihmisten hyväksi tehtävänä politiikkana, 
joka pyrkii kokonaisvaltaisesti ohjailemaan ja ennakoimaan kaupunkien kehitystä. 
Kaupunkipolitiikassa asetetaan pitkän aikavälin tavoitteita sekä tavoitellaan kestävää 
kasvua. Kaupunkipolitiikka voidaan jakaa valtiolliseen kaupunkipolitiikkaan ja pai-
kalliseen kaupunkien kehittämispolitiikkaan, jota tässä tutkimuksessa kutsutaan myös 
paikalliseksi kaupunkipolitiikaksi.   

Vaikka kaupunkipolitiikka ymmärretään erilaisilla tavoilla, ja sen sisältö saattaa 
olla puheissa ja teksteissä epämääräinen ja epäselvä, kaupunkipolitiikka on olemassa 
ja käsite kaupunkipolitiikka on hyödyllinen. Kyseessä ei ole kaoottinen käsite, millä 
tarkoitetaan mielivaltaisesti toisiinsa yhdistettyjä yhteensopimattomia elementtejä. 
Kaupunkipolitiikka on kokoava yleiskäsite, joka sisältää erilaisia politiikkaohjelmia 
ja sopimuksia, mutta sillä on kuitenkin selvästi määriteltävissä oleva kohde ja tavoit-
teet.  

Suomalaisen kaupunkipolitiikan ymmärtäminen on vahvasti historiaan sidottu, 
joten jatkakaamme seuraavaksi Suomen kaupunkilaitoksen ja aluepolitiikan historiaa.  
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6 Tie valtiolliseen kaupunkipolitiikkaan  
 

Suomen historiassa 1990-luku on merkittävä vuosikymmen. Tässä luvussa väite-
tään, että vuoden 1995 jälkeen alkoi kaupunkipolitiikan uusi aikakausi. Suomessa syn-
tyi uudenlainen kaupunkipolitiikka, jolle oli ominaista kaupunkien ja valtion välinen 
yhteistyö. Valtion rooli oli niin merkittävä tässä yhteistyössä, että kaupunkipolitiikkaa 
voidaan kutsua myös valtiolliseksi kaupunkipolitiikaksi. Se sai alkunsa, kun Paavo 
Lipposen hallitus kutsui koolle ensimmäisen kaupunkipoliittisen yhteistyöryhmän 
19.12.1996. Ennen yhteistyöryhmän asettamista ympäristöministeriön ja sisäasiainmi-
nisteriön työryhmät olivat pohtineet kaupunkikysymyksiä. Luvussa tarkastellaan näi-
den työryhmien raportteja ja kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän toimintaa. 

Uuden suomalaisen kaupunkipolitiikan syntyä voidaan selittää toimintaympäris-
tössä tapahtuneilla muutoksilla, joista merkittävimpiä olivat kansainvälistyminen ja 
Suomen liittyminen EU:n jäseneksi vuonna 1995. Valtiollisen kaupunkipolitiikan si-
sältöön vaikutti myös aikaisemmin harjoitettu politiikka, jota tarkasteltiin toisessa lu-
vussa. Ennen uuden valtiollisen kaupunkipolitiikan esittelyä tarkastellaan aikaisem-
man politiikan jättämää perintöä.  

Analyysityövälineinä hyödynnetään yrittäjäkaupunki-, valtio-, verkosto-, legiti-
miteetti-, globalisaatio- ja skaalateorioiden käsitteitä.   
 
6.1 Vanhan kaupunkipolitiikan perintö  
 

Tämän tutkimuksen keskeinen väite on, että 1990-luvulla Suomessa syntyi uu-
denlainen valtiollinen kaupunkipolitiikka. Puhuminen synnystä ei tarkoita, ettei kau-
punkipolitiikkaa olisi harjoitettu ennen 1990-lukua. Jotain merkittävää tapahtui kui-
tenkin 1990-luvulla, mikä synnytti uudenlaisen tavan kehittää suomalaisia kaupun-
keja. Tässä tutkimuksessa erotetaan toisistaan ”uusi suomalainen kaupunkipolitiikka” 
ja ”vanha kaupunkipolitiikka”. Yhtäläisyyksistä huolimatta erotteluni ei kuitenkaan 
vastaa Seppo Laakson ja Heikki Loikkasen (2004) erottelua kaupunkipolitiikan pit-
kästä ja lyhyestä linjasta. Lyhyt kaupunkipolitiikka tarkoittaa EU-ajan suurkaupunki-
politiikkaa sekä kaupunkiköyhyyden, kaupunkityöttömyyden ja kaupunkisegregaa-
tion kysymyksiä, kun taas kaupunkipolitiikan pitkä linja viittaa vuosisatojen ajan har-
joitettuun kaupunkien kehittämiseen. Esimerkki jälkimmäisestä on edistyksellinen in-
dustrialismin aikainen kaupunkipolitiikka.  

Luonnehdinnat vanha ja uusi sekä pitkä ja lyhyt kaupunkipolitiikka täydentävät 
edellisessä luvussa esitettyjä jaotteluja yleiseen ja erityiseen, suureen ja pieneen, laa-
jaan ja suppeaan sekä implisiittiseen ja eksplisiittiseen kaupunkipolitiikkaan. Tässä 
luvussa selvitetään, miten ja miksi vanhasta implisiittisestä (ei-julkilausutusta) kau-
punkipolitiikasta on siirrytty uuteen valtiolliseen ja eksplisiittiseen kehittämispolitiik-
kaan, jota voidaan myös kutsua pieneksi tai erityiseksi kaupunkiohjelmapolitiikaksi. 
Palveluiden tuottamista, maankäytön suunnittelua ja muita kaupunkien toimia voi-
daan pitää paikallisena kaupunkipolitiikkana. Valtio on myös tukenut kaupunkeja 
useilla erilaisilla tavoilla, esimerkiksi jakamalla valtionavustuksia kaupungeille ja ra-
hoittanut infrastruktuurin rakentamista. Kutsun näitä toimia yleiseksi kaupunkipolitii-
kaksi Markku Sotaraudan luvussa 5.3 antaman suosituksen mukaisesti.  

Yrjö Harvia (1919) ajoitti vuonna 1919 vanhan kaupunkipolitiikan 1500-luvulta 
vuodelle 1879. Vanhan kaupunkipolitiikan synty voidaan myös palauttaa Pähkinän-
saaren rauhaan (1323), ja politiikan tekoa olisi kestänyt historiallisista muutoksista 
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riippumatta aina 1900-luvun loppuvaiheille saakka. Toisessa luvussa esiteltiin Ruotsi-
Suomen kuninkaiden vanhaa kaupunkipolitiikkaa sekä autonomian ajan vanhaa kau-
punkipolitiikkaa, johon keisareiden kaupunkipolitiikka kytkeytyi. Molempien aika-
kausien kaupunkipolitiikoille oli ominaista, että hallitsijat perustivat kaupunkeja 
(jotka uusi kaupunkipolitiikka sittemmin peri) Suomeen strategisten etujensa turvaa-
miseksi. Historian professori Marjatta Hietala erottaa vanhan kaupunkipolitiikan ajalta 
keskiajan Hansaliiton sekä Ruotsi-Suomen kuninkaiden tapulikaupunkipolitiikan: 
 

Saksalaiset kauppiaat pitivät valtaa Hansa-kaupungeissa ja niiden vaikutuspiirissäkin. Tu-
russa pormestareiden nimet 1400-luvun lopulta olivat saksalaisperäisiä. Valta keskittyi 
Hansa-aikana hansakauppiaille. Oli todella tärkeää, kuka pääsi hansakauppiaaksi. Et saanut 
olla slaavi etkä orjanpoika! Sopimuksissa oli olemassa tarkat määritykset sille, ketkä saivat 
oikeuden käydä kauppaa Hansaliitossa. Myös hollantilaisten vaikutus näkyi meillä. Hansan 
ohella tapulikaupunkioikeudet tulee huomioida. Ajatellaan merkantilistista politiikkaa, 
minkä yhteydessä pohjoismaiden porvarit nousivat esiin. Aikanaan tervaa tai puuta ei voitu 
viedä ohi Tukholman. Kaikki meni Tukholman kautta, niin rautamalmit kuin tervatkin. Tiu-
kat sopimukset olivat todella haitallisia Suomen alueen rannikkokaupunkien kasvulle. Mer-
kantilistinen järjestelmä ei vaikuttanut positiivisesti esimerkiksi Pohjanmaan kaupunkeihin, 
jotka myöhemmin toki saivat tapulikaupunkioikeudet. Anders Chydeniuksella oli tässä an-
sionsa. Tapulikaupunkioikeuksien hankkiminen Pohjanmaan kaupungeille merkitsi oikeuk-
sia purjehtia ulkomaiden eri satamiin. (Hietala.) 

  
Professori Hietala viittaa vuosien 1765 ja 1766 valtiopäiviin, jolloin saavutettiin 

merkittävä voitto, kun säädyt päättivät myöntää tapulikaupunkioikeudet eräille Poh-
janmaan kaupungeille. Tervakaupan ja laivanrakennuksen keskuksena tunnettu Kok-
kola kohosi nopeasti saamansa tapulikaupunkioikeuden kautta Suomen alueen rik-
kaimpien kaupunkien joukkoon. 

Autonomisen Suomen kaupunkipolitiikkaa (1809 1917) tehtiin Suomen suuri-
ruhtinaskunnassa. Professori Hietalan mukaan Aleksanteri II:n merkitys Suomen suu-
riruhtinaskunnan suotuisan kaupunkikehityksen kannalta oli tärkeä, mutta on pidet-
tävä mielessä, että monet asiat olisivat tapahtuneet ilman häntäkin:  
 

Voin sanoa, että olihan meillä murroskautena se 1860-luku, koska silloinhan tuli kunnallinen 
itsehallinto. Meillä erotettiin kunnat ja seurakunnat, ja tämähän oli aivan ratkaisevaa. Totta 
kai kyseessä on todella hieno juttu, joka tapahtui autonomian aikana, mutta näen, et se olisi 
tapahtunut ilman keisariakin. Paljon muutakin tapahtui samoihin aikoihin. Meillähän oli au-
tonomian aikana vapaa liikkuvuus. Voitiin matkustaa ja opiskella missä haluttiin ja olla töis-
säkin ulkomailla. Suomalaisilla insinööreillä saattoi olla kymmenittäin työpaikkoja Suomen 
ulkopuolella. Onneksi kaikki sitten palasivat Suomeen. Se oli se suuri juttu! Se kuvasti na-
tionalismin voittoa, koska nämä tulivat Suomeen rakentamaan maatamme hankitulla pää-
omalla − jotkin Bakusta asti, Nobelin laitoksilta. (Hietala.) 

 
Uutta kaupunkipolitiikkaa edelsi itsenäisen Suomen vanha implisiittinen kaupun-

kipolitiikka (1917−1994). Sen keskeisiä instrumentteja olivat alueliitokset (Perälä 
1984), joiden avulla kaupungit pyrkivät hallitsemaan esikaupunkialueidensa kasvua. 
Nimensä mukaisesti alueliitoksella liitettiin alue tai alueita kuntaan, esimerkkinä voi-
daan mainita Helsingin suuri alueliitos vuodelta 1946, joka perustui Yrjö Harvian sel-
vitykseen (Harvia 1940). Varsinainen laajojen alueliitosten kausi ajoitetaan alkaneeksi 
vuonna 1964 ja päättyneeksi vuonna 1977 (Perälä 1984). Jälkikäteen tutkijat ovat kat-
soneet, että kyseisenä ajanjaksona tehtiin paljon kaksikuntaliitoksia, mekaanisia rutii-
niliitoksia (Koski 2008: 11).  

Alueliitokset muuttivat kuntien rajoja ja vaikuttivat taajamien kehitysedellytyk-
siin. Asetus taajaväkisistä yhdyskunnista oli annettu vuonna 1898, ja vuonna 1911 
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senaatti asetti komitean pohtimaan esikaupunkikysymystä. Kaupunkialuetta ja esikau-
punkikysymystä koskevan lainsäädännön kehitystyö oli käynnistynyt itsenäisyyden 
ajan alussa. Vuosien 1875 ja 1917 välisenä aikana tehtiin 33 alueliitosta. (Perälä 1983: 
40.) Kuntajakomuutosten yhtenäistämiseksi säädettiin laki kunnallisen jaotuksen 
muuttamisesta vuonna 1925.  

Kauppalat toimivat maalais- ja kaupunkikuntien juridisena välimuotona (Waris 
1968: 47). Ne muodostivat itsenäisiä kuntia, tai kuuluivat epäitsenäisinä maalaiskun-
tiin. Erityisesti Suomen itsenäistymisen jälkeen perustettiin useita kauppaloita, jotka 
pääsivät käsiksi erilaisiin etuihin. Kaupunkioikeuksia kartettiin, koska niistä oli tullut 
epämuodikkaita. Päiviö Tommilan (1984) mukaan kauppala-statukset olivat pitkään 
hyvin haluttuja. Valtio kustansi kauppaloiden poliisi- ja kansakoulumenot. Kaupun-
keihin verrattuna kauppalat saivat valtiolta suhteellisesti enemmän rahallista tukea 
eikä niillä tarvinnut olla maistraattia ja raastuvanoikeutta (valtiollistettiin vasta vuonna 
1976), jotka lisäsivät kuluja. (Emt.: 573−574.) Viimeisin Suomeen perustetuista kaup-
paloista, Anjalankoski, muodostettiin vuonna 1975.  

Niin sanotut uudet kaupungit viittaavat niihin Suomen kuntiin, jotka muutettiin 
vuonna 1959 toteutuneen reformin myötä kauppaloista kaupungeiksi aikavälillä 
1960–1976. Uusia kaupunkeja ovat esimerkiksi Valkeakoski, Järvenpää, Lohja, Loi-
maa, Kerava, Espoo ja Äänekoski. Hallitus hyväksyi viisi säädöstä, joista yksi oli laki 
kaupungin ja maaseudun oikeudenhoidon yhteisestä järjestämisestä eräissä tapauk-
sissa (20/1959). Se antoi uusille kaupungeille lähes saman oikeudellisen aseman kuin 
kauppaloille. Eino Jutikkala (1984) kirjoittaa lakipaketista:  

  
− − Vastedes perustettavat [uudet] kaupungit jäisivät valtion ylläpitämän kihlakunnanoikeu-
den tuomiopiiriin, ellei kaupunginvaltuusto nimenomaan pyytäisi raastuvanoikeutta. Maist-
raattia ei myöskään niihin tarvitsisi perustaa, vaan sen korvaisi järjestysoikeus, ulosottotoi-
men ja vankilan ylläpidon maksaisi valtio samoin kuin poliisilaitoksen kustannuksen viiden-
toista ensimmäisen vuoden aikana. Valtion osuus kansakoulumenoista määrättiin uusissa 
kaupungeissa pysyvästi samaksi kuin kauppaloissa. Myöntäessään nämä edut valtiovalta kat-
soi, että se hyvällä omallatunnolla voi luopua lunastamasta perustamilleen kaupungeille lah-
joitusmaita. − − Pato kaupunkien perustamisen tieltä oli purettu, ja seisonut vesi alkoi virrata 
ryöpyten. − − Kun uudet kaupungit olivat päässeet nauttimaan maaseudun eduista, vanhat 
tunsivat kärsivänsä vääryyttä. (Jutikkala 1984: 12−13.) 

 
Niin sanotuiksi vanhoiksi kaupungeiksi kutsutaan ennen vuoden 1959 lakiuudis-

tusta perustettuja kaupunkeja. Viimeisin niistä on luvussa 9.2.4 kuvattu Lahti, joka sai 
kaupunkioikeudet vuonna 1905. Lahden perustamisen jälkeen Suomeen ei pitkään ai-
kaan syntynyt kaupunkeja, kunnes seuraavat uudet kaupungit perustettiin vuonna 
1960: Hyvinkää, Kouvola, Riihimäki, Rovaniemi, Salo ja Seinäjoki6.   

Erioikeudet on otettu suomalaisilta kaupungeilta pois: vuoden 1976 lainsäädäntö 
lakkautti enimmät vanhojen kaupunkien erioikeudet ja erityisrasitukset (Harjula & 
Prättälä 2012: 173). Säädöksille oli tarvetta, koska vanhat kaupungit olivat tulleet kal-
toin kohdelluiksi vuoden 1959 lakiuudistuksissa. Valtioneuvosto asetti jo vuonna 
1965 kaksi komiteaa valmistelemaan uutta lainsäädäntöä (Jutikkala 1984: 13). Vuo-
den 1976 kunnallislaki poisti eri kuntamuotojen väliset juridiset erot, ja kunnat saivat 
jatkossa itse valita, kutsuisivatko ne itseään kaupungeiksi. Toisin sanoen jaottelusta 
maalaiskuntiin, kauppaloihin ja kaupunkeihin luovuttiin.  Koska kaikista Suomen kun-
nista tehtiin oikeudellisesti kuntia, kaupunki-nimitys muuttui vain kunnia-asiaksi. 
                                                           
6Itsenäisyyden ajan ensimmäisistä perustetuista kaupungeista, ks. Hentilä (1962), ja Suomen kaikista kau-
pungeista, ks. Jutikkala (1984: 10) 
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Laki säätyjen erioikeuksien lakkauttamisesta (1995) poisti viimeisetkin maininnat 
kaupunkien vanhoillisista erioikeuksista lainsäädännöstä, ja tappoi vanhan kaupunki-
politiikan lopullisesti. Laki kumosi kokonaan ja lopullisesti porvaristolle ja kaupun-
geille 23. päivänä helmikuuta 1789 annetun kuninkaallisen vakuutuksen. Muodolli-
suuksista ja henkisistäkin rasituksista haluttiin eroon. Professori Laura Kolben (2014) 
mukaan varsinainen sääty-yhteiskunnan murentuminen on suomalaisissa historiatut-
kimuksissa sijoitettu ”1870-luvulle, 1900-luvun alkuvuosien eduskuntauudistukseen 
tai viimeistään ensimmäiseen maailmansotaan tai aateliarvojen antamisen kieltoon 
vuonna 1919”. Sääty-yhteiskunta oli tosin jättänyt jälkeensä henkisen perinnön (emt.: 
14, 97.), mikä oli sittemmin rasittanut pitkään pyrkimyksiä vapauttaa maksimaalisesti 
yhteiskunnan osaamispotentiaali. Mainittakoon myös, että laki kaupunkien sataman-
pitoon liittyvien erioikeuksien kumoamisesta astui voimaan vuoden 1995 alussa. Kau-
pungin oikeus pitää satamaa erioikeuteen perustuen oli yksi vanhimmista historialli-
sen lainsäädännön ja merkantilistisen kaupunkipolitiikan jäänteistä. Tärkeää oli myös 
rakennuslakitoimikunnan työ 1996-1997, joka johti rakennuslain 1958 kumoamiseen.   

Kunnallislailla (1976) ja kuntajakolailla (1977) vahvistettiin kunnallista itsehal-
lintoa ja kansanvaltaa. Kuntalakia on uudistettu, esimerkiksi vuoden 2015 kuntalaki 
kumosi vuonna 1995 annetun kuntalain, joka oli taas kumonnut mainitun kunnallislain 
vuodelta 1976. Myös kuntajaon uudistustyö on edennyt, esimerkiksi laki kuntajako-
lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta astui voimaan vuonna 2013.  

Kuntien määrä on laskenut, esimerkiksi vuonna 1942 Suomessa oli 603 kuntaa. 
Alueluovutukset 1945 sekä kaksi- ja monikuntaliitokset ovat vähentäneet kuntien lu-
kumäärää. Kuntien määrä on pudonnut rajusti etenkin vuosina 1973 ja 2009. Liitok-
sien yhteydessä kaupunkeja on myös lakkautettu ja perustettu uudelleen. Esimerkiksi 
Raaseporiin kaupunki aloitti vuonna 2009 toimintansa, kun Tammisaaren kaupunki, 
Karjaan kaupunki ja Pohjan kunta yhdistyivät toisiinsa. Suomessa oli vuoden 2017 
alussa 311 kuntaa, joista kaupunkeja oli 106 (Kuva 1). Laskin niiden kuntien määrän, 
mitkä kutsuivat itseään kaupungeiksi. Tähän oli tarvetta, koska kaupunkien lukumää-
rästä oli liikkeellä virheellistä tietoa vuonna 2017. Tilastokeskus vahvisti saamani lu-
kumäärän oikeaksi, mutta tähdensi, että kaupunki ei ole Suomessa tilastollinen termi, 
vaan hallinnollinen käsite. Se ei ole käytössä Tilastokeskuksen alueluokituksissa.  

 
6.1.1 Eläkevuosien suunnitelmat ja kokeilut 
 

Vanhan kaupunkipolitiikan voidaan sanoa alkaneen vuonna 1323 tai 1523, ja sen 
voidaan katsoa päättyneen 1994. Tässä tutkimuksessa kutsutaan ”kaupunkipolitiikan 
eläkepäiviksi” ajanjaksoa 1960−1994. Kyseessä on aikaväli, jolloin vanha implisiitti-
nen kaupunkipolitiikka jäi maan kärkipolitiikan eli aluepolitiikan varjoon ja jolloin 
uutta eksplisiittistä politiikkaa ei ollut vielä syntynyt. Aivan kuten edellä esitettiin, 
vanhan kaupunkipolitiikan eläkepäivien kunniaksi perustettiin ensimmäiset uudet 
kaupungit vuonna 1960. Nämä uusi kaupunkipolitiikka sai myöhemmin perintönä.  

Virallinen aluepolitiikka syntyi vuonna 1966 vastareaktiona urbanisaatiokehityk-
selle. Aluepolitiikka oli aluksi teollisuuslaitosten sijoittamista maaseudulle (Honka-
nen 2016: 219). Luvussa 2.2.2 esitettiin, miten aluepolitiikka on mahdollista jaotella 
kehitysaluepolitiikan (1966–1975), alueellisen kokonaissuunnittelun (1973/1975–
1981), alueellisen erilaistamisen (1982–1989), ohjelmallisen aluekehittämisen (1989–
1994) sekä eurooppalaisen rakennepolitiikan (vuodesta 1995 lähtien) kausiin. Jaottelu 
auttaa implisiittisen kaupunkipolitiikan ja aluepolitiikan välisen suhteen sisäistämi-
sessä sekä aikasuoran laadinnassa luvussa 6.2. 
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Kuva 1. Suomen kaupungit 1.1.2017 (Kuva tekijän) 
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Suuri muutto maaseudulta kaupunkeihin 1960-luvulla, etenkin pääkaupunkiseu-
dulle, osoitti, että käytössä ollut implisiittinen kaupunkipolitiikka oli ollut puutteel-
lista. Se oli tosin kiinnittänyt huomiota kaupunkien modernisointiin, joka käynnistyi 
heti jatkosodan päätyttyä. Nyt implisiittisessä kaupunkipolitiikassa oli reagoitava en-
tistä vahvemmin rajusti kasvaneeseen asuntorakentamisen tarpeeseen. Suomen kau-
punkikuvat alkoivat muuttua lähiöiden rakentamisen kautta eri puolilla maata. 

Kasvukeskuspolitiikasta puhuttiin 1960-luvun jälkipuoliskolla ja 1970-luvun 
alussa. Se ei kyennyt kehittymään kaupunkialueita kehittäväksi kaupunkipolitiikaksi: 
rajoittavana tekijänä oli virallinen aluepolitiikka. Vanhaa implisiittistä kaupunkipoli-
tiikkaa piti kuitenkin hengissä Suomen Kaupunkiliitto (1912/1917−1993), joka valvoi 
aktiivisesti kaupunkien etuja. Suomen Kaupunkiliitto perustettiin Kunnalliseksi kes-
kustoimistoksi vuonna 1912, ja vuonna 1917 se sai nimekseen Suomen Kaupunki-
liitto, kun järjestön säännöt hyväksyttin.  

Suomen Kaupunkiliitto verkostoitui Pohjoismaiden kaupunkiliittojen yleisko-
kouksissa. Se liittyi IULA:n (International Union of Local Authorities) jäseneksi 
1921, Suomen-Ruotsin kummikuntatoiminnan keskusliiton jäseneksi 1955, FMVJ-
UTO:n (Ystävyyskaupunkien maailmanliitto) yhteisöjäseneksi 1970 sekä Pohjola-
Nordenin jäseneksi 1975. IULA:n työtä on 2000-luvulla jatkanut UCLG (United Ci-
ties and Local Governments). Suomen ja Neuvostoliiton välinen ystävyyskaupunki-
toiminta alkoi vuonna 1953. Neuvostoliiton Ystävyyskaupunkien Liiton ja Suomen 
Kaupunkiliiton välinen yhteistyösopimus allekirjoitettiin Leningradissa vuonna 1970. 
Saksan Demokraattisen Tasavallan kaupunki- ja kunnallisliiton kanssa Suomen Kau-
punkiliitto solmi yhteistyösopimuksen seuraavana vuonna. Vuonna 1979 Suomen 
kaupungeilla oli yhteensä 374 ystävyyskaupunkisuhdetta 23 valtiossa. Suomen Kau-
punkiliitto ei nähnyt tarkoituksenmukaiseksi liittyä Euroopan neuvoston kunnallis-
konferenssin jäseneksi. Ulkopoliittisesti Suomi vaali presidentti Urho Kekkosen joh-
dolla hyviä suhteita itään, ja tästä linjasta ei ollut kenenkään syytä poiketa. (Johanson 
& Tattari 1984.) 

Suomen Kaupunkiliitto päätti rakennuttaa kultaisella 1980-luvulla Suomen Kau-
punkien talon (nykyinen Kuntatalo), joka valmistui Helsinkiin vuonna 1982. Suomen 
kaupunkilaitoksen historiaa käsittelevän trilogian kolmannen osan (Itsenäisyyden 
aika) lopussa Päiviö Tommila (1984) kirjoittaa Suomen Kaupunkiliitosta seuraavasti:   

 
Edellä on esitetty, miten Suomen Kaupunkiliitto on perustamisestaan saakka ollut kaupun-
kien edunvalvoja ja asianhoitaja juuri valtiovaltaan päin. Suhdetoiminta on menestynyt hy-
vin, ja voisi sanoa, että koskaan aikaisemmin ei kaupunkeja ole sillä tavalla kuultu heitä 
koskevissa asioissa kuin mitä viime vuosikymmeninä on tehty. Kaupunkiliiton välityksellä 
kaupungeilla on pysyvä neuvotteluyhteys valtion kanssa. Siitä kertovat myös muun muassa 
sellainen tärkeä yhteistoimielin kuin 1971 perustettu kunnallistalouden neuvottelukunta. 
Kaupunkien ja valtion monisataisessa suhteessa on 1980-luvun alussa päästy vaiheeseen, 
joka on kenties tasapainoisempi kuin milloinkaan aikaisemmin. (Tommila 1984: 596.)  

 
Voisi olettaa, että hyvät suhteet kaupunkien ja valtion välillä edesauttaisivat valtiolli-
sen kaupunkipolitiikan syntyä. Professori Marjatta Hietala avaa Suomen Kaupunkilii-
ton roolia kaupunkipäivien järjestäjänä:  
 

Kaupunkiliitto pystyi valvomaan kaupunkien etuja erittäin hyvin. Sille annettiin erittäin pal-
jon tehtäviä. Se oli Saksan mallin mukaisesti tehty, ja sen toimintakenttään kuuluivat nämä 
kaupunkipäivät. Niistä yksi opiskelijamme teki pro gradunkin. Kaupunkipäivät olivat kyllä 
erittäin merkityksellisiä, koska siellä voitiin nimenomaan ottaa nämä kaupunkien yhteiset 
asiat pöydälle. Kaupunkipäivät olivat merkittäviä innovaatioiden vaihdantakeskuksia, joissa 
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syntyivät kontaktipinnat myöskin. Saksassahan pidettiin sekä alueellisia että sitten koko 
maata koskevia päiviä. (Hietala.) 

 
Suomen Kaupunkiliitto ei onnistunut luomaan eksplisiittistä kaupunkipolitiikkaa eli 
löytämään eläkkeelle jääneelle kaupunkipolitiikalle nuorta korvaajaa. Toki Suomen 
Kaupunkiliitto jätti jälkeensä mittavan perinnön tulevan kaupunkipolitiikan kehittä-
miselle.  

Vaikka 1960-luvun kasvukeskuspolitiikka ei kehittynyt uudeksi kaupunkipolitii-
kaksi, vanhan kaupunkipolitiikan eläkevuosina elettiin joka tapauksessa suomalaisen 
hyvinvointivaltion kehittymisen kulta-aikaa, joka toi uusia palveluita kaupunkeihin. 
Kaupunkineuvos ja kaupunkipolitiikan tekijä Markku Andersson pitää Pekka Kuusen 
60-luvun sosiaalipolitiikkaa varhaisena kaupunkipolitiikkana:  
 

Meillä oikeastaan kaupunkipolitiikkaa on hieman ollut olemassa jo sieltä Pekka Kuusen 60-
luvun sosiaalipolitiikasta lähtien − −. Kaupunkipolitiikan rooli on niin iso, että se tulee kai-
kessa toiminnassa mukaan läpikäyvänä ajatuksena. Se on siis läpikäyvä ajatus − −. Kaupun-
kipolitiikan kuva on muuntunut koko ajan. Itse ajattelen neljää vuosikymmentä, jonka aikana 
olen toiminut kaupunginjohtajana. Onhan se muuntunut se kaupunkipolitiikan kuva näiden 
vuosikymmenten aikana. Onhan se ollut aina erilainen. (Andersson.) 

 
Uuden kaupunkipoliittisen ajattelun siementen kylvö tapahtui alueellisen erilais-

tamisen sekä ohjelmallisen aluekehittämisen kausilla. 1980-luvulla elettiin voima-
kasta vastakaupungistumisen ja seutuistumisen aikaa (Honkanen 2016: 220). Uuden-
laisesta kaupunkipoliittisesta ajattelusta voidaan havaita merkkejä puhuttaessa tekno-
logiapolitiikasta. Professori Kailan teknologiakomitean suositukset johtivat teknolo-
giapolitiikan nousuun ja ensimmäiseen teknologiapoliittiseen periaatepäätökseen 
vuonna 1982. Kaupunkipoliittisia ”alustavia testejä” alettiin tehdä ”aluepolitiikan la-
boratorioissa” Kalevi Sorsan neljännen hallituksen loppupuolella ja Harri Holkerin 
hallituksen aikana. Tähän testaustoimintaan kuuluivat Kotkan ja Porin kokeilut sekä 
keskusseutujen kehittämisohjelmat. Aluekehitysjohtaja Kavonius kuvaa, miten alue-
politiikka sai teknologiapolitiikasta uusia kaupunkipoliittisia ulottuvuuksia:  
 

Olin mukana valmistelemassa ensimmäistä teknologiapoliittista periaatepäätöstä, joka tuli 
muistaakseni 12. elokuuta vuonna 1982. Valmistelimme Teknologiapolitiikan toimikun-
nassa teknologiapoliittisen selonteon, ja opetusministeriön johdolla valmisteltiin samaan ai-
kaan tiedepoliittinen selonteko. Nämä vietiin yhdessä eduskuntaan. Samoihin aikoihin käyn-
nistimme itse asiassa myös teknologiapoliittisten ohjelmien teon aluepolitiikassa. Teimme 
Marja Laaksosen kanssa inventointia siitä, mitä kaikkea alueilla olikaan menoillaan. Työstä 
on julkaisukin olemassa. Eli silloin otimme haltuun käsitteellisesti teknologiapolitiikan ja ne 
tekijät, joita alueilla oli. Erilaiset projektit ja hankkeet luokiteltiin myöskin. Teknologiapo-
liittisten ohjelmien myötä luotiin pohjaa tälle osaamiskeskusajattelulle. Sehän ei tapahtunut 
mitenkään hellurei, vaan se oli pitkän aikavälin kehityksen tulosta toisin kuin jotkut väittävät. 
Muistaakseni vuonna 1986 aluepolitiikassa nousi ensimmäisen kerran tarve nostaa mukaan 
kehitysalueiden ulkopuolelta kaksi kaupunkia kokeiluluontoisesti eli Kotka ja Pori. Ne nos-
tettiin esiin tämmöisinä rakennemuutosalueina, joille annettiin tietyntyyppistä tukea. Nämä 
kaupungit tekivät kehittämisohjelmiakin. Kyseeseen tuli ensimmäinen kerta, kun oikeastaan 
kaupunkiterminologialla oikein kunnolla lähdettiin liikkeelle. (Kavonius.) 

 
Vanhaan eläköityneeseen kaupunkipolitiikkaan kuuluvia viimeisiä aluepoliittisia 

kokeiluja  kasvukeskuspolitiikkaa, pääkaupunkiseudun kehittämistyötä sekä keskus-
seutujen kehittämisohjelmia  tarkastellaan seuraavassa.    
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6.1.1.1 Kasvukeskuspolitiikka 
 

Kasvukeskuspolitiikasta puhuttiin jo virallisen aluepolitiikan ensimmäisinä vuo-
sina, eli Sippolan (2010) nimeämällä kehitysaluepolitiikan kaudella. Keskusteluun 
kasvukeskuksista vaikutti Eftan vuonna 1964 julkaisema raportti, jossa suomalaisen 
aluepolitiikan todettiin olevan ristiriidassa kasvukeskuspolitiikan kanssa. Suomalaiset 
aluepoliitikot kiinnittivät huomiota julkaisuun sen vuoksi, koska maa oli juuri liittynyt 
Eftaan. (Emt.: 77.) 

Valtakunnansuunnittelutoimisto teetti keskus- ja vaikutusaluetutkimuksen 
vuonna 1967, ja kehitysalueiden neuvottelukunta selvitti kasvukeskusten luokitteluun 
liittynyttä problematiikkaa esittämättä kuitenkaan konkreettisia toimenpide-esityksiä. 
Neuvottelukunta ei halunnut ehdottaa lakia kasvukeskuksista, joita päätettiin kehittää 
”muilla” tavoin. Tarkoituksena oli selvittää, millaista kasvukeskuspolitiikka voisi 
Suomessa olla. (Sippola 2010: 76−77.) Valtakunnansuunnittelutoimisto oli hyödyntä-
nyt Mauri Palomäen (1963) väitöstutkimusta The functional centers and areas of 
South Bothnia, Finland, joka vaikutti tuleviin keskus-hierarkiatutkimuksiin Suo-
messa. Professori Palomäki oli professori Oiva Tuomisen ohella tuonut tunnetuksi 
saksalaisen Christallerin teoriaa, jossa painottuvat palvelutarjonnaltaan erivahvuiset 
keskukset. Teoriasta johdettiin nodaalialue, jolla tarkoitetaan kokonaisuutta, joka 
muodostuu keskuksesta ja sen kanssa vuorovaikutuksessa olevasta vaikutusalueesta.  

Kehitysalueiden neuvottelukunta tutkitutti 1970-luvun alussa uudelleen kasvu-
keskuspolitiikan mahdollisuuksia. Lähtökohdaksi otettiin nelitasoinen keskustyypit-
tely, jossa määritellään (1) tungosalueeksi liian hallitseva aluekokonaisuus, jota tulee 
säädellä; (2) kasvualueeksi läänin tai valtakunnanosan hallinnollinen keskus, jolla ei 
ole ratkaisevaa osuutta teollisuudessa; (3) kasvukeskukseksi kaupunkimainen kes-
kusta sekä sen välittömässä läheisyydessä oleva työmarkkina-alue; (4) kasvupisteeksi 
kasvukeskusta pienempi keskusta, joka sopii varsinkin pienteollisuuden sijoittamis-
paikaksi; (5) haja-asutusalueeksi edellisten keskusalueiden ulkopuoliset kunnat. Laki-
uudistusehdotuksessaan neuvottelukunta kiteytti yhdyskuntarakenteeltaan erilaisten 
alueiden luokittelun, joka koostuu pääkaupunkikeskuksesta, läänin- tai maakuntakes-
kuksesta, seutukeskuksesta, paikalliskeskuksesta ja haja-asutusalueesta. Uudistuksen 
myötä Suomessa alettiin puhua yhdyskuntarakennepolitiikasta, etenkin alueellisen ko-
konaissuunnittelun kaudella. (Sippola 2010.) Yhdyskuntarakennepolitiikan ja hyvin-
vointisuuntautuneen aluepolitiikan aikana taajamien merkitys alkoi kasvaa (Honkanen 
2016: 220). Kehitysalueiden neuvottelukunnan työ ei valunut hukkaan, vaikka kasvu-
keskuspolitiikka jäikin suunnitteluasteelle ja implisiittiseksi. Ensinnäkin keskusverk-
kosuunnittelu kohdistettiin seutukaavaliitoille. Toiseksi aluepoliitikot hyödynsivät uu-
sia oppeja korkeakoulujen, valtionyhtiöiden ja teollisuuskylien sijoittelutyössään, kun 
taas asuntohallitus muutti asuntolainoituksen ohjailua (Sippola 2010: 189 190, 194).  

Vaikka christallerilainen keskusverkkoajattelu alkoi hiipua aluesuunnittelussa lä-
hestyttäessä uuden kaupunkipolitiikan syntyä, se säilyi kuitenkin klassisena aiheena 
suomalaisten lukioiden ja yliopistojen maantieteen opetuksessa. Maantieteen profes-
sori Perttu Vartiainen (2016a) huomaa, miten suomalainen keskusverkkomalli raken-
tui skalaarisen tasoajattelun varaan:   

 
Keskusverkkomallin mukaisesti ’spatiaalisen skaalan’ käsitettä on käytetty meillä pääasiassa 
eri aluetasoihin viittaavana käsitteenä. Lähtökohdaksi on otettu kansallinen järjestelmä ikään 
kuin annettuna ”ylätasona”. Jokaiselle keskukselle on hahmotettu oma tasokohtainen terri-
torionsa, vaikutusalue. (Emt.)  
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Suomen nodaalialueista laadittiin erilaisia hierarkkisia rakenteita, joissa arvojärjestyk-
sessä alimpana olivat kyläkeskukset vaikutusalueineen. Suurten keskusten, kuten seu-
tukeskusten tai maakuntakeskusten, vaikutusalueilla nähtiin olevan paljon alemman 
tason keskuksia. Hierarkiassa ylimpänä olivat valtakunnanosakeskukset sekä pääkau-
punkikeskus, jotka merkitsin esittämääni karttaan (Kuva 1). Kunnat ja kaupungit pyr-
kivät pitkään korottamaan keskustasojaan, ja tuloksena syntyi kovaakin kilpailua.  
 
6.1.1.2 Pääkaupunkiseudun kehittämistyö 
 

Pääkaupunkiseutua (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) kehitettiin aluepo-
liittisin keinoin ennen syntynyttä metropolipolitiikkaa, joka on kohdistunut laajem-
paan alueeseen, Helsingin metropolialueeseen (Kuva 1). Valtioneuvoston kanslian 
suunnitteluosaston 1970-luvulla käynnistämä pääkaupunkiseudun valmistelutyö lin-
kittyi sijainninohjaukseen ja hajasijoitukseen, joissa kehitysjohtaja Risto Tienarin kä-
denjälki näkyi.  

Pääkaupunkiseutupolitiikkaa tehneet aluepoliitikot näkivät pääkaupunkiseudun 
tungosalueena, joka esiteltiin edellä. Kysymys oli pääkaupunkiseudun kasvun rajoit-
tamisesta, jota oli vaadittu 1970-luvulta lähtien. Valtioneuvoston kanslia käynnisti 
1970-luvun puolivälin jälkeen kasvutekijätutkimus KASTE:en, jonka tavoitteena oli 
muuttoliikkeen ja kasvun vaikutusten tutkiminen pääkaupunkiseudulla. KASTE-toi-
mikunta suositteli, että Helsingin seudun työpaikkojen ja väestön määrän kasvua tulisi 
hillitä siitä, mitä se oli ollut 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alussa. Aluepoliittiseen 
neuvottelukuntaan vuonna 1976 asetettu erityisaluejaosto myötäili lausunnossaan 
KASTE-toimikunnan mietinnön kirjauksia (Sippola 2010: 205, 209−210). Aluekehi-
tysneuvos Blomberg muistelee pääkaupunkiseudun kehittämistyötä:  

 
Kaupunkipoliittinen työ vaikka sitä ei siksi kutsuttu  alkoi pääkaupunkiseudun kehittämis-
työnä alueen kaupunkien kanssa. Vastasin tästä sisäasiainministeriössä 1970-luvulla. Meillä 
oli yhteistyöryhmä, jonka tavoitteena oli selvittää kuntien ja valtion välisen yhteistyön tar-
vetta. Työstä jäi aika vähän loppujen lopuksi käteen. Esimerkiksi kuntarajat ylittävää pelas-
tusyhteistyötä selvitettiin. Työryhmän työn avulla kaupunkien välinen yhteistyö lisääntyi 
seudulla. Myös valtion puolelta nähtiin paremmin pääkaupunkiseudun tarpeet ja ongelmat. 
Poliittisesti tälle työlle ei asetettu tässä vaiheessa mitään merkitystä.  Erkki Laatto toimi en-
simmäisenä suunnitteluosaston osastopäällikkönä. Ollessani virkavapaalla ulkomailla työ-
täni jatkettiin 1980-luvulla. Asiakirjat merkattiin salaisiksi ja asiakokonaisuudet olivat eri 
"koreissa". Ulkoisesti työ oli merkittävämpää, mutta sisältö oli käytännössä samaa kuin 
1970-luvulla eikä siinä näin ollen kovin paljon edistytty. (Blomberg.) 

 
Erikoista on asiakirjojen merkitseminen salaisiksi. Mikä selvitystyössä, joka koski 
valtion ja kuntien välistä yhteistyötä, ei kestänyt päivänvaloa? Tulossa olevasta inves-
tointiverolaista sen sijaan keskusteltiin julkisuudessa, ja rakentajat ja rakennuttajat kii-
rehtivät aloittamaan projekteja ennen veron voimaantuloa:  

Vuonna 1975 valmistui selvitykseni rakennusinvestointiverolakien aluepoliittisista vaiku-
tuksista. Selvitys liittyi valtioneuvoston kansliassa käynnistyneeseen alueelliseen kehityk-
seen vaikuttaneiden toimenpiteiden seurantaan ja myös hajasijoituskomitean työhön. Vuo-
sien 1973 ja 1974 aikana oli voimassa kolme talonrakennustöitä koskevaa investointiverola-
kia, joilla pyrittiin hillitsemään korkeasuhdannetta. Veron määrä oli 40 % voimassaoloalu-
een vähemmän tärkeästä rakentamisesta. Koska lakien säätämisestä keskusteltiin julkisuu-
dessa etukäteen, rakentaminen ehti kiihtyä ennen ensimmäisen lain voimaanastumista. Ve-
rolaki vahvisti suhdannehuippua vastoin lakien tarkoitusta. Alueellisesti lait vaikuttivat eni-



 

71 
 

SUOMALAINEN KAUPUNKIPOLITIIKKA – SEN TEKIJÄT JA TULKIT            Olli Hokkanen 

ten Uudellamaalla ja Tammermaalla. Määrällisesti verolakien kokonaisvaikutus jäi vä-
häiseksi ja veroa maksettiin vähän. Jotta verolaki ei tulevaisuudessa myöhästyisi, päätettiin 
säätää pysyvä valtuuslaki, joka voidaan tarvittaessa ottaa nopeammin käyttöön. (Blomberg.) 

Pääkaupunkiseudun kehittämistyötä jatkettiin alueellisen erilaistamisen ja ohjel-
mallisen aluekehittämisen kausilla. Seuraavat valtioneuvoston periaatepäätökset ker-
tovat pääkaupunkiseudun erityisongelmien vähitellen tapahtuneesta tunnustamisesta: 
(1) Pääkaupunkiseudun erityisongelmien toimenpideohjelma vuodelta 1985; sisäasi-
ainministeriön vuonna 1987 asettama pääkaupunkiseututyöryhmä jatkoi periaatepää-
töksen seurantaa ja valmisteli toimenpide-ehdotuksia alueen tasapainoisen kehittämi-
sen turvaamiseksi. (2) Pääkaupunkiseudulla olevien virastojen ja laitosten sijoittumi-
nen vuodelta 1986. (3) Pääkaupunkiseudun tasapainoisen kehityksen edistäminen 
vuodelta 1988. (4) Pääkaupunkiseudun toimenpidealueen toimenpideohjelma vuo-
delta 1989; liittyi Raimo Ilaskiven raportin pohjalta solmittuun pääkaupunkiseudun 
kuntien aiesopimukseen, jonka kaupunginjohtajat allekirjoittivat sitoutuessaan erilai-
siin asuntotuotantoon vaikuttaviin toimenpiteisiin. Sisäasiainministeriö asetti vuonna 
1989 pääkaupunkiseudun seurantaryhmän valvomaan periaatepäätöksen ja toimenpi-
deohjelman toteuttamista.7  

Osana pääkaupunkiseudun toimenpideohjelmaa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kau-
niainen julkaisivat kehittämisohjelmatyöstään raportin vuonna 1993 (Blomberg 1993, 
cit. Sippola 2010: 517−518). Yhteistyö tiivistyi 1990-luvulla myös liikennekysymyk-
sissä. Nykyisten HLJ-suunnitelmien (Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitel-
mat) ja 2000-luvulla syntyneen metropolipolitiikan juuret ovat PLJ-menettelyssä (pää-
kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmat), jotka taas ovat jatkoa vuoden 1968 
Smith-Polvisen klassiselle liikennesuunnitelmalle. 
 
6.1.1.3 Keskusseutujen kehittämisohjelmat 
 

Keskusseutujen kehittämisohjelmat on luettava vanhan kaupunkipolitiikan perin-
töön. Sisäasiainministeriö käynnisti Harri Holkerin hallituksen (1987 1991) aikana 
keskusseutujen kehittämisohjelmien laadinnan. Lääninhallituksille annetuissa oh-
jeissa (vuodelta 1989) pyydettiin kiinnittämään huomiota tärkeisiin painopistealuei-
siin, joita olivat elinkeinotoiminnan kehittäminen, liikenne- ja tietoliikenneyhteydet, 
peruspalvelut sekä asuminen, ympäristö ja kulttuuri. Lisäksi tutkimusta, koulutusta ja 
ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta korostettiin. Aluekehitysjohtaja Kavoniuksen 
mukaan keskusseutujen kehittämisohjelmien avulla pyrittiin (1) kehittämään maan eri 
osien keskuksia siten, että ne voivat toimia pääkaupunkiseudulle vaihtoehtoisina kas-
vualueina, (2) kehittämään tietoyhteiskunnan ja kansainvälistymisen edellytyksiä sekä 
kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä, (3) lisäämään keskusten elinkeinopoliittista ak-
tiivisuutta ja omatoimisuutta erityisesti kansainvälisesti kilpailukykyisen tuotantotoi-
minnan luomiseksi, (4) lisäämään keskusten välisiä yhteyksiä ja yhteistyötä sekä edis-
tämään alueellista työnjakoa ja (5) luomaan seudullisista lähtökohdista kullekin kes-
kusalueelle toimintastrategia. Ohjelmat laadittiin kevään 1990 aikana ja niiden lopul-
liseksi lukumääräksi tuli 27. Kuudennessa taulukossa on esitetty kehittämisohjelmien 
laatijakaupungit (Taulukko 6).   
 
 

                                                           
7(Valtioneuvoston periaatepäätös…1985; Valtioneuvoston periaatepäätös…1986; Valtioneuvoston periaate-
päätös…1988; Valtioneuvoston periaatepäätös…1989; Kavonius 1992: 1; Sippola 2010: 375−377, 408; 
517.) 
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Taulukko 6. Keskusseutujen kehittämisohjelmat   
 

Porvoo 
 

 

Kotka Hamina 
 

 

Pietarsaari2 
 

Loviisa 
 

 

Lappeenranta Imatra 
 

 

Oulu 
 

Hanko – Tammisaari1  
 

Mikkeli 
 

 

Kajaani 
 

Turku 
 

 

Joensuu 
 

 

Rovaniemi 
 

Pori Rauma 
 

 

Kuopio 
 

 

Kemi Tornio 
 

Tampere 
 

 

Jyväskylä 
 

 

Forssa 
 

Lahti 
 

 

Vaasa 
 

 

Iisalmi 
 

Hämeenlinna Riihimäki 
 

 

Seinäjoki 
 

 

Savonlinna 
 

Kouvola Kuusankoski Anjalankoski 
 

 

Kokkola 
 

 

Varkaus 
1) Karjaa tuli mukaan ohjelmatyön aikana 
2) kytkentöjä Kokkolan ohjelmaan 
 
Aluekehitysjohtaja Kavonius korostaa, että monet kaupungit osallistuivat myöhem-
min aktiivisesti myös kaupunkiohjelmaan ja aluekeskusohjelmaan. Keskusseutujen 
kehittämisohjelmissa ikään kuin harjoiteltiin etukäteen yhteistyötä erilaisten toimijoi-
den kanssa, mikä oli tärkeää uuden kaupunkipolitiikan ohjelmissa: 

 
Osa hankkeista voitiin toteuttaa kuntien tai kuntien ja aluehallintoviranomaisten välisellä 
yhteistyöllä. Osa vaati myös keskushallinnon panostusta. Yhtenä ajatuksena oli käyttää 
muun muassa työllisyysmäärärahoja hankkeiden toteuttamiseen. Tuohon aikaanhan työlli-
syysmäärärahat olivat budjetissa erittäin suuret ja niitä jaettiin työvirastoille ja muille toimi-
joille tiettyjen kriteerien mukaan. (Kavonius.)  

 
Keskusseutujen kehittämisohjelmien kaupunkipoliittinen ajattelu katkesi, kun Esko 
Ahon (kesk.) hallituksen toimikausi alkoi 26. huhtikuuta 1991. Ohjelmat kuitenkin 
olivat 1980-luvulla kylväneet kaupunkipolitiikan ”ajatuksen siemenet” (Kavonius), 
jotka puhkesivat kukkaan 1990-luvun puolivälissä. Varhaisten ohjelmien lisäksi myös 
vanhan kaupunkipolitiikan karismaattisilla johtajilla (ja muilla karismaattisilla henki-
löillä) oli ollut tärkeä vaikutus tulevalle kaupunkipolitiikalle.  
 
6.1.2 Karismaattiset vaikuttajat  
 

Kaupunkipoliittiseen ymmärrykseen ovat vaikuttaneet karismaattiset johtajat ja 
vahvat henkilöt, joilla on ollut merkittävä rooli etenkin suomalaisessa arkkitehtuu-
rissa, kaupunkirakentamisessa ja hyvinvointipolitiikassa. Alvar Aalto, Heikki von 
Hertzen ja Pekka Kuusi sekä vahvat kaupunginjohtajat, Weberin teorian mukaisesti, 
ovat lahjakkuutensa ja ainutlaatuisten ominaisuuksiensa ansiosta saavuttaneet karis-
maan perustuvan auktoriteetin aseman. Erityisesti historioitsijat ovat korostaneet esi-
kuvien ja vahvojen johtajien merkitystä.  

Suomalaiseen eliittiin päätyneet karismaattiset johtajat olivat aikaisemmin erit-
täin oppineita, ja heillä oli sosiaalisia verkostoja käytössään. He kykenivät yhdistele-
mään hankkimaansa sosiaalista pääomaa ja tietoa. He matkustelivat skaalojen välillä 
ja hankkivat aktiivisesti ulkomaisia esimerkkejä. Lisäksi he viihtyivät julkisuudessa 
ja medioissa. Historian professori Marjatta Hietala huomaa, kuinka tämänlaisia karis-
maattisia ja vahvoja oppineita johtajia ei enää juurikaan löydy 2010-luvun Suomesta. 
Kaupunkipolitiikan tekijät voisivatkin ottaa mallia K.J. Ståhlbergilta tai esimerkiksi 
saksalaiselta kunnallispolitiikko Franz Adickesilta:  
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Voin sanoa, että nyt on sitä kaipuuta aitoon kaupunkipolitiikkaan ja siihen, että ihmiset ai-
dosti omistautuisivat asialle eivätkä olisi lyhytnäköisiä. Tämä onkin nyt suurin ongelma mi-
nusta Suomessa, nimittäin omistautumisen puute. Esimerkiksi saksalainen Franz Adickes oli 
ensiksi Altonassa pormestarina ja tämän jälkeen Frankfurt am Mainissa. Häneen oli Suomes-
sakin viitattu monessa kaupunkilehdessä ja näissä Kuntaliiton lehdissä. Hänen suurin etunsa 
oli lehtikirjoittelun mukaan se, että hän ajatteli enemmän lastenlastensa tulevaisuutta kuin 
omaansa. Emme siis saisi tehdä vain meidän omaan aikaamme sopivia ratkaisuja. Aikaisem-
min ihmiset olivat myös lukeneita ja oppineita. Enää ei ole meillä johtavia poliitikkoja, jotka 
olisivat yhtä oppineita kuin esimerkiksi K.J Ståhlberg. (Hietala.) 

 
Kaupunkineuvos Markku Andersson tunnustaa Alkon entisen pääjohtajan, yhteiskun-
tapoliitikko Pekka Kuusen merkityksen: ”Pekka Kuusen 60-luvun sosiaalipolitiikka 
on hienoin kirja, jonka olen koskaan lukenut − −.” (Andersson). Kuusen teoksen vai-
kutus suomalaiseen sosiaalipolitiikkaan on kiistaton. Olavi Haimin (2000) mukaan 
Kuusen klassikkoteos toi kokonaisrationaalisen sosiaalipoliittisen ajattelun ja suunnit-
telun Suomeen. Liikennetekniikan apulaisprofessori Pekka Rytilä tuo esiin Heikki von 
Hertzenin ja Teuvo Auran merkityksen kaupunkiympäristön rakentamiselle:   

 
Suomessa tärkeä henkilö oli Heikki von Hertzen. Hän vei merkittävästi eteenpäin suoma-
laista kaupunkipolitiikkaa8. Hän onnistui kaappaaman Väestöliiton toiminnanjohtajan ase-
massaan yleisen tuen. Siitä kiitos silloiselle pääministeri Sukselaiselle, joka tuki häntä. Von 
Hertzen sai ostetuksi Hagalundin kartanon maita, joille hän teki mallikaupungin, joka on sitä. 
Ja se Tapiola9, se sai semmoisen nimen, on maailmanlaajuinen saavutus. Se selviää tästä 
nykyisestä rakennemuutoksesta, kun sinne tulee nyt metro ja siellä on paljon raskasta raken-
tamista. Von Hertzen oli aivan harvinainen poikkeus, aito symboli. Hänellä oli kaksi nimeä, 
toiselta nimeltään hän oli Tulisielu ja toiset sanoivat, että höpö-Heikki. Riippuu näkökul-
masta, koska kaikki eivät ymmärtäneet sitä puutarhakaupunki-ideaa. Hän oli viipurilainen 
kaveri, joka usein puhui siitä, että täytyy saada lämmintä leipää aamiaiseksi, koska kaikkialla 
maailmassahan kaupunkien leipomot avataan varhain. Yleisesti siis hän oli aivan poikkeuk-
sellinen kaveri. On meillä sitten ollut erittäin hyviä kaupunginjohtajiakin monessa paikassa. 
En nyt käy tässä nimiä luettelemaan. Johtajia, joilla on vankka tuki valtuustoista, niin he 
saavat asioita aikaan. Meillä Helsingissä on ollut ilo, että meillä on ollut monia merkittäviä 
johtajia. Ehkä Teuvo Aura on kuvaavin. Hän oli hyvin ohuesti sitoutunut puoluepolitiikkaan. 
Hän oli vähän epäpoliittinen, vapaamielisten liiton mies, mutta hänellä oli hyvät suhteet. 
Lähdettiin kaikki liikkeelle ja samaan suuntaan. Hän pystyi päättämään metroasian ja esitte-
lemään sen. Se meni läpi, ja erittäin monia muitakin asioita. (Rytilä.) 

  
Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka näkee Alvar Aallon ja hy-

vän arkkitehtuurin kaupunkipolitiikan edeltäjinä: ”Alun perin kaupunkipolitiikka on 
enemminkin ollut arkkitehtonista näkemystä siitä, minkälainen on hieno kaupunki. 
Ajattele nyt, miten Alvar Aalto piirsi näitä kaupunkikuvia.” (Pokka). Liikenneteknii-
kan apulaisprofessori Rytilä tuo esiin arkkitehtien ja arkkitehtuurin vahvan aseman 
Suomessa:  
 

Alvar Aalto sanoi, että arkkitehdit piirtävät raukkamaisia taloja niihin raukkakolmioihin, 
jotka jäävät jäljelle, kun tienrakentajat ovat poistuneet. Ihan hauskaa sinänsä. − − Suomihan 
pääsi myös kahden muun merkittävän arkkitehdin ansiosta oikein hyvään alkuun 1900-lu-
vulla. He olivat tietystikin Eliel Saarinen ja Otto-Iivari Meurman. Mörri niin kuin sanottiin, 

                                                           
8Von Hertzeniä, puutarhakaupunkilähiön suunnittelijaa, on pidetty Suomessa myös suurena kaupunkivastai-
sena ideologina eli antiurbanistina (ks. von Hertzen 1946). 
9Kansainvälisen yhdyskuntasuunnittelun tärkeimpiin ja kestävimpiin oppisuuntiin kului 1900-luvulla Ebe-
nezer Howardin garden city-aate, jota Espoon Tapiola noudattaa Suomessa parhaiten (Virtanen 1994: 35, 
40). 
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minunkin opettajani vielä. Kaupunki-termi on saanut paljon vaikutteita arkkitehtuurin sa-
nasta. (Rytilä.) 

 
Karismaattisen henkilön ei tarvinnut noudattaa suomalaista vaatimattomuutta ku-

rinalaisesti. Esimerkiksi Aalto oli arkkitehtinä hyvin kunnianhimoinen, ja hän matkus-
teli ulkomailla, esimerkiksi USA:ssa. Karismaattinen henkilö saattoi tuoda myös mie-
lipiteensä suoraan ja jyrkästi esille. Aallon suhtautuminen arkkitehteihin ei Rytilän 
tulkinnan mukaan aina ollutkaan hienostuneen eleganttista. Nykyistä kaupunkipoli-
tiikkaa liikennetekniikan apulaisprofessori Rytilä sen sijaan ei näytä arvostavan. Uu-
deksi esikuvaksi hän nostaa yllättävän nimen: 
 

Ymmärryksen puute vaivaa suomalaista kaupunkipolitiikkaa. Kannattaisi lukea Paul Til-
lichin teos Rajalla essee Tekninen kaupunki symbolina . Tillich oli teologi, mutta hän ym-
märsi ensimmäisenä minusta näistä syvällisistä tutkijoista kaupungin todellisen olemuksen 
[essentia], ja se on tietyllä tavalla avain. (Rytilä.) 

 
Saksalaissyntyinen Paul Johannes Tillich (1886 1965) oli kristillinen filosofi, 

joka korosti eksistentialistisia arvoja. Näitä uuden kaupunkipolitiikan (1995 ) ei ole 
sanottu huomioineen. Millaista tämä uusi politiikka on sitten ollut? Miten se on kehit-
tynyt ja mitkä asiat siinä ovat painottuneet? Tarkastelu on hyvä aloittaa uuden suoma-
laisen kaupunkipolitiikan synnystä.  
 
6.2 Uuden suomalaisen kaupunkipolitiikan synty 
 

Uuden kaupunkipolitiikan synnyn tarkastelu on hyvä aloittaa historiallisella kat-
sauksella. Kuvio 1 esittää aluepolitiikan ja vanhan kaupunkipolitiikan historialliset 
merkkipaalut vuodesta 1966 lähtien sekä keskeisimmät tapahtumat vuodesta 1995 
vuoteen 2016. Vuodet 1966, 1982, 1995 ja 2007 ovat merkittäviä. Kuten edellä on 
todettu, virallinen aluepolitiikka syntyi vuonna 1966. Ensimmäinen teknologiapoliit-
tinen periaatepäätös annettiin 1982. Samaisena vuonna valmistui Helsingin metro, jota 
oli suunniteltu metrotoimikunnassa jo 1959 1963, sekä Suomen Kaupunkiliiton ra-
kennuttama Kaupunkien talo. Suomi liittyi Euroopan unionin jäseneksi vuonna 1995, 
ja karismaattinen johtaja, pääministeri Paavo Lipponen aloitti hallituksensa kanssa 
valtiollisen kaupunkipolitiikan valmistelun. Metropolipolitiikka syntyi vuonna 2007.  

Kuvio 1 esittää keskeisimmät hallitukset (Virolainen−Sipilä), työryhmät, valtio-
neuvoston periaatepäätökset, erityisohjelmat, metropolipolitiikan, sopimukset sekä 
EU:n ohjelmakaudet ja julistukset. Käyrä katkoviiva osoittaa uuden kaupunkipolitti-
kan vähittäisen kypsymisen. Uuden kaupunkipolitiikan syntymisen jälkeen kaupunki-
politiikka alkaa vähitellen hiipua. Tätä kuvaa laskeva käyrä.  

Miksi uusi kaupunkipolitiikka sitten syntyi? Pohjois-Savon maakuntajohtaja Jussi 
Huttunen pitää syinä kansallisen politiikan ja elinkeinorakenteen muutosta sekä glo-
balisaatiota ja muutoksia Euroopassa:  

 
Kaupunkipolitiikka on osa suurta suomalaista yhteiskuntapolitiikkaa ja siihen ajalliseen ke-
hykseen se on asetettava. Milloin se on syntynyt? Mikä sitä on sysännyt liikkeelle ja voimis-
tanut? Syyt löytyvät kansallisesta politiikasta, elinkeinorakenteen muutoksesta, eurooppalai-
sesta kehityksestä ja globaalista kehityksestä. Eli näen sen osana suurta yhteiskuntapolitiik-
kaa, mutta tiukasti määriteltynä politiikkana se on edelleen minulle melko hahmoton, jos 
tarkastelen viimeisen kymmenen vuoden ja pidemmältäkin ajalta. Sen sisältö, sen olemassa-
olo, sen merkityksen tarkastelu on kovasti vaihdellut hallituskausittain. Tämä toisinpäin 
käännettynä tarkoittaa sitä, että se on varsin nuori politiikka, politiikan lohko. (Huttunen.) 
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Neuvostoliiton lakkauttaminen, Euroopan integraation eteneminen ja kansainvä-
listyminen asettivat uudenlaisen haasteen suurelle suomalaiselle yhteiskuntapolitii-
kalle. Sisäasiainministeriö asetti vuonna 1990 Anssi Paasivirran aluepoliittiseksi sel-
vitysmieheksi. Hänen tehtävänään oli selvittää kansainvälistymistä, EY:n aluepolitiik-
kaa ja ideaa alueiden Euroopasta. Paasivirran esityksessä10 ehdotettiin siirtymistä oh-
jelmaperusteiseen aluepolitiikkaan, joka oli käytäntönä Euroopan yhteisössä. Suomi 
jätti hakemuksensa Euroopan yhteisöjen jäseneksi maaliskuussa 1992, ja jäsenyysneu-
vottelut alkoivat tammikuussa 1993. Tavoite eli positio EY:lle lähettiin heinäkuussa 
1993. EU-neuvottelijoiden ja Suomen välinen sopimus allekirjoitettiin Brysselissä 
huhtikuussa 1994. Kansanäänestys järjestettiin, ja liittymissopimus vahvistettiin kesä-
kuussa 1994. Suomen EU-jäsenyys astui voimaan 1.1.1995. 

Kaupunkipolitiikka ei ollut Suomen toimesta asialistalla, kun EU-jäsenyyttä val-
misteltiin. Valmistelutyötä tekivät maan johtavat aluepoliitikot Mauri Pekkarisen joh-
dolla. He hakivat oppia aluepolitiikan eurooppalaisista käytännöistä. EU:n komissio 
(eivät suomalaiset) toi kuitenkin esiin ajatuksen kaupunkipolitiikasta:  
 

Kun valmistelimme Suomea EU:n jäseniksi ja kun valmistauduimme EU-neuvotteluihin, 
niin työtähän koordinoitiin sisäasiainministeriöstä käsin. Valmistelussa oli jäseniä eri minis-
teriöistä. Kaupunkipolitiikka ei mitenkään eksplisiittisesti tullut tässä yhteydessä esille. Jos 
joku nosti sen esille, niin se oli EU:n komissio − − Tutustuimme eri maiden ohjelmatöihin 
[aluepoliittisiin] tarkasti ja kävimme 1990-luvun alkupuolella useissa maissa haastattele-
massa tekijöitä. (Kehitysjohtaja Risto Tienari sisäasiainministeriöstä.) 

 
Kehitysjohtaja Tienarin lailla aluekehitysjohtaja Kavonius haluaa painottaa, kuinka 
ohjelmaperusteiseen aluepolitiikkaan haettiin mallia Euroopasta: 
 

Meillähän oli aluepoliittinen osasto [vaihtelevilla nimillä], joka sitä Suomen EU-jäsenyyttä 
valmisteli voimakkaasti. Toki oli muitakin, mutta me olimme keskeisesti sen substanssin 
osalta siinä. − − Mitään kaupunkipoliittista ajattelua ei vallinnut tässä vaiheessa. Harry Ekes-
tamhan teki erinomaisen selvityksen tästä ohjelmapohjaisuudesta EU:ssa. Olin mukana kyllä 
sitten niissä neuvotteluissakin − −. (Kavonius.) 

 
Ohjelmallisen aluekehittämisen kaudella haluttiin saada alueellinen kehittämistyö 

vastaamaan eurooppalaista mallia, koska EY:n rakennerahastot toteuttivat yhteisön si-
säistä aluepolitiikkaa ohjelmina. Samoin useat jäsenmaat hoitivat kansallista aluepo-
litiikkaansa ohjelmien pohjalta (ks. HE 99/1993). ”Eri maiden ohjelmatöihin tutustu-
minen” viittaa juuri tähän faktaan. Aluepoliittisia työvälineitä erilaistamisen kaudelta 
muotoiltiinkin vastaamaan EU:n rakennepolitiikkaa (Sippola 2010). Asetus alueiden 
kehittämisestä annettiin joulukuussa 1993. Se sisälsi tavoiteohjelmat eli kehitys-
alueohjelman, rakennemuutosalueohjelman, maaseutuohjelman, saaristo-ohjelman, 
osaamiskeskusohjelman sekä raja-alueohjelman. Kehitysalueohjelma liittyi EU:n hei-
koimmin kehittyneisiin alueisiin eli 1-tavoitteeseen. Rakennemuutosalueohjelma kyt-
keytyi EU:n taantuviin teollisuusalueisiin eli 2-tavoitteeseen. Maaseutu- ja saaristo-
ohjelmat liittyivät EU:n maaseudun kehittämiseen eli 5b-tavoitteeseen. Edellä maini-
tun asetuksen 7 §:n mukaan ”Osaamiskeskusohjelman tavoitteena on parantaa kan-
sainvälisesti kilpailukykyisen, korkeaa osaamista vaativan yritystoiminnan sijoittumi-
sen ja kehittämisen edellytyksiä. Ohjelmalla tuetaan alueellista erikoistumista ja työn-
jakoa osaamiskeskusten välillä” (Emt.). Sillanpää-ohjelma muuttui Interreg-ohjel- 
 

                                                           
10(ks. Paasivirta 1991a; 1991b)  
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maksi. Ohjelmien tekemisen kannustimiseksi otettiin käyttöön alueellinen kehittämis-
raha, jonka osuus kumppanuus-periaatteeseen nojautuvasta hankerahoituksesta oli
korkeintaan 50 prosenttia. (Kavonius 1992: 1, 5; Sippola 2010: 527.)

Siis, Suomesta tuli EU:n jäsen erityisesti vahvan aluepoliittisen valmistelutyön
ansiosta. Vaikka aluepolitiikan tekijät eivät julkilausutusti pohtineet kaupunkipolitiik-
kaa EU-jäsenyysneuvotteluissa, luotu ohjelmaperusteinen malli tuli kuitenkin vaikut-
tamaan kaupunkialueiden ja tulevan kaupunkipolitiikan kehittymiseen. Osaamiskes-
kusohjelmaan palataan luvuissa 6.2.4 ja 11.2.1. Tärkeintä on huomata, että EU asetti
Suomelle kaupunkipoliittisen haasteen, jota ei alettu ratkaista EU-valmistelutyöllä,
vaan ympäristöministeriön työryhmätyöskentelyllä vuonna 1994. Haaste koski ennen
kaikkea globalisaatiota, johon maakuntajohtaja Huttunen luvun 6.2 alussa viittasi.

Kuvio 1. Kaupunki- ja aluepolitiikan aikasuora (Kuvio tekijän)   
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Toisin sanoen uuden kaupunkipolitiikan syntyyn vaikutti se, että kaupungit olivat (it-
sestään riippumattomista syistä) joutuneet ankaran globaalin talouden piiriin. Kilpailu  
menestymisestä ja elinvoimasta sekä uudet toimintaympäristöt olivat voimistaneet 
suomalaisen kuntakentän eriytymiskehitystä, joka paljasti vahvoja kollektiivisesti toi-
mivia kaupunkeja, mutta toisaalta köyhtyviä kuntia, jotka menettivät väkeään: 

 
Kunnat ovat eriytyneet nopeasti. Eriytyminen on edelleen käynnissä ja se jatkuu tulevaisuu-
dessa. Kaupungeista ja kaupunkiseuduista on tullut kilpailun ja elinvoiman sekä kansanta-
louden kannalta entistä merkityksellisempiä. Perinteisesti olemme puhuneet kuntapolitii-
kasta, mutta koen niin, että kuntien eriytymisen myötä ja kasvukeskusten merkityksen ko-
rostuessa painopiste kuntapolitiikassa on siirtynyt kaupunkipolitiikkaan. Eli suomalaisen 
kaupunkipolitiikan syntymiseen on vaikuttanut kuntien eriytyminen sekä kaupunkiseutujen 
merkityksen kasvaminen. (valtiovarainministeriön kuntaosaston ylijohtaja Laajala.) 
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Kilpailukykyisten kaupunkien suunnitellessa kasvukeskus- ja kaupunkipolitiikkaansa 
keskeisiksi kysymyksiksi tulivat konsernirakenteen ja -ohjauksen kehittäminen ja ra-
hoitusmallien käyttöönotto. Julkis-yksityiset kumppanuudet, julkisjohtamisen strate-
giset käytännöt sekä uudet innovaatiot lisäsivät kaupunkien kilpailukykyä. Tilaaja-
tuottaja-malli toi rahaa kaupunkien kassaan. Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen esi-
kuvat kaupunkipolitiikan kehittämiseen ja konsernirakenteeseen haettiin länsimaisen 
kaupungin yritysmaailmasta, elinkeinopolitiikan toimintatavoista sekä vapaasta mark-
kinataloudesta. Professori Antti Hautamäki muistelee työhistoriaansa:   
 

Helsingin kaupungin tietokeskus palkkasi minut vuonna 1995 tekemään raporttia kaupun-
kien konsernirakenteesta. Silloin julkaistiin raportti Kaupunkiko yritys. Se oli erittäin suo-
sittu. Sitä luettiin koko kuntakentän läpi. Silloin voi sanoa, että konserniajattelu ei ollut vielä 
erityisen hyvin tunnettu kaupunkirakenteessa, kaupunkiajattelussa. Eli raportissa pyrittiin 
tuomaan se yritysmaailmasta tuttu konsernistruktuuri, jossa on strateginen johto. Strategiset 
esikunnat liittyvät tähän strategiseen johtoon. Toisaalta pyrittiin erottamaan myös nämä hal-
linnolliset palvelut erikseen strategisesta ytimestä − − ruvettiin katsomaan kaupungin yhti-
öitä selkeämmin osana kaupungin strategista toimintaa ja tästä käytiin hyvin paljon keskus-
telua. Tämä raportti oli yksi, joka sai huomattavan paljon vaikutusvaltaa ja sitä todella satoja 
kappaleita meni kuntakenttään. (Hautamäki.) 

 
Kaupunkien konsernirakenteen muuttamisella ja uudenlaisilla tavoilla rahoittaa julki-
sia palveluita on kauaskantoisia seurauksia. Professori Hautamäki puhuu suuren linjan 
muutoksesta, joka vaikuttaa yhä tämän päivän sote-suunnitelmiin: 
 

− − meidän analyysimme Vesa Paavolan kanssa keskittyi tilaaja-tuottaja-mallin tuomiseen 
suomalaiseen kunnallispolitiikkaan, ja kunnalliseen ajatteluun. Se oli todella uutta − − ja 
sikäli kyllä merkittävää, että siinä analysoitiin hyvinkin huolellisesti, mitä vahvuuksia ja suo-
rastaan ongelmia saattaa liittyä tähän tilaaja-tuottaja-malliin. Näimme, että se oli uusi tapa 
rakentaa kaupunkien palvelustruktuurit erottamalla juuri tavallaan tämä järjestäjän ja tuotta-
jan rooli. Nämähän ovat tämmöisiä suuria linjoja, jotka tänä päivänä muodostavat vaikka 
sote-palvelujen ytimen. (Hautamäki.) 

 
”Konsernirakenne”, ”tilaaja-tuottaja-malli”, ”palvelustruktuurit” sekä ”kaupungin yh-
tiöt” kuuluivat uudenlaiseen kaupunkipolitiikkasanastoon, jota vahvat kollektiivisesti 
toimineet kaupungit alkoivat aktiivisesti hyödyntää globaalin talouden aikana. Yrittä-
jäkaupunkien ja kansainvälistyvien kaupunkien aikakausi oli alkanut: suomalaiset 
kaupungit kansainvälistyivät ja alkoivat toimia kuin liikeyritykset asiakaskuntineen.  
 
6.2.1 Työryhmien pohjustavat selvitykset 
 

Kuten edellä todettiin, ympäristöministeriö päätti vuonna 1994 ryhtyä selvittä-
mään kaupunkipolitiikan teon mahdollisuutta Suomessa. Se tarttui EU:n asettamaan 
kaupunkipoliittiseen haasteeseen. Sisäasiainministeriön työryhmä jatkoi suunnittelu-
työtä ympäristöministeriön työryhmän raportin pohjalta, ja esitti lopulta ensimmäisen 
kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän perustamista. Seuraavaksi tarkastellaan valtiolli-
seen kaupunkipolitiikkaan myötävaikuttaneiden työryhmien selvityksiä.  
 
6.2.1.1 Ympäristöministeriön työryhmä  
 

Suomen EU:hun liittymisen kynnyksellä ympäristöministeriö asetti työryhmän 
(1.9.1994–28.5.1995), jonka tarkoitus oli vastata kysymykseen, minkälainen kaupun-
kipolitiikka soveltuisi parhaiten uuteen tilanteeseen, jota kuvasti kaupunkien välisen 
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kilpailun lisääntyminen. Puheenjohtajaksi valittiin rekennusneuvos Mikko Mansikka. 
Mansikan työryhmän työskentelyn lähtökohdaksi määriteltiin suomalaisten kaupun-
kien kestävän kehityksen edellytysten turvaaminen. EU:n aloitteita ja ohjelmia selvit-
täessään työryhmä havaitsi, että Euroopan unionilla on useita kaupunkikehityksen oh-
jelmia, esimerkiksi aluekehitysrahaston pilottiprojektit, verkostohankkeet, rakennera-
haston tuet, liikenneverkosto-ohjelmat, TEN ja TERN-ohjelmat sekä erilaisia tutki-
musohjelmia. (Mansikka et al. 1995.) 

Ympäristöministeriön työryhmä julkaisi raportin Katse kaupunkiin, jossa selvite-
tään kaupunkipolitiikan tarvetta ja sisältöä, kestävän kehityksen politiikkaa, suunnit-
telun ja politiikan eroa, alue- ja maaseutupolitiikkaa, sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 
sekä kysymystä, millä hallinnon tasolla kaupunkipolitiikkaa tulisi tehdä. Työryhmän 
mukaan kaupunkipolitiikan tekisi tarpeelliseksi EU:n asettaman haasteen ohella Itä-
meren ja sen lähialueen nopeat muutokset, sekä tarve ratkaista uudessa tilanteessa 
suuri joukko uusia kysymyksiä, jotka koskevat ympäristöä, väestöä, toimeentuloa, tur-
vallisuutta, kaupungistumista sekä sosiaalista eriarvoisuutta. Sektoripolitiikat eivät ol-
leet kyenneet ratkaisemaan näitä kysymyksiä. (Emt.) 

Jo edellinen kysymysluettelo paljastaa, että työryhmä ymmärsi kaupunkipolitii-
kan laajana kokonaisuutena, joka oikeastaan sisältää kaiken. Tällaiseen kaupunkipo-
litiikan määritelmään työryhmä tosiaan päätyi käytyään läpi suuren joukon kaupun-
kien menestykseen ja elinvoimaan liittyviä tekijöitä. Kaupunkipolitiikka siis sisältää 
runsaasti erilaisia toimenpiteitä, ja se vaikuttaa useisiin ihmisryhmiin, joilla on erilai-
nen intressi kaupunkipolitiikkaan. Tämän vuoksi onkin olennaista löytää oikea tekijä 
ja vastuullinen kuhunkin tehtävään. (Emt.: 15.) 

Työryhmä piti tärkeänä, ettei kaupunkipolitiikkaa ja kestävän kehityksen politiik-
kaa saa erottaa toisistaan, ja että ympäristö- ja sosiaalikysymyksiä käsitellään talous-
kysymysten rinnalla kaupunkeja kehitettäessä. Työryhmä katsoi tarpeelliseksi määri-
tellä englanninkieliset käsitteet politics, policy ja planning. Politics viittaa julkisen 
hallinnon yhteiskunnalliseen toimintaan, valintoihin ja kompromisseihin ottaen huo-
mioon eri intressiryhmien tavoitteet kun taas termi policy tarkoittaa toimijan toimintaa 
asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaupunkipolitiikan suomenkielisiksi ter-
meiksi ja synonyymeiksi työryhmä määritteli seuraavat: strategia, toimintaohjelma ja 
kehittämispolitiikka. Eri hallinnonalojen politiikkaan viitattaessa tulisi puhua sektori-
politiikasta. Termi planning tarkoittaisi fyysistä suunnittelua. (Emt.: 25.) 

Työryhmä katsoi, että aluepolitiikka hyväksikäyttää kaupunkipoliittisia toimia. 
Työryhmä kirjoittaa: ”Suomen kansallinen ohjelmaperustainen aluepolitiikka on saa-
nut viime vuosina uusia osia, jotka tähtäävät kaupunkien kehitysdynamiikan hyväksi-
käyttöön alueellisessa kehitystyössä. Osaamiskeskusohjelma on esimerkki tästä, 
vaikka sen toteutus ei ole käynnistynyt”. Rakennusneuvos Mansikan ryhmä painotti, 
että kaupunkipolitiikan tulisi välttää maaseudun tukipolitiikan ongelma: sosiaalisin 
perustein ei tullut ylläpitää kannattamatonta tuotantoa, sillä annettu tuki saattoi tulla 
kalliimmaksi kuin väestön tukeminen avoimeilla sosiaalipoliittisella tuella. (Emt.: 
13−14.)  

Työryhmä korosti, ettei kaupunkipolitiikkaa saisi nähdä maaseudun kehittämistä 
vastustavana politiikkana. Kaupunkipolitiikan, maaseutupolitiikan ja aluepolitiikan 
yhteiseksi tavoitteeksi tulisi asettaa paremman taloudellisen kehityksen turvaaminen 
koko kansakunnalle. (Emt.: 26.) Työryhmän julkaisussa viitataan Suomen kaupunki-
kulttuurin nuoreen ikään ja väitetään, ettei kaupunkilaisilla, toisin kuin maalaisilla, ole 
omaa poliittista viiteryhmää:  
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Suomessa on muutama jo keskiajalla perustettu kaupunki, mutta suurin osa kaupungeista on 
varsin nuoria. Suomessa elävät nyt teollisen muuttoliikkeen ja sotien jälkeisten suurten ikä-
luokkien ensimmäiset paljasjalkaiset kaupunkilaissukupolvet. Kansakuntana suomalaiset 
vasta opettelevat kaupunkilaiselämää. Suomen kaupunkilaiset ovat tähän päivään asti olleet 
poliittisesti erottautumaton väestönosa. Maaseudun asukkailla on selvä oma poliittinen vii-
teryhmänsä, johon he voivat kuulua ja joka ajaa heidän etujaan. Kansakunnan ja poliittisten 
ryhmittymien on huolehdittava myös kaupungissa asuvasta väestön valtaosasta. (Emt.: 
12−13.)  

 
Suomen myöhäinen kaupungistuminen on työryhmän mukaan syynä siihen, miksi 

meillä ei ole suuria teollisuustyöläisslummeja ja vähemmän sosiaalisia ongelmia kuin 
muualla. Työryhmä kuitenkin varoitti sosiaalisten ongelmien kasautumisesta kaupun-
keihin ja ehdotti: ”Kaupunkipolitiikan kannalta sosiaalipolitiikan on pysyttävä kan-
santalouden muutoksen tasalla. Muuten sosiaaliset ongelmat kasautuvat kaupunkei-
hin.” (emt.: 14). Työryhmä piti tärkeänä, että kaupunkipolitiikkaa laadittaessa kaupun-
git ottaisivat huomioon YK:n, OECD:n, EU:n kaupunkipoliittiset ohjelmat sekä kau-
punginosayhdistysten ja kaupunkilaisten toiveet (emt.: 25). Erityisesti OECD:n kau-
punkipoliittiset raportit herättivät kiinnostusta. Kehitysjohtaja Tienari muistaa erityi-
sesti jo 1970-luvulla ilmestyneen OECD:n raportin Growth Center Policies. Apulais-
kaupunginjohtaja Lehto-Häggroth oli Suomen Kaupunkiliiton edustajana OECD:n 
Urban group-ryhmässä:  

 
Olin apulaiskaupunginjohtajana ja kaupunginjohtajana Hämeenlinnassa vuosina 1991–1996. 
Aloitin kaupunkipolitiikan esille noston Hämeenlinnan kaupunginjohtajana, koska katsoin 
Hämeenlinnan olevan riippuvainen pääkaupunkiseudusta. − − Olin käynyt ennestään paljon 
kaupunkipoliittista aineistoa läpi ollessani Kaupunkiliiton edustajana OECD:n Urban 
Groupissa. Tavallaan silloin ymmärsin, mikä merkitys kaupunkiverkoilla oli Euroopan ja 
OECD:n kehitykselle. Ajattelin, että meillähän ei ollut siihen aikaan tällaista poliittista nä-
kökulmaa juurikaan esillä. Kun tulin Hämeenlinnan kaupunginjohtajaksi, korostin, että Hä-
meenlinna on osana kaupunkivyöhykettä huolimatta siitä, että matkaa pääkaupunkiseudulle 
sieltä kertyi noin 100 kilometriä. Toin tämän kaupunkipoliittisen ajattelun osaksi Hämeen-
linnan strategiaa. Vaikutin julkisessa keskustelussa monella tavalla. (Lehto-Häggroth.) 

 

Ympäristöministeriön raportti oli tärkeä, koska siinä kaupunkipolitiikka ymmär-
rettiin kansalliseksi kehittämispolitiikaksi. Työryhmä ehdottikin, että sektoripolitiikat 
tuli yhdistää kaupunkien kehittämispolitiikaksi. Kokonaisvaltaista kaupunkiasioiden 
hoitoa tulisi kutsua nimellä kaupunkipolitiikka. Valtion tulisi antaa kaupungeille riit-
tävästi informaatiota kaupunkeihin kohdistamistaan kansallisista toimista, jotta kau-
pungit voisivat laatia omat kaupunkipoliittiset suunnitelmansa. Valtion keskushallin-
toon tuli perustaa kaupunkipolitiikan Urban Policy-yksikkö, joka koordinoisi eri hal-
linnonaloilla suoritettavia, kaupunkeihin kohdistuvia toimia, ja joka valmistelisi kau-
punkipolitiikan suuntaviivoja, jotka vietäisiin selontekona eduskunnan käsittelyyn. 
(Mansikka et al. 1995: 26, 28−31.) Työryhmän kunnianhimoinen tavoite Urban Po-
licy-yksiköstä ei kuitenkaan toteutunut: ”Mitään Urban Policy-yksikköä ei perustettu. 
Ympäristöministeriön työryhmän työstä otettiin vain se, että näitä professuureja tuli. 
Hyvä sekin! Yleensä kun joku tieteenala, kuten esimerkiksi kaupunkitutkimus, tulee 
yliopistotasoiseksi, niin sehän on yllättävän tärkeä kynnys.” (Rytilä, liikennetekniikan 
apulaisprofessori.) Urban Policy-suunnitelman kariutuminen saattoi olla takaisku ym-
päristöministeriölle, mutta vielä surullisempaa oli loppuraportin laimea vastaanotto: 
”’Katse kaupunkiin’ on hyvä nimitys ja se kiinnostaa, mutta ei kaikkia. Ei kaikkia 
puolueita. Ei kaikkia kulttuuritahojakaan.” (Rytilä). 
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6.2.1.2 Sisäasiainministeriön työryhmä 
 

Ympäristöministeriön selvitystyön jälkeen kaupunkien kehittämispolitiikan ke-
hittäminen siirtyi sisäasiainministeriöön, aluepolitiikan yhteyteen. Vuoden 1995 edus-
kuntavaalien jälkeen sisäasiainministeriö asetti kaupunkien kehittämistyöryhmän poh-
timaan kaupunkipolitiikkaa.  

Sisäasiainministeriön kehittämistyöryhmä julkaisi raportin Kaupungit kasvun 
luojina vuonna 1996. Ympäristöministeriön raportin ohella se merkitsi merkittävää 
etappia uudenlaisen kaupunkipoliittisen ajattelun suunnannäyttäjänä. Raportin vallan-
kumouksellisin ajatus oli nähdä kaupungit kasvun moottoreina valtion sijasta. Tästä 
seurasi, että suomalaisen kaupunkipolitiikan tuli olla kaupunkien kehitystä edistävää 
ja monimuotoisuuteen kannustavaa, mutta samalla kuitenkin kehityseroja ennalta eh-
käisevää (Lehto et al. 1996: 6). Kasvukeskusajattelu 1960- ja 1970-luvulta oli tehnyt 
näyttävän paluun; kasvukeskuspolitiikasta on periaatteessa aina lyhyt matka kaupun-
kipolitiikkaan, jossa kaupungit ovat kasvun luojia. 

Kehittämistyöryhmän raportissa kaupunkipolitiikan keskeisiksi tehtäviksi määri-
teltiin kaupunkien kestävän kehityksen tukeminen ja kaupunkien innovaatiomahdolli-
suuksien ja kaupunkikulttuurin hyödyntäminen. Työttömyyden torjuntaa, yhdyskun-
tarakenteen tehokkuuden lisäämistä sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistä-
mistä pidettiin myös tärkeinä kaupunkipolitiikan tehtävinä. Kehittämistyöryhmä teki 
merkittäviä ehdotuksia kaupunkipolitiikan edistämiseksi. Ensinnäkin kehittämis-
ryhmä ehdotti:  

 
Valtionhallintoon tulee luoda eri sektorien ja tahojen yhteistyötä edistävä kaupunkipoliitti-
nen yhteistyöryhmä. Työryhmän asettaisi valtioneuvosto. Työryhmä kokoaisi yhteen kau-
punkiasioiden asiantuntijoita ja päättäjä-/rahoittajatahoja, jotka ovat tekemisissä kaupunkien 
kehittämisen kanssa. − − Työryhmä asetetaan kolmeksi vuodeksi, jonka jälkeen toiminnan 
tuloksellisuutta arvioidaan. Vuonna 1999 ollaan valmiimpia arvioimaan kaupunkien kehit-
tämiseen tähtäävien toimien uudelleen järjestämistä. Tällöin on rakennerahastojen tavoite-
ohjelmien suunnittelukausi päättymässä ja Suomella on jo selkeämpi kuva rakennerahasto-
uudistuksen tulevasta sisällöstä. − −. (Lehto et al. 1996: 37.) 

 
Toiseksi kehittämistyöryhmä ehdotti kaupunkiseutuohjelmamenettelyn käynnistä-
mistä:  
 

Keskuskaupunki yhteistyössä kaupunkiseudun muiden kuntien ja muiden toimijoiden kanssa 
laatii alueensa kehittämissuunnitelman, jota tässä kutsutaan kaupunkiohjelmaksi. Kaupunki-
seutu päättää itse, mihin asioihin ohjelmatyössä halutaan keskittyä vai laaditaanko kokonais-
valtainen kehittämisohjelma ja miten yhteistyö järjestetään. Kokonaisvaltaisen kehittämis-
ohjelman osana voi olla työllisyyttä, koulutusta, rakennuskannan perusparantamista, asunto-
tuotantoa, elinoloja sekä sosiaalisten ongelmien ehkäisyä ja vähentämistä jne. koskevia suun-
nitelmia. (Emt.: 38.) 

 
Kolmanneksi kehittämistyöryhmä ehdotti, että hyville ohjelmille myönnetään kehittä-
misrahaa: 
 

Työryhmä myöntää hyvälle ohjelmalle kannustusrahaa. Ohjelmatyöstä vastuussa oleva kau-
punki kokoaa rahoituksen ja vastaa budjetista pyrkien saamaan mukaan myös yksityisen sek-
torin rahoitusta. Ohjelman hyväksymisen ehtona on kaupungin tai kaupunkiseudun sitoutu-
minen suunnitelman toteuttamiseen. Koska kaikkia ehdotuksia ei todennäköisesti voida ra-
hoittaa, kehittämisrahaa näin myös kilpailutettaisiin. Tämän toivotaan nostavan suunnitel-
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mien tasoa ja vauhdittavan myös kaupunkien suunnitteluaktiivisuutta. Hyväksytty kaupun-
kiohjelma on samalla suunnittelusopimus11, joka sitoo eri osapuolet yhteiseen kehittämistyö-
hön. (Emt.: 38.)  

 
Kaiken kaikkiaan Lipposen I hallitus omaksui kaupunkipolitiikan suunnittelus-

saan joitakin kilpailuvaltiolle ominaisia työkaluja ja periaatteita. Koordinointityön tai-
tava strateginen suunnittelu, urbaanin alueellisen tason sekä ylikansallisen tason pai-
nottaminen (EU), kehittämisrahan kilpailuttaminen sekä innovaatioista puhuminen 
ovat hyviä esimerkkejä, jotka voidaan poimia kehittämistyöryhmän julkaisusta. Huo-
mio kohdistettiin etenkin kaupunkiseutuihin. Toisaalta ei tule unohtaa, että SDP:lle 
myös oikeudenmukaisuudesta puhuminen on ollut tärkeää, varsinkin globaalin talou-
den aikana. Sosiaalidemokraattien päätehtävänä on aina ollut pitää huolta työnteki-
jöistä, työttömien työllistämisestä ja resurssien oikeudenmukaisesta allokoinnista. Ei 
ollut siis ihme, että myös kehittämistyöryhmän raportin kirjoittajat puhuivat sosiaali-
sesta oikeudenmukaisuudesta. Hyvinvointivaltion keynesiläisiä periaatteita 1950-lu-
vun ja 1980-luvun alun väliseltä ajalta ei haluttu missään nimessä unohtaa. Valtiolli-
sen kaupunkipolitiikan teossa ei ollut kysymys heikon kansallisen tason luonnista. 
Valtiollisen kaupunkipolitiikan teossa ei ollut myöskään kysymys sosiaalipolitiikan 
alistamisesta siten kuin Jessop kuvaa teoriassaan.  
 
6.2.2 Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä  

 
Paavo Lipposen (SDP) ensimmäinen hallitus aloitti toimintansa keväällä 1995. Se 

aloitti uuden kaupunkipolitiikan ja sen vakiinnuttamisen. Kaupunkipoliittisen työn 
käynnistäminen ei olisi ollut mahdollista ilman kaupunkimyönteistä hallituskoalitiota, 
jonka muodostivat SDP, kokoomus, vasemmistoliitto, vihreät sekä RKP. Hallitusoh-
jelmaan kirjattiin valtiovallan tuki kilpailukykyisille kasvukeskuksille: ”Hallitus tukee 
vahvojen, kansainvälisillä markkinoilla kilpailukykyisten kasvukeskusten luomista. 
Kaupunkipolitiikka ja maaseutupolitiikka muodostavat hallituksen politiikassa koko-
naisuuden − −.” (Eduskunnan kirjelmä…1995). Sisäasiainministeriön kehittämistyö-
ryhmän ohjeiden mukaisesti valtioneuvosto asetti 19.12.1996 hallinnonalojen välisen 
kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän kaudeksi 1997−1999 (Sisäasiainministeriö 1996; 
Blomberg et. al 2000: 9). Ylijohtaja Paavo Pirttimäestä tuli sen puheenjohtaja:  
 

Ministeri Backman antoi minulle tehtäväksi, että osastoni oli ryhdyttävä valmistelemaan 
kaupunkipolitiikkaa. Kaupunkipolitiikka oli ollut nähtävissä Euroopan unionin maissa. 
Niissä se näyttäytyi hyvin erilaisena suhteessa siihen, millaiseksi kaupunkipolitiikka Suo-
messa lopulta muotoutui. Esimerkiksi Englannissa oli tämmöisiä vanhoja teollisuuskaupun-
keja ja kaupunginosia, jotka olivat kerta kaikkiaan tyhjentyneet. Toimet siellä olivat erilaiset. 
Meillähän tilanne oli 1990-luvulla muuttunut, ja asiat piti ajatella uusiksi. Me aloimme aluksi 
selvittää, minkälaisia kaupunkeja Suomessa on ja paljonko niitä on. − − yritimme käyttää 
eurooppalaisia määrittelyperusteita, mutta eihän niiden soveltamisesta yhtään mitään tullut. 
Esimerkiksi Suomen toiseksi suurin yhdyskunta Tampere ei edes täyttänyt eurooppalaisen 
mittapuun mukaan kaupungin määritelmää. Joka tapauksessa lähdimme kartoittamaan ja 
miettimään suomalaista kaupunkipolitiikkaa ja toteuttamaan siinä tiettyjä kansallisia ja myös 
eurooppalaisia työmenetelmiä. Kaupunkipolitiikkahan muotoutui meillä yhdeksi aluekehi-
tyksen sektoreista, ja se kohdistui nimenomaan kaupunkeihin ja kaupunkien kehittämiseen. 
Suomalainen yhteiskunta oli 1990-luvulla suuren muutoksen edessä kohdattuaan rajun ta-
loudellisen romahduksen. Täytyi luoda nopeasti uutta ja piti tavallaan teroittaa työvälineitä, 

                                                           
11Täsmennettäköön, että allekirjoitetusta kaupunkisopimuksesta ei suunnittelusopimuksessa ollut kyse. 
Tämä tuli esille muutamista asiantuntijahaastatteluista. 
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joilla päästiin sitten eteenpäin. Sisäasiainministeriön teettämän selvitysprojektin myötä ni-
mitettiin kaupunkipolitiikan ensimmäinen yhteistyöryhmä, jonka puheenjohtajaksi minä tu-
lin. Professori Anne Haila oli tämän ryhmän jäsen. (Pirttimäki.) 

 
Kaupunkipolitiikka sanana alkoi esiintyä yhä enemmän suomalaisessa virkamiestyös-
kentelyssä. Alivaltiosihteeri Heikki Aurasmaa muistaa hyvin ajan, jolloin hän kuuli 
kaupunkipolitiikka-sanan ensimmäisen kerran:  
 

Kuulin ensimmäisen kerran kaupunkipolitiikasta ja sen varsinaisesta merkityksestä, kun 
työskentelin erityisavustajana. Demareiden noustua vallanpäälle ylijohtaja Nummela il-
moitti, että aluepolitiikasta siirrytään vaalituloksen mukaisesti kaupunkipolitiikkaan. (Au-
rasmaa.) 

 

Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmälle määriteltiin seuraavat tehtävät: (1) seurata 
ja arvioida kaupunkien kehitystä; (2) suunnitella valtion harjoittaman kaupunkipolitii-
kan sisältöä ja tehdä sitä koskevia esityksiä; (3) tukea valtakunnallista, alueellista ja 
paikallista kaupunkiseutujen kehittämistä; (4) edistää kaupunkiseutujen kilpailuky-
kyä; (5) koota yhteen eri tahojen kaupunkiasiantuntemusta ja edistää kaupunkien vä-
listä yhteistyötä; (6) toimia neuvottelu- ja lausuntoelimenä; (7) edistää kaupunkien 
yhteisten toimintatapojen, uudistusten, kokeilujen ja hankkeiden toteuttamista; (8) 
edistää kaupunkien resurssien tehokasta käyttöä; (9) kartuttaa kaupunkipoliittista tie-
tämystä aluepolitiikan valmistelun tueksi. Yhteistyöryhmän päätavoitteena oli tehdä 
kaupunkipolitiikasta itsenäinen politiikka vakiintuneen maaseutupolitiikan rinnalle 
(Blomberg et al. 2000: 16; Kähkönen 2006; Lahti 2012: 11). Toisena tehtävänä oli 
laatia kaupunkipolitiikan asiakirja, joka sisälsi kaupunkipoliittiset linjaukset ja toi-
menpide-ehdotukset. Asiakirja julkaistiin vuonna 1999. Yhteistyöryhmän muita teh-
täviä olivat kaupunkiohjelmamenettelyn käynnistäminen ja sen kehittäminen, kaupun-
kitutkimuksen edistäminen, kaupunki-indikaattoreiden kehittäminen Helsingin tieto-
keskuksen ja Tilastokeskuksen kanssa sekä kokemusten vaihto eurooppalaisten kau-
punkien kanssa. (Kaupunkipolitiikan asiakirja 1999: Blomberg et al. 1999; 2000.)  

Kaupunkiohjelmien tavoitteena oli kaupunkiseutujen kilpailukyvyn ja elinvoi-
maisuuden kehittäminen. Kaupunkien laatimat kaupunkiohjelmat olivat erilaisia. Kes-
keisinä toimenpiteinä saattoivat olla osaamisen vahvistaminen, yritystoiminnan toi-
mintaedellytysten parantaminen, kansainvälistymisen edistäminen, kaupunkiympäris-
tön viihtyvyyden parantaminen, kaupunkirakenteen eheyttäminen, liikennejärjestel-
män kehittäminen, syrjäytymisen ehkäisy, kaupunkityöttömyyden nujertaminen, kau-
punkikulttuurin edistäminen, kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen lisääminen 
sekä kaupunkien sisäisen ja kaupunkiseudun haitallisen erilaistumisen ehkäiseminen. 
Ohjelmien tavoitteena oli kaupunkitalouksien vahvistaminen sekä kumppanuuksien ja 
verkostoitumisen edistäminen. Valtiollisen kaupunkipolitiikan tehtävänä oli tukea oh-
jelmien laatimista ja olla tarvittaessa myös mukana ohjelmatyössä. (Blomberg et al. 
1999: 24; ks. myös Sotarauta 1999; Laurila & Oulasvirta 2000.)  

Kaksi hakukierrosta tuotti yhteensä 27 kaupunkiohjelmaa12 (Blomberg et al. 
2000: 50). Osaamista ja kansainvälistymistä edistävät ohjelmat lisäsivät elinkeinoelä-
män ja ammattikorkeakoulujen ja muiden osaamisverkostojen yhteistyötä. Huolimatta 

                                                           
12Kaupunkiohjelmat (27 kpl) luokiteltiin neljään ryhmään. Kaupunkipolitiikan tekijät katsoivat, että osaa-
mispainotteisiin kaupunkiohjelmiin kuuluivat Hämeenlinnan Tawastica (1.), Imatran Key East (2.), Jyväs-
kylän Huovasta hiukkaskiihdyttimeen (3.), Kajaanin Kainuun osaamisen, oppimisen ja kehittämisen keskus 
(4.), Kokkolan Kemian osaamisen kehittäminen Kokkolassa (5.), Mikkelin YOS! Yrittäjyyden osaamiskes-
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joistakin yhtäläisyyksistä nämä ohjelmat kuitenkin erosivat vuonna 1994 käynnisty-
neestä osaamiskeskusohjelmasta merkittävässä suhteessa: ”Kaupunkiohjelmissa ko-
rostuu kaupunkimaisen toimintaympäristön kehittäminen osaamiskeskusohjelmia laa-
jemmin; kaupunkiohjelmissa otetaan huomioon myös kaupunkikehityksen negatiivi-
set puolet. Osaamisen edistämisellä voidaan kaupunkiohjelmissa tarkoittaa sekä pai-
kallisten asukkaiden että yritystoiminnan osaamisen edellytysten vahvistamista”, kir-
joittavat yhteistyöryhmän jäsenet loppuraportissaan. (Blomberg et al. 1999: 52−53.) 

Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmää edustanut sisäasiainministeriö, ja Tampe-
reen yliopisto allekirjoittivat sopimuksen kaupunkiohjelmamenettelyn arvioimiseksi. 
Vuonna 2000 ilmestyneessä julkaisussa Kaupunkiohjelmat kaupunkipolitiikan toteut-
tajina arvioitiin ohjelmamenettelyä instrumenttina. Raportti ei kuitenkaan sisältänyt 
ohjelmien tuloksellisuuden arviointia. Kaupunkiohjelmat instituutiona saivat myön-
teisen arvion. Professori Ari-Veikko Anttiroiko (2000) kirjoittaa:  

 
Ohjelmien I ja II kierroksen vahvuuksia olivat mm. kumppanuus, alueellinen verkostoitumi-
nen, seudullinen yhteistyö ja hyvin yleisesti omaksuttu osaamiskeskusajattelu. − − Voidaan-
kin perustellusti todeta, että kaikista yksittäisiin hankkeisiin kohdistettavissa olevista kriitti-
sistä havainnoista huolimatta kaupunkiohjelmien kokonaisuus on sellaisenaan nostanut esiin 
kaupunkipolitiikan kannalta tärkeitä, kunkin kaupungin tai kaupunkiseudun erityispiirteistä 
tai lähtökohdista nousevia kehittämisideoita ja -hankkeita. Maamme kaupunkipolitiikan ny-
kyvaiheen kannalta tämä omaehtoista kehittämistä korostava linjaus on ollut perusteltu. 
(Anttiroiko 2000: 113.) 

 
Arviointiraportissa tunnustettiin kaupunkiohjelmat kaupunkipolitiikan edistämisessä. 
Ilari Karppi (2000: 131) kirjoittaa: ”Vaikka kaksi kaupunkiohjelmakierrosta ei saa-
kaan välitöntä jatkoa kolmannesta, on suomalainen, eri toimijoiden välisenä yhteis-
työnä toteutettavan kaupunkipolitiikan aika kaikkea muuta kuin ohitse.” Karppi kiin-
nittää huomiota oleelliseen kysymykseen: ”Keiden näkemysten perusteella yhtä yh-
teistä kansallista kaupunkipolitiikkaa olisi syytä luoda ja tehdä jatkossa?” Kysymys 
kaupunkipolitiikan mandaatista nousi siis selvästi esille. Karppi jatkaa: 
 

Ensinnäkin kaupunkipoliittinen keskustelu ja kaupunkipoliittisen agendan muodostus ovat 
monille foorumeille ja moniin asiaytimiin hajautuneita prosesseja. Kaupunkipolitiikalla on 
näin monta tekijää – mutta on myös monta kaupunkipolitiikkaa. Ongelmalliseksi tämä ase-
telma muodostuu, kun eri kaupunkipolitiikkojen tekijät asetetaan muotoilemaan yhtä yh-
teistä kaupunkipolitiikkaa – ilman että vallitsisi täyttä yksimielisyyttä siitä, kenen tai millä 
perusteilla valittua kaupunkipoliittista tulkintaa olisi yhteistoimin tarkoitus alkaa lujittaa 
kansalliseksi kaupunkipolitiikaksi. (Emt.: 132−133.)  

                                                           
kus (6.), Salo-Someron Vetovoimainen ja viihtyisä Salon seutu (7.), Seinäjoki-Nurmon Rajaton yrittäjäkau-
punki (8.), Turun Elintarviketeollisuus seudullisena voimavarana ja biotekniikan käytännön soveltajana (9.) 
sekä Ylivieskan Oulun eteläiset kärkihankkeet (10.). Toiseen ohjelmien luokitusryhmään ”Kaupunkiympä-
ristö, kaupunkirakenne, asuminen ja liikennejärjestelmät” voitiin ryhmitellä puolestaan Kajaanin Kaupunki-
keskuksen kehittäminen (11.), Kemi-Tornion alueen kaupunkiohjelma (12.), Kouvolan ja Kuusankosken Pa-
rikaupungista elinvoimaa seutukeskuksen kehittämiseksi (13.), Lahden keskustan kehittäminen (14.), Por-
voon kaupunkiohjelma (15.), Vaasan kaupunkiohjelma (16.), Helsingin ja Vantaan Kaupunkiseudun logis-
tiikka (17.), Oulun seutu 2010 – kohti verkostoyhteiskuntaa (18.) sekä Helsingin Arabianrannan Art and 
Design City (19.). Kolmanteen ohjelmien luokitusryhmään ”Kaupunkien sosiaalinen hyvinvointi ja kaupun-
kikulttuuri” kuuluivat Hämeenlinnan Oikeus kaupunkiin – oikeus elämään (20.), Kuopion Lähiörakenteen 
elinvoimaisuus (21.), Lohjan tie parhaaksi kaupungiksi (22.), pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan liiton 
Monta kaupunkia – yhteinen tulevaisuus (23.) sekä Turun Friday and Saturday Nights’ Fewer (24.). Neljän-
teen luokitusryhmään ”Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus” luettiin Forssan seudun vuorovaikutteinen 
kaupunkiohjelma (25.), Lahden kaupunkiseudun yhteistoiminnan kehittäminen ja yhteistyöstrategiat (26.) 
sekä Lappeenrannan menestysseudun vuorovaikutusohjelma (27.). (Blomberg et al. 2000.) 
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Karpin esittämään ongelmaan tulisi vastata. Tämän tutkimuksen yhtenä tehtävänä on-
kin erotella erilaisia kaupunkipolitiikan tyyppejä, jotka paljastavat kaupunkipolitiikan 
monet kasvot. Toinen tyyppi vahvat kollektiivisesti toimivat kaupungit konstruoidaan 
esimerkiksi luvussa 9.2. Lisäksi pyrkimyksenä on tuoda esiin konfliktuaalisia hieno-
jakoisia intressejä, jotta politiikan tekijät voisivat palata Karpin esittämään, kansalli-
sen kaupunkipolitiikan lujittamista koskevaan kysymykseen tulevaisuudessa.   
 
6.2.3 Kaupunkiverkkotutkimukset 
 

Toiminnallisiksi luonnehditut kaupunkiseudut (perustuvat mm. työssäkäyntialu-
eisiin) nousivat esiin keskusteluissa uudesta kaupunkipolitiikasta. Kaupunkipolitiikan 
ensimmäinen yhteistyöryhmä tilasikin Perttu Vartiaiselta ja Janne Antikaiselta kau-
punkiverkkotutkimuksen (1998), jonka tehtävänä oli kartoittaa Suomen kaupunkiseu-
dut. Tutkimus pohjautui Vartiaisen vuonna 1995 julkaisemaan kaupunkiverkkotutki-
mukseen, joka oli suunnattu ympäristöministeriön käyttöön. Tätä työtä oli hyödyn-
netty kaupunkipolitiikan kohdejoukon määrityksessä (ks. Vartiainen 1995; Vartiainen 
& Antikainen 1998). Kaupunkipolitiikan tekijät olivat kiinnostuneita kaupunkiverkon 
kuvausjärjestelmästä, joka korvasi skalaariseen tasoajatteluun perustuneen klassisen 
keskusverkkomallin:  

 
[Keskusverkkoajatteluun verrattuna] kaupunkiverkkotutkimuksessa lähtökohtana taas on 
paikallinen skaala, jonka territoriaalinen hahmo perustuu kaupunkiseudun (päivittäisalueen) 
käsitteeseen. Tällöin paikallisuus hahmottuu, kansallisen ja globaalin ohella, yhtenä yhteis-
kunnan kolmesta spatiaalisesta perusskaalasta. Eri skaalat eivät muodosta keskusverkkomal-
lin mukaista sisäkkäisten tasojen hierarkiaa, vaan kompleksisen ja jännitteisen suhdeverkos-
ton, jossa kukin skaala on läsnä kaikessa ja kaikkialla. Vaikka kaupunkiseudun perimmäinen 
ilmiasu onkin paikallinen, niin se on samalla myös erottamaton osa kansallisia ja globaaleja 
rakenteita. (Vartiainen 2016a.) 

  
Maantieteen professori Vartiaisen pohdiskelu vuodelta 2016 kertoo siitä, että hän tunsi 
skaalateorian erittäin hyvin, ja piti sitä merkittävänä.   

Vartiainen ja Antikainen (1998: 5−6) kartoittivat kaupunkiseutujen ja kärkikau-
punkien kehitysedellytyksiä, ja esittivät typologian, jonka kriteereinä olivat kaupun-
kiseutujen merkittävyys, toiminnallinen erikoistuminen ja kehitysedellytykset. Tutki-
mus palveli tulevan aluekeskusohjelman suunnittelua (kuten luvusta 6.2.5 käy ilmi), 
ja se nähtiin irrallaan sisäasiainministeriön kaupunki-indikaattorityöstä13. Globaaliin 
talouteen viittaaneet Vartiainen ja Antikainen (emt.) suhtautuivat varauksella kaupun-
kiverkkokuvauksen tilastolliseen perustaan. He antoivat tehtävän yhteistyöryhmälle: 

 
Kaupunkiverkon kuvauksen yksittäisistä ulottuvuuksista tilastollisen perustan heikkoudet 
ovat ilmiselviä etenkin kansainvälistymisen edellytysten tarkastelussa. Kaupunkipolitiikan 
yhteistyöryhmä voisi paneutua tähän problematiikkaan yhdessä Tilastokeskuksen kanssa – 
onhan globaalitalouden näkökulma ilmiselvästi yhä korostuneempi myös suomalaisen kau-
punkipolitiikan tulevissa linjauksissa. (Emt.: 56.) 

 
Kaupunkiverkkotutkimuksien päivittäminen jatkui, esimerkiksi Antikainen vas-

tasi Nordregion tutkijana aluekeskus- ja kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmälle laadi-

                                                           
13Kaupunki-indikaattoritutkimuksesta, ks. Pyöriä et al. (1999). 
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tusta julkaisusta vuonna 2001. Antikainen (2001: 67) rakensi työnsä vuoden 1998 tut-
kimuksen pohjalle, ja erotti typologialuokkina Helsingin seudun ja lähiseudut, moni-
puoliset yliopistoseudut, alueelliset keskukset sekä teolliset keskukset.  
 
6.2.4 Osaamiskeskusohjelma  
 

Osaamiskeskusohjelma (OSKE) oli erityisohjelma, joka käynnistyi vuonna 1994. 
Sen suhde uuteen kaupunkipolitiikkaan on ristiriitainen. Toiset pitävät OSKE:a kau-
punkipolitiikan osana, kun taas toiset näkevät sen erillisenä ohjelmana. Kiista koskee 
myös kysymystä, saiko kaupunkipolitiikka alkunsa OSKE:sta:  
 

Suomalaiset tavallaan keksivät sen oman sovellutuksensa kaupunkipolitiikasta silloin 1990-
luvun puolivälin tienoilla, jolloin käynnistettiin osaamiskeskusohjelma OSKE. Siinä nimen-
omaan osaamisen kehittyminen oli se ykkösjuttu. − − 1990-luvulla kaupunkipolitiikka lähti 
liikkeelle osaamis- ja innovaatiokärjellä. (Valtion virkamies.) 

 
− − osaamiskeskusohjelmahan oli luotu jo ennen kaupunkipolitiikkaa. Se oli edeltävä muoto 
kaupunkipolitiikkaan, mutta sitä ei kukaan silloin yhdistänyt siihen. − − Käsitykseni mukaan 
OSKE-ohjelma on ollut koko ajan kaupunkipolitiikan rinnalla. Koskaan ei kaupunkipoli-
tiikka vetänyt sitä kokonaan sisäänsä, ja OSKE:ssa oli eri henkilöt, jotka tekivät omaa työ-
tään − − Heillä oli omat kärjet, kun taas meillä oli laaja-alainen näkökulma käytössä. − − Ei 
voida sanoa, että osaamiskeskusohjelma olisi ollut osa kaupunkiohjelmatoimintaa, mutta 
kyllähän se tästä huolimatta kaupunkipolitiikkaa tietyllä tavalla edustaa. Puhun nyt toimi-
janäkökulmasta, johon OSKE:a ei ongittu. (neuvotteleva virkamies Saijets.) 

 
Aluepolitiikassa oli 1980-luvun lopulla omaksuttu ajattelutapa, jonka mukaan 

kaupungistumiseen ei pitänyt aina suhtautua jarruttavasti. Valtakunnallisten osaamis-
keskusten idea oli ensimmäisen kerran esillä sisäasiainministeriön käynnistämän alue-
poliittisen selvitystyön aikana 1990-luvun alussa. (Kavonius 1992; 2009; Paasivirta 
1991a; 1991b.) OSKE:n tavoitteet erosivat aikaisemmasta aluepolitiikasta. Ensimmäi-
sellä ohjelmakaudella OSKE kehitti etenkin kaupunkiseutujen kilpailukykyä, ja hyö-
dynsi niiden piileviä vahvuuksia. Tässä suhteessa osaamiskeskusten kehittämistä voi-
daan hyvin pitää kaupunkipolitiikkana. Vuoden 2001 Kaupunkikatsaus-seminaari-
koosteraportissa Lipposen II hallituksen alue- ja kuntaministeri Martti Korhonen 
(2001: 11) kirjoittaakin: ”Suomessa voidaan olla ylpeitä siitä, että meillä moderni kau-
punkipolitiikka aloitettiin jo vuonna 1994 osaamiskeskusohjelman puitteissa.”. Täs-
mennettäköön, että Korhonen viittaa uudelleen kypsyneeseen kasvukeskuspolitiik-
kaan, sillä kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä ei ollut vielä aloittanut toimintaansa – 
Vuonna 1994 ympäristöministeriön työryhmä vasta kaavaili kaupunkipolitiikkaa.   

OSKE:n tavoitteet olivat osin samanlaisia kuin kaupunkipolitiikan ohjelmien ta-
voitteet 1990-luvun jälkipuoliskolla. Kaupunkien ja osaamiskeskusten kehittämispro-
sessit olivat käynnissä samanaikaisesti. OSKE:n kolmen ohjelmakauden historia alkoi 
vuonna 1994 valtioneuvoston valittua kahdeksan osaamiskeskusta ohjelmakaudelle 
1994–1998. Poikkihallinnollisena erityisohjelmana OSKE käynnistettiin alueiden ke-
hittämisestä annetun lain (1993) nojalla, ja siitä säädettiin tarkemmin asetuksissa. 
Lama auttoi ohjelman toteuttamista – talouteen tarvittiin moottoreita. Ohjelmaan va-
littiin vuonna 1995 kolme uutta keskusta. Osaamiskeskuksia olivat Uudenmaan, Var-
sinais-Suomen, Tampereen seudun, Kaakkois-Suomen, Länsi-Suomen, Jyväskylän 
seudun, Kuopion seudun ja Oulun seudun osaamiskeskukset sekä Elintarviketalouden 
osaamiskeskus, Matkailun osaamiskeskus ja Metsäosaamiskeskus. (Pikkarainen 1997: 
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25.) Sisäasiainministeriö vastasi erityisohjelman hallinnoinnista sen käynnistyessä. 
Mukana oli yhteensä kuusi ministeriötä.  

Sisäasiainministeriön asettama osaamiskeskustyöryhmä esitti lokakuussa 1998 
valtioneuvostolle, että se määräisi 14 osaamiskeskusta ohjelmakaudelle 1999–2006. 
Lisäksi nimettiin kaksi valtakunnallista verkosto-osaamiskeskusta. Ohjelman raken-
teeseen tehtiin täydennyksiä vuonna 2002, ja lopulta OSKE:ssa oli yhteensä 22 kes-
kusta, joista neljä oli verkosto-osaamiskeskuksia (Taulukko 7).  
 
Taulukko 7. OSKE:n toinen ohjelmakausi 1999 2006 (Lähde: Kavonius 1998) 
 
 

Osaamiskeskus 
 

  Vastuutaho 
 

Osaamiskeskus 
 

Vastuutaho 

Jyväskylän seudun osaamiskeskus  Jyväskylän Teknolo-
giakeskus Oy  Päijät-Hämeen osaamiskeskus Neopoli Oy 

Kaakkois-Suomen osaamiskeskus  
Etelä-Karjalan liitto ja 
Teknologiakeskus Ka-
reltek Oy  

Satakunnan osaamiskeskus PrizzTech Oy 

Kuopion seudun osaamiskeskus   Teknia Oy  Seinäjoen elintarvikealan osaamis-
keskus Foodwest Oy 

Länsi-Suomen osaamiskeskus  Oy Merinova Ab  Tampereen seudun osaamiskeskus Tampereen Teknolo-
giakeskus Oy 

Matkailun osaamiskeskus  
Lapin yliopisto ja Mat-
kailun Kehitys Lappi 
Oy  

Uudenmaan osaamiskeskus Culminatum Oy 

Musiikin osaamiskeskus  
Kuhmon kamarimusii-
kin kannatusyhdistys 
ry  

Varsinais-Suomen osaamiskeskus Oy DataCity Center 
Ab 

 

Oulun seudun osaamiskeskus 
 

Technopolis Oulu Oyj  Pohjois-Karjalan osaamiskeskus 
 

Joensuun Tiedepuisto 
Oy 

Elintarvikealan valtakunnallinen ver-
kosto-osaamiskeskus Agropolis Oy Puutuotealan valtakunnallinen ver-

kosto-osaamiskeskus Wood Focus Oy 

Vuoden 2002 täydennys (alla) koskien aikaväliä 2003 2006*  (Lähde: Pikkarainen 2002) 

Hyvinkään seudun osaamiskeskus  Hyvinkään  
Techvilla Oy  Mikkelin seudun osaamiskeskus 

 

Mikkelin Teknologia-
keskus Oy 

Kokkolan seudun osaamiskeskus  
Keski-Pohjanmaan 
teknologia- 
palvelukeskus  

Raahen Tornion Nivalan ver-
kosto-osaamiskeskus 

Raahen Seudun Tek-
nologiakeskus 

Hämeen osaamiskeskus  Hämeenlinnan Seudun 
Teknologiakeskus Oy  Matkailun verkosto-osaamiskeskus Savon  

Innovaatiokeskus 
*Lisäksi alkuperäisiä, toisen ohjelmakauden alun osaamiskeskuksia täydennettiin uusilla osaamisaloilla Kainuussa, Sei-
näjoen seudulla, Oulun seudulla, Kaakkois-Suomessa, Uudellamaalla sekä Varsinais-Suomessa (Pikkarainen 2002).  

 
Ohjelmakaudella 2007–2013 OSKE-politiikan yhteyksiä kansalliseen innovaa-

tiopolitiikkaan lisättiin. Ohjelmia ryhmiteltiin postfordismin ihanteiden mukaisesti 
osaamisklustereiden alle.14 Kolmannella OSKE:n ohjelmakaudella korostettiin aluei-
den toimijoiden välistä yhteistyötä, kansainvälisyyttä sekä SHOK15-yhteistyötä (Sisä-
asiainministeriö 2006; Pelkonen et al. 2010: 20; Wallin & Laxell 2013: 20). 

OSKE:n pitkä ja kunniakas kolmen ohjelmakauden historia päättyi vuonna 2013. 
Jotkin operatiivisista toteuttajatahoista (jotka perustettiin nimenomaan tavoiteohjel-
maa varten) lopettivat toimintansa. Yksi näistä oli Culminatum Oy, joka elinkeinoke-
hitysyhtiönä edisti yrittäjyyskäytäntöjen omaksumista (ks. luku 3.1) ja vahvisti Hel-
singin seutua osaamiskeskuksena. Culminatun Oy syntyi Uudenmaan liiton, pääkau-
punkiseudun kuntien, korkeakoulujen ja yritysten yhteistyönä. Osaamiskeskustyöryh-
män puheenjohtajana toiminut professori Yrjö Neuvo vetää yhteen OSKE:n historian:   
                                                           
14Klustereita olivat HealthBio, Hyvinvointiklusteri, Elintarvikekehityksen klusteri, Tulevaisuuden energia-
teknologiat, Jokapaikan tietotekniikka, Digitaaliset sisällöt, Matkailu ja elämystuotanto, Meriklusteri, Älyk-
käät koneet, Forest Industry Future, Asumisen osaamisklusteri, Ympäristöteknologiaklusteri, Nano- ja mik-
rojärjestelmät sekä tulevaisuuden materiaalit. Näihin osaamisklustereihin nimitettiin seitsemän liitännäisjä-
sentä. 
15strategisen huippuosaamisen keskittymä SHOK 
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Ohjelman alkupuolella painopiste oli alueiden vahvuuksien tunnistamisessa ja pitkäjäntei-
sessä kehittämisessä julkisen tahon, yritysten sekä opetus- ja tutkimuslaitosten yhteistyönä. 
Ilman osaamiskeskusohjelmaa innovaatiotoiminta ei olisi levinnyt maassamme nykyiseen 
laajuuteen. Osaamiskeskusohjelman hyödyt erityisesti pienille ja keskisuurille kaupunkiseu-
duille ovat kiistattomia. (Neuvo 2013: 3.) 

 
Erityisohjelman tekijöiden käsitys innovaatioista yhdistyi Triple Helix-ajatteluun. 

OSKE:n suunnittelijat olivat edellä aikaansa, sillä Henry Etzkowitz puhui kolmois-
kierteestä ensimmäisenä kerran vuonna 1993. 20-vuotias erityisohjelma oli ennen 
kaikkea suomalaisen alueellisen innovaatiopolitiikan keskeinen työkalu, ja sen sisäl-
töä räätälöitiin pääasiassa osana aluepolitiikkaa.  

Globaalilla tasolla innovaatiopolitiikkojen esikuvana oli Piilaakson tiedepuisto. 
Yksi maineikkaimmista tiedepuistoaatteen sanansaattajista, Manuel Castells, vieraili 
myös Suomessa kertoen päättäjille reseptejä innovaatioiden luomiseksi. Yksi OSKE:n 
menestyksen salaisuuksista oli toimiva tiedepuistojen verkosto. Luvussa 7.2 paneudu-
taan teknologiakeskuksiin ja Suomen tietoyhteiskuntamalliin.  

OSKE:n ansiosta alueellinen innovaatiopolitiikka alkoi vakiintua terminä 1990-
luvun lopulla. Erityisohjelmaa ryhdyttiin pitämään onnistuneena esimerkkinä inno-
vaatiopolitiikan alueellistumisesta. OSKE:n profiilia uudistettiin vuodesta 2000 läh-
tien siten, että siitä tehtiin osa kansallista innovaatiopolitiikkaa. Katsottiin, että 
OSKE:n toimijoiden oli oltava yhteistyössä kansallisen innovaatiopolitiikan toimijoi-
den kanssa (Kavonius 2009). Ohjelmissa hyödynnettiin korkeatasoista tutkimustietoa, 
ja ohjelmien tarkoituksena oli saattaa tutkimuksen, koulutuksen ja yritysmaailman eri-
tyisosaajat vuorovaikutukseen keskenään. Osaamiskeskuksilla oli merkittävä vaikutus 
maakunnallisiin kehittämistoimiin, sillä ne tukivat alue-, elinkeino-, tiede- ja teknolo-
giapolitiikkaa sekä työllisyyspolitiikkaa (OECD Territorial Review: Finland 2005: 77; 
Wallin & Laxell 2013: 11). Luvussa 11.2.1 analysoidaan OSKE:n tehokkuutta.  

 
6.2.5 Aluekeskus- ja kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä 
 

Lipposen toinen hallitus muodostettiin vuoden 1999 eduskuntavaalien jälkeen. Se 
toimi koko vaalikauden ajan 17.4.2003 saakka ja jatkoi Lipposen I:n hallituksen kau-
punkipolitiikkaa. Hallitusohjelmassa todetaan: ”Kaupunkipolitiikka eriytetään eriko-
koisten kaupunkien ja erityyppisten kaupunkiseutujen tarpeisiin. Kaupunkien välistä 
verkottumista tuetaan − − Pääkaupunkiseudun kuntien ja ministeriöiden välille luo-
daan pysyvä yhteistyö- ja neuvottelumenettely” (Valtioneuvoston tiedonanto…1999: 
23−24). Kansallinen kaupunkipolitiikka kulminoitui vuonna 2001 valtioneuvoston 
käynnistämään aluekeskusohjelmaan (AKO), joka oli osa ohjelmaperusteista kehittä-
mistyötä ja aluekehittämisen paradigmaa. Erityisohjelmassa korostettiin monikeskuk-
sisuutta, monitoimijuutta ja strategisuutta. Nämä seikat kiinnostivat uutta kaupunki-
politiikan yhteistyöryhmää, joka oli asetettu helmikuussa 200016. Jo seuraavana 
vuonna työryhmää laajennettiin ja asetettiin aluekeskus- ja kaupunkipolitiikan yhteis-
työryhmä ajalle 15.3.2001−28.2.2003 toteuttamaan, edistämään ja arvioimaan AKO:a 
sekä sen hankkeita. Laajennettu yhteistyöryhmä jatkoi kaupunkipolitiikan yhteistyö-
ryhmän työtä17, ja siihen kutsuttiin edustajia yhdeksästä ministeriöstä, sekä Suomen 
Kuntaliitto, Keskuskauppakamari, SITRA, neljä korkeakoulua ja 10 kaupunkia. Kau-
punkiseutujen kehittämisen ohella aluekeskus- ja kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän 
                                                           
16(Sisäasiainministeriö 2000). 
17(Sisäasiainministeriö 2001) 
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oli sisäasiainministeriön tiedotteen (8.3.2001) mukaan huomioitava suurten kaupun-
kien politiikan kehittäminen, Helsingin erityisrooli18 ja kansainvälisyys:  

 
[Yhteis]työryhmän tehtävänä on muotoilla valtion ja kaupunkiseudun kuntien yhteisiä toi-
mia, joiden avulla vahvistetaan kaupunkiseutujen kilpailukykyä yritysten toimintaympäris-
töinä ja asukkaiden elinympäristöinä, edistetään sosiaalista koheesiota sekä parannetaan 
edellytyksiä kestävää kehitystä tukevaan yhdyskuntarakenteen eheytymiseen. Tähän sisältyy 
kansallisen suurten kaupunkien politiikan kehittäminen ja erityisesti Helsingin seudun eri-
tyisroolin määritteleminen ja kasvupaineiden ohjaaminen kestävän kasvun mukaisesti. Yh-
teistyöryhmän tavoitteena on osallistua kansainväliseen keskusteluun kaupunkien kehittämi-
sestä sekä yhdensuuntaistaa paikallisia, alueellisia, kansallisia ja EU:n toimia, joilla luodaan 
edellytyksiä aluekeskusten ja kaupunkiseutujen kehittämiselle. (Sisäasiainministeriö 2001.) 

 
AKO:ssa korostettiin kaupunkiverkkoja. Aluekehitysjohtaja Kavonius kuitenkin 

torjuu ajatuksen, että kaupunkiverkkotutkimus olisi sanellut kaupunkipoliittiset pää-
tökset: ”− − jotkut sanoivat, että me kaupunkiverkkotutkimuksien pohjalta tehtiin pää-
töksiä kaupunkipolitiikasta. Kyllä kaupunkipoliittinen ajattelu oli jo paljon aikaisem-
min syntynyt, mitä nämä keskusseutujen kehittämisohjelmat kuvaavat, mutta me käy-
tettiin kaupunkiverkkotutkimuksia kuitenkin hyväksi.” (Kavonius). Kaupunkiverkko-
tutkimuksen [1998] toinen kirjoittaja, kehitysjohtaja Janne Antikainen arvioi kaupun-
kiverkkotutkimuksen merkityksen suuremmaksi ja muistaa hämmästelleen tutkimuk-
sen suurta vaikutusta poliittiseen päätöksentekoon:  

 
Kaupunkiohjelmat olivat AKO:n esiaste, koska niissä pohdittiin, mitä kaupunkiseutujen ke-
hittäminen on. − − AKO:a oli pohjustanut kaupunkiverkkotutkimus jonkun verran. Muistan,
kun teimme vuoden 1998 kaupunkiverkkopäivityksen. Eduskuntavaalit käytiin vuonna
1999. Kaupunkiverkkotutkimus oli ensimmäinen työkalu, jossa oli nostettu kaupunkiseudut
esiin. Siinä oli 35 kaupunkiseutua mukana. Mielestäni kaikissa puoluepoliittisissa ohjelmissa
vaalien alla esiintyi se numero 35, ja olin nuorena tutkijana hyvin hämmästynyt siitä, mikä
voima jollakin tuollaisella selvityksellä voikaan olla. Tutkimus yhtäkkiä kopioitui. Sitten
muodostui hyvin selvä tilanne 1999 eduskuntavaalien jälkeen, nimittäin nähtiin kirkkaasti,
että niille 35 kaupunkiseudulle pitää oikeasti tehdä jotain. Työtä auttoi se, että asetelma oli
jo poliittisesti hyväksytty − oli tuleva hallituspohja sitten mikä tahansa. Näin saatiin aluekes-
kusohjelma rakennettua. Se syntyi suoraan tämän 1998 kaupunkiverkkotutkimuksen poh-
jalta, joka oli siinä ajassa mielestäni erinomaisen hyvä työkalu. Aluekeskusohjelma 
lavensi toimijoiden yhteistyötä, mitä olen koko ajan korostanut. Se oli tärkeä juttu! Toki 
myönnän, että kun on paljon alueita mukana, niin silloin sitä kärkeä voi olla vaikea 
ymmärtää. (Antikainen.)

 
Laajalla AKO:lla haluttiin vahvistaa alueiden kilpailukykyä ja aluekeskusverkos-

toa, joka perustui kaupunkiseutujen elinvoimaan. Ohjelma pyrki tuomaan yhteen ver-
kostoon kunnat, yliopistot, tutkimusyksiköt ja yritykset. Edelleen tavoitteena oli kun-
tien, yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten yhteistyön vahvistaminen. (OECD 
Territorial Review 2005: 78.) Erilliset hankkeet kohdistuivat elinkeinoelämän, osaa-
mispääoman, hyvinvointipalveluiden, seutuyhteistyön, infrastruktuurin, johtamisen ja 
elinympäristön kehittämiseen (Ritsilä et at. 2006: 67−68). Maakuntien liitot vastasivat 
AKO:n perusrahoituksesta (Tervo 2007: 19). Uudenmaan kaupunkiohjelmille eli pää-
kaupunkiseudun, Länsi-Uudenmaan ja Keski-Uudenmaan Kuuma-seudun ohjelmille 

                                                           
18Helsingin erityisrooli huomioitiin muun muassa siten, että hallitusohjelman mukaisesti sisäasiainministe-
riö asetti pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan toimikaudelle 1.6.1999 – 31.5.2002. Valtioneuvosto asetti 
15.5.2002 neuvottelukunnan myös jatkokaudelle vuoden 2003 toukokuun loppuun (Perustelumuistio 2003: 
19). 
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annettiin erillistä rahoitusta aluekeskus- kaupunkipolitiikan määrärahasta (Mäenpää et 
al. 2010, cit. Lahti 2012: 12). AKO:n tehokkuutta tarkastellaan luvussa 11.2.2.   

Kehitysjohtaja Janne Antikainen näkee AKO:n merkityksen niin suurena, että hän 
asemoisi uuden kaupunkipolitiikan kultakauden vuosien 2002–2006 välille: 

 
Kaupunkipolitiikan kultakauden kehtaisin sijoittaa aikavälille 2002–2006 noin suurin piir-
tein. Tuolloin elettiin sellaisia aikoja, jolloin kaupunkipolitiikka selvästi nousi legitimoituun 
asemaan suomalaisessa kehittämiskeskustelussa, alueiden kehittämisen keskustelussa. Kau-
punkipolitiikka nousi perinteisen aluepolitiikan rinnalle, mitä oli harrastettu 1960-luvun puo-
lesta välistä 1990-luvun puoleen väliin. Kaupunkipolitiikka löysi sen oman asemansa, mutta 
toisaalta se jollakin tavalla myös hukkui tai liudentui niin, että se skarpein kaupunkipoliitti-
nen kärki jauhautui hieman tähän perinteisempään aluekehittämisajatteluun 2000-luvun en-
simmäisen vuosikymmenen loppuvuosina. (Antikainen.) 

 
Tässä työssä kuitenkin esitetään, että uuden suomalaisen kaupunkipolitiikan kulta-
kausi ajoittui vuosien 1995 2003 väliselle ajalle. Sen yksi kohokohta oli ensimmäinen 
kaupunkifoorumi, joka järjestettiin Turussa 1998. Lipposen II hallituksen toimikauden 
päätyttyä konfliktit voimistuivat. Ne estivät kaupunkipolitiikan kehittämistä. 
 
6.3 Yhteenveto: murtuma kaupunkipolitiikan historiassa 
 

Väitän, että 1990-luvun puolivälissä tapahtui radikaali murtuma, katkos, jonka 
perusteella voin erottaa vanhan ja uuden kaupunkipolitiikan. Osaamiskeskusohjelman 
synty, laki säätyjen erioikeuksien lakkauttamisesta, laki kaupunkien satamanpitoon 
liittyvien erioikeuksien kumoamisesta, perusoikeusuudistus, ensimmäinen kaupunki-
verkkotutkimus, Lipposen hallituksen valtaannousu, EU-jäsenyyden astuminen voi-
maan, uuden MRL:n valmistelutyö sekä kirjoitukset suurkaupungin sosiaalipolitii-
kasta ja kaupungeista yrityksinä kertovat uuden aikakauden alusta suomalaisen kau-
punkipolitiikan historiassa. Globaalin talouden aikana kaupungit halusivat näyttäytyä 
kansainvälistyvinä yrittäjäkaupunkeina Harveyn ja Hailan teorioiden mukaisesti. 

Uusi suomalainen kaupunkipolitiikka oli ennen kaikkea valtiollista kaupunkipo-
litiikkaa. Se syntyi valtion aloitteesta. Ympäristöministeriö ja sisäasiainministeriö 
suunnittelivat virallisen valtiollisen kaupunkipolitiikan 1990-luvulla. Kaupunkien ja 
valtion välinen yhteistyö sekä ohjelmat ja kaupunkiverkot korostuivat uudenlaisessa 
kaupunkien kehittämistavassa. Kaupunkipolitiikan ensimmäinen yhteistyöryhmä 
käynnisti kaupunkiohjelmamenettelyn. Osaamiskeskustyöryhmä puolestaan vastasi 
OSKE:sta, joka oli erityisohjelma aluekeskusohjelman tavoin.  

Valtiollinen kaupunkipolitiikka 1990-luvulta kuvasti yhtä vaihetta suomalaisen 
kaupunkipolitiikan pitkässä historiassa. Uuden kaupunkipolitiikan käynnistäminen oli 
vastaus globalisaation ja globaalin talouden haasteisiin. Ruotsi-Suomen kuninkaat pe-
rustivat kaupunkeja ja lahjoittivat maita kaupungeille. Autonomian aikana kaupungit 
hyötyivät elinkeinolainsäädännön uudistuksista. Suomen itsenäistyminen ei johtanut 
valtiollisen kaupunkipolitiikan työstöön, vaan vanha kaupunkipolitiikka säilyi ylei-
senä ja implisiittisenä politiikkana, kaupunkien politiikkana sekä aluepolitiikkana. 
Loppuvaiheessaan (1960–1994) se loi esikaupunki-, kasvukeskus- ja teknologiapoli-
tiikalla sekä keskusseutujen kehittämisohjelmilla edellytyksiä uudenlaisen kaupunki-
poliittisen ajattelun syntymiselle.  

Valtiolliseen kaupunkipolitiikkaan ja kansainvälistyviin kaupunkeihin, jotka ver-
kostoituivat kaikilla skaalatasoilla, vaikuttivat tapahtumat Suomen rajojen ulkopuo-
lella. Seuraavassa luvussa tarkastellaan näitä.   
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7 Uuden suomalaisen kaupunkipolitiikan ul-
komaiset esikuvat 
 

Uusi suomalainen kaupunkipolitiikka syntyi 1990-luvulla, ja sitä kuvattiin erityi-
sesti valtiolliseksi kaupunkipolitiikaksi. Oliko tällä politiikalla ulkomaisia esikuvia? 
Kysymys on oikeutettu, sillä kaupunkien kehittämisessä ulkomaisilla esikuvilla ja par-
haimmilla käytännöillä on ollut merkittävä rooli. Tässä luvussa kartoitetaan näitä ul-
komaisia vaikutteita. Lopuksi kuvataan Suomen tietoyhteiskuntamalli, josta ulkomaat 
ovat hakeneet vuorostaan oppia. Luvussa käytetään valtio- ja verkostoteorioiden kä-
sitteitä.  
 
7.1 Länsimaat ja länsimaiset kaupungit esikuvina 
 

Tutkimuksessa on tullut esiin, kuinka EU asetti Suomelle haasteen kaupunkipoli-
tiikasta ja miten valtiollista kaupunkipolitiikkaa valmisteleville suomalaisille työryh-
mille tuli yllätyksenä havainto unionin kaupunkipolitiikan instrumenteista. Uuden 
suomalaisen kaupunkipolitiikan syntyyn ja sisältöön vaikuttivat EU:n lisäksi OECD:n 
julkaisut sekä ne kansallisvaltiot, joita oli yhdistänyt keynesiläis-fordistinen valtioka-
pitalismi ja jotka olivat muuttumassa kilpailuvaltioiksi, tai saamassa niiden piirteitä.  

Vaikutteiden hakeminen uuteen suomalaiseen kaupunkipolitiikkaan ei ole ollut 
mielivaltaista: laajempi historiallinen tilallisajallinen pysyvyys on tunnistettava taus-
talta. Tutkijat ovat jälkikäteen luonnehtineet Suomen valtiota 1950-luvun lopulta aina 
1980-luvun lopulle asti hajautetuksi hyvinvointivaltioksi; tämänlainen valtio oli osana 
atlanttisfordistista spatio-temporaalista jaksoa19. Suomen valtiota 1990-luvulta al-
kaen on puolestaan kuvattu metropolikeskeiseksi tai hajautetuksi kilpailukykyvalti-
oksi, joka on osana shumpeterilaisen kilpailuvaltion kautta (Moisio & Vasanen 2008: 
24; ks. myös Kohvakka 2016: 44). 

Suomelle oli luontevaa hakea esikuvia länsimaista ja länsimaisista kaupungeista, 
jotka olivat ennen rakennemuutosta yhdessä päässeet osaksi vakaata taloudellista kas-
vua sekä massatuottamista ja kuluttamista. Poikkeuksiakin toki löytyy, esimerkiksi 
Kalifornian Piilaakso ei kuulu atlanttisen fordismiin, vaan on osana Tyynenmeren alu-
een fordismia. Poikkeuksiin on luettava myös vaikutteita tarjonneet Singapore ja Kii-
nan Shanghai, joissa esimerkiksi professori Anne Haila on vieraillut. On selvää, että 
suomalaiset kaupunkipoliitikot eivät hakeneet oppia venäläisistä kaupungeista, jotka 
olivat historian professori Marjatta Hietalan mukaan kehittyneet erilaisiksi:  
 

Keisari Aleksanteri II:lla oli idea, joka ei liittynyt pelkästään kaupunkipolitiikkaan. Se liittyi 
Suomen autonomiseen asemaan. Suomea käytettiin keisarillisen Venäjän laboratoriona. Tän-
nehän perustettiin ensimmäinen liikepankkikin. Helsinki oli testauslaboratorio Aleksanteri 
II:lle. Ajattelen juurikin niiden tsaarien kaupunkipolitiikan luonnetta. Koko venäläinen kau-
punkirakennehan on ollut aivan toisenlainen kuin muualla. Venäjän mallin mukaan kaikki 
kaupunkien kasvu on lähtenyt klienteistä tai ruhtinaista, joille on annettu valtaa. Samansuun-
tainen kehitys on tapahtunut Puolassa, jossa yksityiset ihmiset saivat veroja kaupungeista. 
Suomeen tulleella kreivi Pietari Brahella oli vastaavanlainen suunnitelma siten, että hän olisi 
saanut tuloja perustamastaan Brahea-nimisestä kaupungista, mutta tämä ei kyllä toteutunut. 
Joka tapauksessa näkisin suuren eron suhteessa näihin ruhtinaskaupunkeihin [Weber erotti 

                                                           
19“Spatio-temporaalisista jaksoista” eli “tila-aika kiinnityksistä”, ks. Harvey (2004) ja Jessop (2002; 2016) 
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ruhtinaskaupungin tyypin], joissa ei koskaan syntynyt todellista keskiluokkaakaan, eikä por-
varistoa siten kuin meillä Pohjois-Euroopassa tai Keski-Euroopassa. − − En näe Venäjän 
mallia missään mielessä relevanttina suomalaiselle kaupunkipolitiikalle. (Hietala.) 

 
Tässä luvussa ei analysoida talouden rakennemuutoksen vaikutusta kaupunkipo-

litiikkaan. Kaupunkipolitiikan vaikutteiden tarkastelussa on kysymys paljon konkreet-
tisimmista vaikutuksista, jotka osoitetaan kiinnittämällä huomiota hyvien käytäntöjen 
omaksumiseen, merkittäviin julkaisuihin, kaupunkipolitiikan työryhmien jäsenten 
opintomatkoihin ja opiskeluihin, maakohtaisiin tutustumismatkoihin, kaupunkikon-
sultteihin (esim. Castells) ja thatcherismiin. ”Ulkomaiden vaikutus” ei myöskään tar-
koita maakohtaisten referaattien tekoa eikä maiden asettamista tärkeysjärjestykseen 
vaikutusten osalta. Tärkeysjärjestyksen esittäminen vaatisi tarkkojen kriteerien esittä-
mistä vaikutuksista ja syvällisen analyysin, joka tarkoittaisi omaa erillistä, hyvin laa-
jaa tutkimusta. Lisäksi ulkomaisia kaupunkipolitiikan tutkimuksia on olemassa valta-
vasti. Onkin siis syytä kiinnittää huomiota vaikutusten kanaviin.  

Kaupunkipoliittisten esikuvien hakeminen ulkomailta ei ole tarkoittanut aina sa-
maa kuin omaksuttujen ideoiden konkreettinen toteuttaminen kotimaassa. Vaikka suo-
malaiset kaupunkipolitiikan tekijät ja tutkijat ovat vierailleet eri maissa ja osallistuneet 
opintoretkiin ja foorumeihin sekä herättäneet kotimaassaan keskustelua ulkomaiden 
käytännöistä, konkreettisiin kaupunkipoliittisiin toimenpiteisiin ei ole välttämättä ryh-
dytty inspiraatiosta huolimatta.  

Kuvaan 2 on kerätty valtiot ja kaupungit, jotka tulevat esille haastateltavien poh-
dinnoissa. Tässä luvussa kiinnitetään huomiota niihin valtioihin, joita kaupunkipoli-
tiikan tekijät ja tutkijat eniten painottavat. Aloittakaamme analyysi Yhdysvalloista.  

 
7.1.1 Yhdysvallat 
 

Yhdysvaltojen kaupunkihistoriaa on leimannut alusta lähtien kaupunkien välinen 
kilpailu, ”boosterismi”, joka tarkoitti 1800-luvulla länteen muuttaneiden asukkaiden 
ja sijoittajien houkuttelua sekä rakennettavan rautatien tavoittelua omalle alueelle 
(Haila 1997: 94). Harvey Molotchin kasvukoneteoria kuvasi eliitin koalitiot, jotka 
edistivät omia intressejään. Suomalaisten kaupunkien kilpailun lisääntyminen sai pro-
fessori Anne Hailan (1997) vertaamaan amerikkalaisia ja eurooppalaisia kaupunkeja:  

 
Siinä missä eurooppalaiseen kaupunkipolitiikkaan ja kaupunkikehitykseen on aikaisemmin 
vaikuttanut ensi sijassa ideologia, uskonto ja luokat, amerikkalaisten kaupunkien kehityk-
seen ja kehittämispolitiikkaan on vaikuttanut ensi sijassa kaupunkien välinen kilpailu. Yh-
dysvaltojen suurkaupungeissa eri intressiryhmät ovat muodostaneet yhteenliittymiä kaupun-
gin ja sen kiinteistöjen arvojen kasvattamiseksi. Tämä on tapahtunut suurelta osin toisten 
suurkaupunkien kustannuksella ja niiden kanssa kilpaillen. (Emt.: 93−94.) 

 
Professori Haila havaitsee amerikkalaisten piirteiden lisääntyneen 1990-luvulla: 
 

Alueellisen epätasa-arvon lisääntyminen, keskittymisen tendenssi, kaupunkien lisääntynyt 
kilpailu ja Brysseliin lähetettyjen strategisten suunnitelmien lisääntyminen kuitenkin näyttä-
vät viittaavan siihen, että Eurooppa on pikemminkin etääntymässä tästä vanhasta eurooppa-
laisesta rationaalisesta mallista ja että uusi Euroopan kaupunkisysteemi muistuttaa enemmän 
Yhdysvaltojen kaupunkisysteemiä. (Emt.: 93.) 
 

Jessopin teorian mukaisesti suomalaisten kulutuskäyttäytyminen alkoi muuttua toisen 
maailmansodan jälkeen, ja Suomeen rakennettiin yhä suurempia kaupan keskittymiä 
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moottoriteiden ja ohikulkuteiden varsille. Amerikkalaisen tieliikenteen suunnitteluop-
peja hyödynnettiin jo 1960-luvulla, esimerkiksi Helsingin epävirallinen autokeskeinen
liikennesuunnitelma (Smith-Polvinen) ilmestyi vuonna 1968; se valmisteltiin yhteis-
työssä amerikkalaisen konsulttitoimisto Wilbur Smith and Associatesin kanssa. Suur-
ten markettien rakentaminen kaupunkien keskustojen ulkopuolelle huipentui uuden
suomalaisen kaupunkipolitiikan aikana. Tällöin avattiin Jumbo Vantaalle (1999),
Mylly Raisioon (2001), Iso-Omena Espooseen (2001), Sello Espooseen (2003/2005),
Ideapark Lempäälään (2006), Skanssi Turkuun (2009), Matkus Kuopioon (2012) sekä
Veturi Kouvolaan (2012). Historian professori Hietala näkee suurten ostoskeskusten
rakentamisen syynä kaupunkipolitiikan esikuvien muutoksen:

K
uva 2. V

altiot ja kaupungit, joista uusi suom
alainen kaupunkipolitiikka on saanut vaikutteita (K

artta tekijän)  
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Katson pitkällä aikavälillä kaupunkipolitiikkaa. Kaikkein merkittävimpänä innovaatioiden 
lähteenä, mistä suomalaiset insinöörit hakivat vaikutteita, toimi Saksa. Toisen maailmanso-
dan jälkeen kaikki kääntyivät kuitenkin Ruotsin kautta Amerikkaan. Meillä on selvä murros-
kohta nähtävissä ja se murroskohta on toinen maailmansota. Sodan jälkeen kaikki niin kut-
sutusti Euroopan ydinalueella tapahtuvat asiat unohdettiin. Meillä mentiin amerikkalaissä-
vytteiseen järjestelmään. Sieltä otettiin vaikutteita, ja nyt nämä Amerikan mallin mukaan 
rakennetut valtavat ostoskeskuksemme tappavat kaupunkejamme. Tämä on kaupunkipoliit-
tinen kysymys, johon kaupunkien päättäjien ja asiantuntijoiden tulisi kiireesti vaikuttaa. 
Meillä on todella tapahtunut tämänlaista kehitystä jo monta vuotta. Se on tullut Amerikasta. 
Silloin kun olin sisäasiainministeriön seutukaavoitusosastolla, niin silloin tulivat ne ensim-
mäiset laskelmat supermarketeista ja isoista kauppakeskuksista.  Tarkkaan oli laskettu se, 
kuinka paljon tilaa millekin kaupalliselle keskittymälle annettiin. Nyt seurauksena on tosiaan 
ollut pienten kaupunkiemme kuihtuminen ja kuoleminen − −. (Hietala.) 

 

Ympäristöministeriön työryhmä jakaa professori Hietalan huolen kaupunkien 
kuolemasta ja näkee, että kaupan toimintojen sijoittumista tulisi voida ohjata samalla 
tavalla kuin Keski-Euroopassa (Mansikka et al. 1995). Helsingin kaupungin tietokes-
kuksen johtaja Timo Cantellin mielestä Amerikasta omaksutut ajattelu- ja toimintata-
vat ovat edelleenkin nykymuotoisen suomalaisen kaupunkipolitiikan taustalla: ”− − 
Angloamerikkalainen ajattelu ja Chicagon koulukunnan vyöhykeajattelut kohta sadan 
vuoden takaa vaikuttavat vieläkin siellä kaupunkipolitiikan taustalla jäsentäen sitä 
kenttää, miten kaupunkeja ymmärretään Suomen maassa.” (Cantell).  

Kaikki USA:sta tulleet vaikutteet eivät olleet kielteisiä. Monet Teknillisen kor-
keakoulun [Aalto-yliopisto] professoreista olivat saaneet jatkokoulutuksensa USA:ssa 
(Hietala & Häikiö: 320). Aluekehitysneuvos Blomberg oli opiskellut USA:ssa ja ker-
too ajatuksen asukkaiden osallistumisesta kaupunkisuunnitteluun tulleen sieltä:  

 
Opiskelin vuoden MIT:ssä, Bostonissa, USA:ssa. Siellä näkyi ajankohtainen urban renewal. 
USA:ssa kaupunkipolitiikka merkitsi slummialueiden ongelmia, aluesaneerausta ja näiden 
huonojen alueiden asukkaiden omaa aktiivisuutta. Asukkaat ovat joutuneet siellä jopa palk-
kaamaan oman suunnittelijan vanhoja rakennuksia säästävän kehittämisvaihtoehdon esittä-
miseksi. Kaupallinen vaihtoehto oli yleensä koko alueen purkaminen ja uustuotanto, jonka 
asunnoissa entisillä asukkailla ei ole enää varaa asua. USA:ssa oli nähtävissä aktiivinen citi-
zen participation, josta kirjoitin Helsingin Sanomiin, kun saavuin takaisin Suomeen. Olin 
silloin töissä Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa. Virastopäällikkö kielsi meitä kerto-
masta asukkaille suunnitelmista ja kaavoituksesta. Keskeneräisestä työstä ei saanut kertoa 
mitään. Täällä oli uutta se, että asukkaat otettaisiin mukaan suunnitteluun. Tänä päivänä osal-
listuminen on kirjattu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Asukkaita tulee kuulla. (Blomberg.)  
 

7.1.2 Iso-Britannia 
 

Ison-Britannian alue- ja kuntajärjestelmä (kreivikunnat ja kunnat) poikkeaa mer-
kittävästi Manner-Euroopan tai Skandinavian valitsimista malleista. Etenkin verkos-
toitumisen perustana oleva public-private-toimintapa (PPP) on viety pidemmälle Bri-
tanniassa kuin Manner-Euroopassa (Taavitsainen 2000: 83; Antell 2010: 5).  

Konservatiivihallitus astui valtaan vuonna 1979 ja alkoi ajaa yksityistämistä, yrit-
teliäisyyttä ja julkisten menojen supistamista. Ison-Britannian kaupunkipolitiikka al-
koi muuttua keskusjohtoiseksi Margaret Thacherin (1925−2013) ollessa pääministe-
rinä. Valtion suhde paikallishallintoon muodostui ongelmalliseksi, kuten Suomen si-
säasiainministeriön Kaupungit kasvun luojina-raportissa todetaan: 

 
Kuvaavaa on, että vaikka valtion menot joidenkin keskusta-alueiden (inner city redevelop-
ment) kehittämiseen ovat merkittävät ja paikoin kasvaneet, samojen kaupunkien yleinen 
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asema on huonontunut kaupunkipolitikan päärahoitusvirtojen (asuntorahoitus ja tulojenta-
sausavustus) suurten supistusten kautta. Eräät julkisin varoin tuetut Iso-Britannian keskisuu-
ret kaupungit ovat pystyneet jossain määrin kohentamaan houkuttelevuuttaan. Sen sijaan 
seitsemässä suurimmassa kaupungissa kriisi on kärjistynyt. Sosiaalinen vastakkainasettelu 
suurkaupunkien ja pienempien kaupunkiseutujen välillä on kasvava ongelma. Iso-Britanni-
assa ei ole onnistuttu sovittamaan yhteen ministeriöiden ja hallintotasojen kaupunkeihin vai-
kuttavia toimenpiteitä. Julkisen vallan vetäytyminen kaupunkipolitiikan koordinointi- ja ra-
hoitusvastuusta ei ole rohkaissut riittävästi yksityisiä yrityksiä tai pääomia kaupunkien ke-
hittämiseen, vaikka hallitus sitä odotti. (Lehto et al. 1996: 48.) 

 
Isossa-Britanniassa perustettiin 1980-luvulla kaupunkien kehittämisyhtiöitä (Ur-

ban Development Corporations, UDCs), jotka olivat kuntien demokraattisen valvon-
nan ulottumattomissa (Lehto et al. 1996: 48) ja yrittäjyysvyöhykkeitä (Enterprise 
Zones, EZs), joiden esikuvana olivat Hong Kongin rajoittamattoman yritystoiminnan 
malli (Haila 1999: 85). Suomen kaupunkipoliittinen huomio kohdistui 1990-luvulta 
lähtien Isoon-Britanniaan20, joka on uusliberalismin edelläkävijämaa. Brittiläisten 
kaupunkien sosiaaliset ongelmat ja levottomuudet kyllä tunnettiin, mutta kaupunkipo-
litiikkaa ei haluttu Suomessa kehittää sosiaalisia ongelmia ratkaisevana politiikkana 
vaan elinkeinopolitiikkana. Näin väittää kehitysjohtaja Janne Antikainen: 

 
Väitän, että eniten kaupunkipolitiikkaan on vaikuttanut brittiläinen perinne eli se, että kau-
punki toimii talouden moottorina ja että kaupunkiseuduilla on uusiutumiskykyä, jotta ne voi-
sivat päivittyvä 2000-luvulle. − − Sosiaalisen integraation kysymykset eivät ole koskaan oi-
kein tulleet meillä esille johtuen siitä, että suomalaisten kaupunkien integraatio- ja sekoitta-
mispolitiikka oli toiminut varsin hyvin. Meillä ei ollut mitään sellaisia lähiöongelmia tai täl-
laisia mustia taskuja, joita hakemalla haettiin 1990-luvun lopussa. Niitä ei löytynyt. Sitten 
tämä kestävä kehitys on meillä myös ollut sellainen, että se on jotenkin mennyt sen talouden 
kautta. Jos puhutaan tämän päivän termeillä, niin se on cleantechiä ja mahdollisuuksien val-
jastamista ympäristön kautta. Se on valjastettu siihen talouspuheeseen. (Antikainen.) 

 

Erityisesti suomalaisia kaupunkipolitiikan tekijöitä kiinnosti Britannian City 
Challenge-ohjelma, jossa korostui julkisyksityinen yhteistyö. Ohjelma käynnistettiin 
John Majorin johdolla 1990-luvun alussa ja tavoitteena oli kannustaa elinkeinoelämää 
solmimaan yhteistyösopimuksia paikallisten viranomaisten kanssa ja päinvastoin. Yh-
teistyösopimusten allekirjoittamisen jälkeen kaupungit saivat erityisrahoitusta (Chal-
lenge Fund). Strategiaksi valittiin kaupunkien kilpailuttaminen: 15 kaupunkia saivat 
rahoitusta keskusalueidensa uudistamiseen, jota tehtiin yhteistyössä elinkeinoelämän 
toimijoiden kanssa. City Challengen aikana järjestettiin kaksi ohjelmakierrosta, kun-
nes ohjelma lakkautettiin vuonna 1993. Brittiläisen City Challengen ja suomalaisten 
kaupunkiohjelmien yhtäläisyydet olivat huomattavat kilpailuttamisen osalta.   

City Challengen lisäksi 1990-luvun tärkeitä kaupunkipoliittisia instrumentteja 
olivat City Pride (1993) ja Single Regeneration Budget (1994) (Lehto et al. 1996: 48; 
Hambleton & Thomas 1995: 7; Bradley et al. 2004: 41; Ball-Petsimeris 2004: 172).  
Merkittävien kaupunkien politiikka (core cities policy) 2000-luvulta kiinnosti suoma-
laisia kaupunkipoliitikkoja. Helsingin elinkeinojohtaja Eero Holstila kuvaa politiikkaa 
ja viittaa Michael Parkinsonin, joka vaikutti suomalaiseen kaupunkipolitiikkaan:  

 
− − 2000-luvulla oli tämä core cities policy, joka lähti siitä, että Britannian pitää vahvistaa 
Lontoon jälkeen seuraavaa kymmentä suurta kaupunkiaan. Lontoo pärjää omillaan, mutta 
seuraavat kymmenen vaatii sitä kaupunkipolitiikkaa, ja niitä pitää tukea. Näkisin, että tällä 

                                                           
20Etenkin Englannin ja Walesin kaupunkipolitiikka kiinnosti tutkijoita, ks. esim. Jauhiainen (1995)  
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core cities policy:llä, jonka tunnen paremmin, oli vaikutusta. Osittain se haki malleja jopa 
Suomesta, siis tästä OSKE:sta − − Michael Parkinson kävi usein Suomessa − −. (Holstila.) 
 

Labourin kaupunkipolitiikka oli 2000-luvulla evidenssiin pohjautuvaa politiik-
kaa. Varsinkin Gordon Brown korosti tutkimusten merkitystä kaupunkipolitiikan ke-
hittämiselle. Selvityksistä merkittävimpiin lukeutuivat Eddington Transport Study 
(2006), Leitch Review of Skills (2006), Barker Review of Land-Use Planning (2006), 
Lyons Inquiry on Local Government (2007) ja Sub-National Review of Economic De-
velopment (2007). Niin sanotut kaupunkidiilit (City Deals) ovat tulleet keskeisiksi 
kaupunkipolitiikan instrumenteiksi 2010-luvulla; niiden avulla on tavoiteltu taloudel-
lista kasvua sekä säädelty julkisten varojen käyttöä (City Deals 2017; Schumann).  
 
7.1.3 Ranska  
 

Ranskalaisen valtiollisen kaupunkipolitiikan keskeisiä toimijoita ovat kaupunki-
asioita käsittelevä ministeriöiden välinen valtuuskunta, kaupunkiasioita käsittelevä 
ministeriöiden välinen komitea, kansallinen kaupunkineuvosto sekä aluepolitiikan 
keskusvirasto (Kokkonen 2002: 46−47). Ranskassa tehdään ero hallitsevan regiimin 
ja ideaalisen politiikan (le politique) sekä ja päivänpolitikoinnin (la politique) välillä 
(Rosanvallon 2003, cit. Palonen 2008: 55−57). Alue- ja paikallishallinto koostuu hie-
rarkkisesti järjestyneistä hallintoalueista, departementeista, arrondissementeista, kan-
toneista sekä suuresta määrästä kuntia. 

Ranskalaisen kuntajärjestelmän ja politiikan erityispiirteistä huolimatta suomalai-
set kaupunkipoliitikot kiinnostuivat Ranskan kaupunkipolitiikasta 1990-luvulla. 
Ranska näyttäytyi yhtenä kaupunkiyhtymien, kuntayhteistyön (Intercommunalité) ja 
sopimuspolitiikan kärkimaana sekä mielenkiintoisena politiikan tutkimuksen koh-
teena (esim. liikennepolitiikka ja TGV-junat). Pariisissa vieraillut kaupunkipolitiikan 
yhteistyöryhmä tilasi tutkija Hannu Taavitsaiselta selvityksen kaupunkipolitiikan ke-
hittymisestä. Sittemmin Ranskan kaupunkipolitiikkaan on perehtynyt myös opinto-
matkalle lähtenyt tutkija Kaisu Kuusela, joka selvitteli Lyonin kaupunkipolitiikkaa 
Urbanismisäätiön julkaisussaan. (ks. Taavitsainen 2000; Kuusela 2016.) 

Ranskassa solmittiin 1980- ja 1990-luvun taitteessa runsaasti kaupunkisopimuk-
sia, jotka olivat kaupunkipoliittisia innovaatioita. Ne saivat kaupungit menestymään. 
Kaupunkisopimuksissa sovittiin kaupunkien, valtion ja eri toimijoiden resurssien oh-
jaamisesta kaupunkialueiden kehittämiseen, joiden tavoitteena oli ennen kaikkea so-
siaalisten ongelmien ratkaiseminen. (Taavitsainen 2000: 92.) 

Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmälle Taavitsaisen selvitys osoitti, että Rans-
kassa oli kyetty kaupunkiyhtymien ja kaupunkiverkostojen avulla synnyttämään vah-
voja funktionaalisia kaupunkiseutuja ja muuntamaan pieniä kaupunkeja jopa metro-
polien vahvuisiksi urbaaneiksi yksiköiksi, jotka kykenivät kilpailemaan EU:n sisä-
markkina-alueella (emt.: 11−12). Huolimatta pienten kuntien visioista, suomalaiset 
kaupunkipolitiikan tekijät eivät ole yksimielisiä Ranskan vaikutuksesta uuteen suoma-
laiseen kaupunkipolitiikkaan. Suomen Kuntaliiton yksikön johtaja Karessuo arvelee, 
että vanha politiikan teon tapa olisi jatkunut, vaikka Ranskasta otettiinkin mallia: 
 

− − kyllähän Ranskan valtion ja kaupunkien välisistä sopimuksista on mallia otettu. Suo-
messa oli uutta 1990-luvun jälkeen etenkin nämä MAL-aiesopimukset sekä vuoropuhelu-
ajattelu, jossa kuntaryhmä neuvotteli ja keskusteli suoraan valtion kanssa. Tästä huolimatta 
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suomalainen kaupunkipolitiikka jäi pikkuisen paperinmakuiseksi. Meillä säilyi vahvana sek-
toripolitiikka. Sektorit eivät ole tavallaan luopuneet siitä omasta vallastaan. Aluekehitys lii-
tetään yhä vahvasti maakuntien kanssa keskusteluun. (Karessuo.) 
 

Sisäasiainministeriön kehitysjohtaja Risto Tienari epäilee johtaja Karessuon tavoin 
Ranskan vaikutusta:  
 

Kävimme Ranskassakin. − − Ranskan osalta se ongelma on siinä, että siellä se paikallishal-
lintojärjestelmä on niin erilainen kuin Suomessa ja Pohjoismaissa ylipäätään − −. Ranskalai-
set eivät ottaneet meitä koskaan kauhean vakavasti, kun me kävimme siellä. Minä olin mi-
nisterinkin kanssa Ranskassa ja ne virkamiehet häpesivät, kun meidän ministerimme puhui 
ihan läpiä päähänsä. (Tienari.)  

 
Aluekehitysneuvos Blomberg arvelee Ranskan vähäisen vaikutuksen johtuneen rans-
kalaisten virkamiesten epäloogisista menettelytavoista: 
 

Lähes kaikki yhteistyö Ranskan kanssa oli sekavaa suoraan sanoen. Tämä on henkilökohtai-
nen näkemykseni. Heillä ei ole loogista tapaa edetä. Saksa teki vahvaa työtä ja Hollanti. 
Luxemburg oli yllättävän kiinnostunut kaupunkipolitiikasta. Kaiken kaikkiaan yhteistyön ra-
kentuminen Euroopassa riippui hyvin paljon siitä, miten hyvä edustaja kustakin maasta oli 
mukana. (Blomberg.) 

 

Pienkuntamallin lupauksista huolimatta Suomessa ei otettu käyttöön ranskalaisen 
mallin mukaista kaupunkisopimuskulttuuria. Syinä tähän olivat suomalaisen järjestel-
män ministeriövetoisuus, tiukat budjetit, eduskunnan päätäntävalta sekä keskustan 
räätälöimä aluekehityslainsäädäntö, jossa kaupunkien merkitystä ei tuotu esiin. Li-
säksi Suomessa kaupunkisopimusten avulla ei pyritty ratkaisemaan sosiaalisia ongel-
mia kuten Ranskassa, vaan tavoitteena oli taloudellinen kasvu ja maankäytöstä, asu-
misesta ja liikenteestä sopiminen. Eroista ja ranskalaisten virkamiesten epäloogisuu-
desta huolimatta ranskalaiset kaupunkisopimukset kuitenkin tarjosivat Suomelle in-
spiraatiota ja esimerkin kaupunkien kehittämisestä valtakunnallisen politiikan tavoit-
teena. Neuvotteleva virkamies Olli Alho katsoo, että Kataisen hallituksen kaupunki-
politiikkaan vaikuttivat ranskalaiset esikuvat:  

 
Ranskan kaupunkipolitiikkaan on vaikuttanut tämä sopimusjärjestelmä, joka perustuu val-
tion ja kaupunkien suoraan sopimiseen. Kesti hyvin pitkään, ennen kuin Suomessa päästiin 
vastaavanlaiseen käytäntöön. Ei tarvitse mennä kovinkaan kauas lähihistoriaan, sillä viime 
hallituskaudella valtio ja kaupungit tekivät näitä suoria sopimuksia kasvumielessä. Tiedän, 
että nämä kasvusopimukset ovat olleet kaupunkipolitiikan tekijöiden haaveena 20 vuotta. 
Haluttiin päästä edes vähän samantyyppisiin sopimuskuvioihin kuin Ranskassa ja Hollan-
nissa. (Alho.) 

 
Aiesopimuksien tekoon palataan luvuissa 10.4.1, 10.6 sekä 11.3.  
 

7.1.4 Ruotsi 
 

Ruotsin suurkaupunkipolitiikka (storstadspolitik) muistuttaa Ranskan kaupunki-
politiikkaa. Se on itsenäistä politiikkaa, jolla on omat tavoitteenasettelunsa ja toimen-
piteensä. (ks. esim. Lähteenmäki-Smith 2002: 19; Kuokkanen 2005.)  

Ruotsalainen kaupunkipolitiikka on pyrkinyt ehkäisemään sosiaalista syrjäyty-
mistä, luomaan edellytyksiä kestävälle kehitykselle, edistämään tasa-arvoisia elinolo-
suhteita sekä hyödyntämään kaupunkien kasvupotentiaalia. Uuden ruotsalaisen kau-
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punkipolitiikan perusperiatteet esitettiin suurkaupunkityöryhmän mietinnössä Stors-
tadsliv – rika möjligheter men hårda villkor (1990). Työryhmä oli aloittanut toimin-
tansa vuonna 1988. Ruotsin hallituksen asettama Suurkaupunkikomitea teetti vuonna 
1998 raportin Tre städer – en storstadspolitik för hela landet. Samana vuonna hallitus 
teki esityksen 2000-luvun suurkaupunkipolitiikaksi otsikkona ”Kehitys ja oikeuden-
mukaisuus”. Ruotsin suurkaupunkipolitiikka on sopimuspolitiikkaa: kaupungit solmi-
vat sopimuksia työvoimaviranomaisten kanssa työllisyyden parantamiseksi. Suur-
kaupunkipolitiikan yksikkö perustettiin vuonna 1991 integraatioministerin alaisuu-
teen. Tämä kertoo kaupunkipolitiikan merkityksen tunnustamisesta. Suurkaupunkipo-
litiikan neuvottelukunnassa seitsemän ministeriön valtiosihteerit alkoivat tapaamaan 
säännöllisesti toisiaan. (Lähteenmäki-Smith 2002: 19−21.) 

Hyvinvointivaltion politiikkaa noudattanut Ruotsi oli ollut mallina useille länsi-
maille niiden kehittäessä politiikkaansa. Esimerkiksi Franklin Delano Rooseveltin ai-
kana Yhdysvaltojen politiikka muistutti Ruotsin keynesiläistä hyvinvointipolitiikkaa 
(ks. esim. Florida & Jonas 1991). Suomen politiikkaan ja lainsäädäntöön Ruotsilla on 
ollut suuri merkitys. Ruotsin kaupunkien ja kuntien muodostamat suuralueet (esim. 
West-Sweden) sekä kaupunkiverkostot (esim. Fyrstad) herättivät kiinnostusta Suo-
messa, kun yliopistot pohtivat strategiayhteistyötään vuosituhannen vaihteessa (Var-
tiainen 2000, cit. Taavitsainen 2000). Kaupunkipolitiikan tekijät mainitsevat Ruotsin 
esikuvien tärkeyden erityisesti vanhalle suomalaiselle kaupunkipolitiikalle ja viralli-
selle aluepolitiikalle:  
 

Ruotsi on toiminut aluepolitiikassa ja aluekehittämisessä meille melko usein mallimaana. 
Minulla oli paljon yhteyksiä Ruotsiin, ja meillä oli yhteisiä seminaarejakin ja muuta vastaa-
vaa. − − Heidän yhdyskuntarakenteensa oli kehittynyt paljon järkevämmäksi. Kuntauudis-
tuskin tehtiin siellä jo 1960-luvulla. Valtionhallinnon hajasijoitus toteutettiin 1980-luvulla, 
minkä myötä sinne on kehittynyt vahvoja keskuksia. (kehitysjohtaja Tienari.) 

 
Tietysti Ruotsi – rakastetaan tai vihataan – on ollut suomalaisten ensimmäinen ulkomaan-
matkailun kohde. Ruotsista olemme ottaneet hyvin paljon meidän järjestelmään vaikutteita, 
esimerkiksi peruskoulu, grundskola on yksi esimerkki − −. (kaupunkineuvos Andersson.) 

 
Suomi oli 1960-luvulla lähellä 1930-luvun Ruotsin tilannetta kaupunkikehittämi-

sessä. Ei ollut yllättävää, että sosiaalidemokraattien käynnistämän uuden kaupunkipo-
litiikan mielenkiinto kohdistui Ruotsiin 1990-luvulla. Suomen jälkeenjääneisyys 
Ruotsiin verrattuna oli 1990-luvulla silmiinpistävää, erityisesti mitä tulee suurkaupun-
kipolitiikkaan, kuntauudistukseen sekä yhdyskuntarakenteen toimivuuteen. Huoli-
matta kiinnostuksesta Ruotsiin, Suomessa kaupunki- ja suurkaupunkipoliittiset ratkai-
sut muotoutuivat hyvin erilaisiksi Ruotsin suurkaupunkipolitiikkaan verrattuna. Suo-
messa ei onnistuttu muodostamaan kaupunkipolitiikan yksikköä (luku 6.2.1.1). Toisin 
kuin Ruotsissa, suomalaisessa valtiollisessa kaupunkipolitiikassa valtiosihteerit eivät 
osallistu aktiivisesti kaupunkipolitiikkaan.   

Suomalaisille kaupunkipolitiikan tekijöille Ruotsin kaupunkipoliittinen malli on 
ollut kiehtova erityisesti samankaltaisen kunnallishallinnon näkökulmasta. Ruotsalai-
set kunnat ovat suomalaisten kuntien lailla vahvoja. Yleensähän samankaltaiset or-
ganisatoriset ja hallinnolliset rakenteet helpottavat erilaisten toimintatapojen omaksu-
mista. Kuitenkaan Ruotsin sekundäärikunnat eli maakäräjät eivät ole herättäneet in-
nostusta – itse asiassa suomalaiset kaupunkipolitiikan tekijät vastustavat ylipäänsä 
maakunnallisen itsehallinnon luontia Suomeen. Ruotsissa annettiin asetus maakärä-
jistä vuonna 1862, ja maakuntaitsehallinnon muodosta säädettiin vuoden 1954 laissa.  
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Ruotsin kaupunkipolitiikkaa voi pitää onnistuneempana kuin Suomen politiikkaa. 
Antaako kehitysjohtaja Ulla-Maija Laiho ymmärtää, että syynä olisi Suomen aluepo-
litiikka: ”Ruotsissa resurssit eivät hajaudu niin valtavan laajasti kuin meillä. Koko 
Pohjois-Ruotsihan on käytännössä Kiirunaa lukuun ottamatta tyhjää.” (Laiho). 

 
7.1.5 Hollanti 
 

Hollannilla on pitkät perinteet kaupunki- ja aluesuunnittelussa. Määrätietoisesti 
kaupunkipoliittista mallia on kehitetty jo 1970-luvulta lähtien. Tavoitteena on ollut 
ohjata kaupunkien kasvua tehokkaasti, säästää luonnonvaroja sekä ratkoa siirtolaisuu-
desta johtuneita sosiaalisia ongelmia. (Taavitsainen 2000: 65.) Kaupunkikysymyksiä 
on pyritty ratkaisemaan johdonmukaisesti, ja tulokset ovat olleet hyviä. Alankomai-
den kaupungit näyttävätkin monessa suhteessa hyvinvointikaupunkeina. Ne ovat ky-
enneet tuottamaan pienituloisille vuokra-asuntoja, ja vähävaraisten on ollut helpompi 
löytää asuntoja kuin muissa Euroopan kaupungeissa. Suhteellisen vähäinen segregaa-
tio on ollut seurausta harjoitetusta sosiaalisen sekoittamisen politiikasta.  

Hollannin suurkaupunkipolitiikka (grotestedenbeleid) syntyi vuonna 1994. 
Aluksi se keskittyi Amsterdamiin, Rotterdamiin, Haagiin ja Utrechtiin. Laajamittai-
seen muotoonsa suurkaupunkipolitiikka kehittyi vuonna 1999, jolloin 25 kaupunkia 
laativat omat kehittämissuunnitelmansa, jotka suurkaupunki- ja integraatioministeri 
hyväksyi. Sittemmin kaikki merkittävät Alankomaiden kaupungit ovat laatineet kau-
punkipoliittiset ohjelmansa. Suurkaupunkipolitiikan painotukset ovat vaihdelleet oh-
jelmakausittain. Esimerkiksi toisella ohjelmakaudella (1999–2004) suurkaupunkipo-
litiikalle asetettiin kolme peruspilaria, jotka olivat talous ja työllisyys, fyysinen infra-
struktuuri sekä sosiaalinen rakenne. Kolmannella ohjelmakaudella 2005–2009 halut-
tiin puolestaan painottaa kumppanuuksia, tulosjohtamista, politiikan läpinäkyvyyttä, 
byrokratian vähentämistä, räätälöityjä ratkaisuja sekä kokonaisvaltaista kehittämistä. 
Turvallisuutta on painotettu erityisesti 2000-luvulla. (Kuokkanen 2005.) Erityisesti 
politiikka on kohdistunut Randstadin alueeseen, jossa asuu noin seitsemän miljoonaa 
ihmistä ja jossa on vilkasliikenteinen lentoasema Schiphol.  

Suomelle Alankomaat on opettanut, miten pienetkin kaupungit voivat saada sy-
nenergiaetuja verkostoitumalla muiden kaupunkien kanssa. Esimerkiksi vuonna 1995 
perustettu kaupunkien verkosto (Regio Stedendriehoek) on yhdistänyt maaseutukun-
tia, kuninkaallisen kesäpalatsikaupunki Apeldoornin sekä hansakaupungit Zuphenin 
ja Deventerin. Verkosto on lisännyt kaupunkien ja maaseudun yhteistyötä vastapai-
nona suurille kaupungeille (Taavitsainen 2000), joiden merkitys on tunnustettu erik-
seen. Turku 2011-säätiön toimitusjohtaja (nykyinen asiamies) Cay Sevón näkee Alan-
komaiden esimerkin hyödyllisenä Suomelle: 

 
Hollanti oli tärkeä suunnannäyttäjä, sillä siellä oli tehty sopimukset valtion ja neljän suuren 
kaupungin välille. Mukana olivat Amsterdam, Rotterdam, Den Haag ja sitten ilmeisesti po-
liittisista syistä Utrecht. Minusta kolme ensiksi mainittua olivat sosialistipuolueen hallin-
noimia ja hallitsemia ja sitten Utrecht oli konservatiivien. − − Sopimukset tarkoittivat sitä, 
että mainitut kaupungit eivät olleet samassa aluekehityskonseptissa kuin muu maa. Valtio 
kiinnitti erityistä huomiota niihin. Eurocities-järjestössä jossakin vaiheessa Rotterdamin kau-
punginjohtaja toimi puheenjohtajana ja hänen vaikutus oli erittäin vahva. Hän oli ollut enti-
nen sisä- ja kunta-asioiden ministeri ja sun muuta sellaista. Tällaiset asiat vaikuttivat vah-
vasti. (Sevón.) 
 

Asiamies Sevónin mukaan suurille hollantilaisille kaupungeille on luontevasti osoi-
tettu niiden ansaitsema paikka kaupunkisysteemissä.  
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7.1.6 Saksa 
 

Saksalaisten kaupunkien verkostoitumisella on pitkät perinteet huolimatta siitä, 
että aina verkostoituminen ei ole ollut helppoa. Omia etujaan ajaneet kuningaskunnat, 
kreivikunnat, vapaakaupungit, provinssit ja herttuakunnat kilpailivat pitkään keske-
nään. Ennen Saksan keisarikunnan muodostamista 1871 sotilasliittojen ja löyhän val-
tioliiton toiminnot edellyttivät kuitenkin tietynasteista verkostoitumista. Hyviä esi-
merkkejä yhteistyöstä löytyy myös vanhan Hansaliiton historiasta. 

Länsi-Saksan ja Itä-Saksan yhdistymisen (1990) jälkeen saksalaiset kaupunkiver-
kostot inspiroivat vain rajattua suomalaisten kaupunkipolitiikan tekijöiden ja tutkijoi-
den joukkoa. Taavitsainen (2000) avasi kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmälle Saksan 
liittohallituksen kaupunkiverkostokokeilua 1990-luvulta. Kokeilun tuloksena saksa-
laisten kaupungit hakivat aktiivisesti partnereita omilta lähialueiltaan ja muodostivat 
toiminnallisia yhteenliittymiä (emt.). Urbanismisäätiön opintomatkalla 2014 kaupun-
kipolitiikan tekijät ja tutkijat perehtyivät Hampurin, Hannoverin ja Ruhrin alueisiin. 
He huomasivat, kuinka saksalaiset ovat pitkäjänteisellä työllä tarttuneet kaupunkiky-
symyksiin, rakentaneet luottamuksen kulttuurin, käsitelleet taitavasti maahanmuutto-
kysymyksiä sekä huomioineet historiallisen kaupungin (ks. Ilmavirta & Schmidt-
Thomé 2015: 121). Saksalaisen ja suomalaisen kaupunkiverkon väliltä on huomattu 
yhtäläisyyksiä. Saksassa on useita Helsingin kokoisia kaupunkeja, kuten Essen, Dort-
mund, Düsseldorf, Duisburg tai Bremen sekä lukuisia pienempiä kaupunkeja, esimer-
kiksi Perleberg, Pritzwalk, Wittenberg, Kyritz ja Wittstock.  

Suomessa on huomattu etenkin Saksan ekologinen ja ympäristöystävällinen kau-
punkikehittäminen. Leipzigin ministerikokouksen julkilausuma vuodelta 2007 suun-
tasi eurooppalaisten kaupunkipolitiikkojen mielenkiintoa yhä enemmän Saksaan. Pro-
fessori Hietala pitää Saksaa aitona edelläkävijämaana: 

 
− monet asiat, joita nyt vasta tehdään, ovat olleet käytössä muualla jo 100 vuotta sitten. Esi-
merkiksi jätteiden käsittely ja erittely oli Saksassa käytössä jo 1900-luvun alussa. Saksalai-
silla oli tarkat laskelmat siitä, kuinka paljon voidaan saada lämpöenergiaa jätekasoista. 
Meille on vasta tullut tämä jätteiden poltto nimenomaan energian talteenoton kannalta. (Hie-
tala.) 

 

Saksan merkitys oli kiistaton suomalaisille kaupungeille ennen toista maailman-
sotaa. Uuteen kaupunkipolitiikkaan Saksalla sen sijaan oli suhteellisesti vähäisempi 
vaikutus. Tämä on valitettavaa, sillä erityisesti Saksan kaupunkiverkostot, kuten 
Städtenetz Expo-Region, KERN, MAI, Saksilais-baijerilainen-kaupunkiverkosto ja 
Prignitz olisivat tarjonneet kiinnostavan mallin. Taavitsainen (2014: 27) pitää laimin-
lyöntiä jopa vaarallisena: ”On harmillista ja jopa vaarallista, että Saksan kaupunki- ja 
alueajattelun vahva kehitysvaihe jälleenyhdistymiseen [1990] ja etenkin 2000-luvun 
alussa käynnistyneeseen reformitrendiin liittyen on jäänyt vähäiselle huomiolle suo-
malaisten kaupunkikehittäjien parissa.”. Reformitrendillä Taavitsainen viittaa metro-
poli- ja alueuudistuksiin, joita Saksa on tehnyt 2000- ja 2010-luvuilla ja joilla maa on 
torjunut taloudellisia ongelmia (emt.: 24). Stuttgartissa on Euroopan ensimmäinen 
vaaleilla valittu metropolihallinto (Dijkstra & Maseland 2016: 190), jollaista Suo-
messa ei ole saatu aikaiseksi. Saksa-yhteyksien hiipuminen on erikoista, kun ottaa 
huomioon sen, että Suomen kaupunkilaitos sai vaikutteita saksalaisesta kaupunkilai-
toksen mallista jo keskiajalla (luku 2.1). Poikkeuksiakin löytyy uuden kaupunkipoli-
tiikan ajalta, esimerkiksi Oululla oli Saksaan linkkejä (luku 9.2.6). 
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7.2 Entä mikä on Suomen malli? 
 

Uuden suomalaisen kaupunkipolitiikan tekijät ottivat siis oppia ulkomaiden kau-
punkipolitiikoista. Suomalaisten kaupunkien menestystä ei kuitenkaan pidä yksin se-
littää kansainvälisten esikuvien kopioitumisen seurauksena. Monet asiat on onnistuttu 
tekemään ulkomaisia esikuvia paremmin. Suomen tietoyhteiskuntamalli oli aikansa 
menestystarina, jota Manuel Castells ja Pekka Himanen (2001a) vertasivat jopa Pii-
laakson ja Singaporen malleihin. He kuvasivat 2000-luvun alussa Suomea edisty-
neeksi tietoyhteiskunnaksi, globaalin innovaatioverkoston solmukohdaksi sekä dy-
naamiseksi IT-taloudeksi. Suomalaisesta innovaatiojärjestelmästä oli kehittynyt val-
tion, yritysmaailman, yliopistojen ja hakkereiden verkosto.  

Castells ja Himanen (emt.) korostivat kansallisen innovaatiojärjestelmän osuutta 
IT-klusterin sekä Nokian ja Linuxin kaltaisten menestystarinoiden syntyyn. Heidän 
mukaansa informaatioteknologian kehitys ei ollut seurausta vuoden 1994 tietoyhteis-
kuntastrategiasta, vaan teknologiapolitiikasta (emt.: 43, 75−76.). He toivat esille val-
tion tiedeneuvoston perustamisen (1963), Sitran perustamisen (1967), Suomen Aka-
temian organisaation ja rahoituksen uudistamisen (1969), Pertti Kohin Teknologian 
arviointi-raportin (1976), Tekesin perustamisen (1983) sekä valtion tiedeneuvoston 
muuttamisen tiede- ja teknologianeuvostoksi (1986). Lisäksi he painottivat yritysten 
omien tutkimusyksikköjen, Teknillisen korkeakoulun [Aalto-yliopisto], Tampereen 
teknillisen korkeakoulun sekä Oulun yliopiston merkitystä. (Emt.: 47−48, 51.)  

Suomessa oli vuonna 1986 seitsemän teknologiakeskus- ja -kylähanketta (Sippola 
2010: 430). Castells ja Himanen (2001a: 119−120) pitivät erityisen onnistuneena 
vuonna 1982 perustettua Oulun Teknologiakylä Oy:tä (Technopolis), jonka osakkaiksi 
tulivat Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, Kehitysaluerahasto sekä yksityisiä henki-
löitä. Castellsin ja Himasen mukaan esikuvallinen Oulun Teknologiakylä Oy synnytti 
uusia teollisia klustereita (emt.), jotka ovat tyypillisiä postfordistisille kaupungeille.  

Alueellinen teknologiapolitiikka oli onnistunut kehittämään uusia tietotekniikka- 
ja teknologiakeskuksia sekä teknologiakyliä vastapainoksi Helsingille. Teknologiaky-
lien tavoitteena oli tarjota monipuolinen toimintaympäristö yrityksille, vuokrata toi-
mitiloja ja tarjota palveluja (Viita 1986: 1, 3−4). Suomen Teknologiakeskusten Liitto 
TEKEL on toiminut teknologiakeskustoimijoiden valtakunnallisena yhteistyöverkos-
tona (Pikkarainen 1999: 29). Merkittävä osa TEKEL:in piiriin kuuluvista teknologia-
keskuksista sai keskeisen roolin OSKE:ssa (luku 6.2.4). Nykyään merkittävin tiede-
puistojen omistaja on Technopolis Oyj, joka omistaa ja vuokraa kiinteistöjä myös ul-
komailla. Oulun Technopoliksien lisäksi suomalaisia tiedepuistoja ovat esimerkiksi 
Espoon Innopoli, Jyväskylän Agora ja Tampereen Hermia.  

Tiedepuistojen perustamisella ja osaamiskeskusohjelmalla Suomi sai kilpailuval-
tion piirteitä. Olisivatko suomalaiset teknopolit kyenneet haastamaan globaaleja kas-
vunapoja eli technopoleja, joita Allen Scott sekä Castells ja Peter Hall kuvaavat? Ou-
luun syntynyt ”Pohjolan Piilaakso” vahvisti innovaatioajattelua Suomessa. Elinkeino-
johtaja Holstila tuo esiin Richard Floridan vaikutuksen:  

 
Innovaatiopolitiikassahan se keskeinen kysymys liittyy siihen, mikä on paikan merkitys. 
Mikä on maantieteen tai mikromaantieteen merkitys innovaatioiden synnyssä? Richard Flo-
ridan käsittein place matters. Meidän ajattelu vahvasti OSKE:ssakin oli siis se, että paikalla 
on väliä. − − No tämä place matters tuli itse asiassa vasta Floridan kirjan 2002 myötä, mutta 
se vahvisti tätä ajattelua. − − Eli yliopistokampukselle pystytetään teknologiakeskus, minkä 
myötä alkaa syntyä paljon enemmän uutta yritystoimintaa kuin jos asiat tapahtuisivat vaikka 
erinäisinä pisteinä satunnaisesti kartalla. Eli tämä oli se teoria, jonka voidaan katsoa olevan 
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taustalla osin myöskin osaamiskeskusohjelmassa − − Oulun malli oli se lähtökohta! (Hols-
tila.) 

 
Historian professori Hietala korostaa Oulun mallin merkitystä Martti Häikiön kanssa 
Suomen eduskunta 100 vuotta-juhlateoksessa. Hietala ja Häikiö (2008) kirjoittavat: 
 

Oulun monialaisen yliopiston painopisteeksi määriteltiin vuonna 1983 informaatiotekniikka. 
Yliopisto muodosti yhdessä VTT:n, elektroniikan ja tietokonetekniikan laboratorioiden ja 
alueelle syntyneiden elektroniikka- ja tietoliikenneteollisuuden kanssa jo 1980-luvun loppu-
puolella merkittävän keskittymän. − − Oulu-ilmiön kannalta välttämätöntä oli, että yliopiston 
ohella Oulun kaupungin hallinnossa ja oululaisissa yrityksissä oli hyvin varhaisessa vai-
heessa sellaista aloitekykyä ja innovatiivisuutta, joka synnytti yhteistoimintaa ja luovuutta. 
(Hietala & Häikiö 2008: 309.) 

 
Kaupunkipolitiikan kehittyessä alettiin yhä enemmän hyväksikäyttämään kau-

pungistumisen tarjoamia mahdollisuuksia. Tämä käy ilmi elinkeinojohtaja Holstilan 
haastattelusta. Kaupunkipolitiikasta ei edelleenkään haluttu muotoilla yleisen sosiaa-
lipolitiikan välinettä (eurooppalaiseen tapaan), jonka pääasiallinen tehtävä olisi ollut 
sosiaalisen eheyden tukeminen. Osaamisen vahvistaminen, innovaatiopolitiikka ja 
elinkeinopolitiikka tekivät Suomesta esikuvan ulkomaiden kaupunkipoliitikoille, ku-
ten neuvotteleva virkamies Pikkarainen kuvaa:  
  

Vaikutteita voidaan hakea, mutta se on toki eri asia implementoidaanko niitä kansallisessa 
kaupunkipolitiikassa. Jos katsotaan tätä meidän 1990-luvun kaupunkipolitiikan lippulaivaa 
eli osaamiskeskusohjelmaa, niin sitähän käytiin kyllä benchmarkkaamassa ympäri maail-
man. Esimerkiksi ranskalaiset kävivät ottamassa mallia OSKE:n tyyppisestä toiminnasta. 
Muistaakseni Le Mondessa oli lehtijuttukin silloin aikanaan. (Pikkarainen.) 

 
Suomalaisen kaupunkipolitiikka alkoi edistää innovaatioiden syntyä, ja politiikka 
muuttui tietoperusteiseksi kaupunkikehittämiseksi. Tietoyhteiskuntamallissa metro-
polialue ja suuret kaupungit nousivat tärkeiksi. Vaikutusvaltaisen tiede- ja teknologia-
neuvoston (1987–2008) jälkeen perustettiin Tutkimus- ja innovaationeuvosto, jonka 
aloitteesta aloitettiin SHOK-yhteistyö. Strategisen huippuosaamisen keskittymät luo-
tiin (Castells & Himanen 2001b: 101; Uudistava Suomi: Tutkimus- ja…2014: 20).  
 
7.3 Yhteenveto 
 

Uuteen suomalaiseen kaupunkipolitiikkaan vaikuttivat erityisesti Yhdysvallat, 
Ranska ja Iso-Britannia. Suurten ostoskeskusten rakentaminen esikaupunkeihin toi 
Suomeen Yhdysvaltojen kaupunkirakenteen piirteitä sekä vastasi yrittäjien ihanteisiin. 
Ison-Britannian kaupunkipoliittiset ohjelmat, City Challenge ja merkittävien kaupun-
kien politiikka olivat esikuvina Suomen kaupunkipolitiikan kehittämiselle. Ranskan 
osalta huomio kohdistui kaupunkisopimuksiin.  

Ruotsin suurkaupunkipolitiikka kiinnosti Suomen ja Ruotsin samankaltaisen kun-
nallishallinnon vuoksi. Hollannin malli lisäsi pienten kaupunkien luottamusta omiin 
kehitysmahdollisuuksiinsa. Saksa olisi saattanut tarjota mallin kaupunkiverkostojen 
rakentamiseksi. Uuteen kaupunkipolitiikkaan Saksa ja Ruotsi vaikuttivat vähemmän; 
ne olivat tärkeitä kohdemaita etenkin vanhalle kaupunkipolitiikalle.  

Suomalainen tietoyhteiskuntamalli rakentui Nokian ja erilaisten ICT-verkostojen 
ympärille, ja sen mannekiiniksi tuli Oulun kaupunki. Tiedepuistojen ja -ohjelmien me-
nestyksen seurauksena suomalainen alue- ja kaupunkipolitiikka muuttui innovaatioita 
edistäväksi ja tietoperusteiseksi kaupunkikehittämiseksi.  



 

103 
 

SUOMALAINEN KAUPUNKIPOLITIIKKA – SEN TEKIJÄT JA TULKIT            Olli Hokkanen 

 

8 Euroopan unionin kaupunkipolitiikka  
 

Tässä luvussa esitellään EU:n kaupunkipolitiikkaa ja tutkitaan EU:n vaikutusta 
uuteen suomalaiseen kaupunkipolitiikkaan. Luvussa väitetään EU:n kansainvälistä-
neen suomalaisia kaupunkeja ja siten muuttaneen niitä, mutta uuden valtiollisen kau-
punkipolitiikan keinoihin unionilla ei ole ollut mandaattia vaikuttaa. Luvun pääotsi-
kon voisi oikeastaan laittaa lainausmerkkeihin, sillä EU:n kaupunkipolitiikka on mah-
dollista kyseenalaistaa. ”EU:n kaupunkipolitiikasta” puhuminen ei tarkoita jäsenmai-
den kaupunkiasioista päättämistä ylikansallisella tasolla tai systemaattista kaupunkei-
hin vaikuttavien muiden EU-politiikkojen koordinaatiota, vaan kysymys on ollut sub-
sidiariteettiperiaatteen kunnioittamisesta sekä kaupunkiongelmien ratkaisemisesta ja 
yhteiskunnallisten olojen kehittämisestä pääasiassa koheesiopolitiikan keinoin. ”EU:n 
kaupunkipolitiikka” ei ole ollut myöskään kokonaan retoriikkaa, vaan kyse on ollut 
pääasiassa epäsuorasta vaikuttamisesta EU:n aluepolitiikan sisältöihin.  

EU on antanut suomalaisille kaupunkipoliitikoille suosituksia, asettanut haasteen 
kaupunkipolitiikan luomiseksi, rahoittanut kaupunkihankkeita sekä auttanut kaupun-
keja verkostoitumaan ja ratkomaan strategisia haasteita. EU:n keinojen tarkastelu on 
ensiarvoisen tärkeää, sillä niillä on tuettu suomalaisten kaupunkipolitiikan tekijöiden 
työtä. Analyysissä introdusoidaan uusi kaupunkipolitiikan kaupunkityyppi ”EU-ro-
mantikot” sekä hyödynnetään skaala- ja legitimiteettiteorioiden ja kansainvälisen kau-
punkiteorian käsitteitä.  

Suomen virallinen EU-jäsenyys astui voimaan 1.1.1995, jolloin oli käynnissä ra-
kennerahastokausi 1994–1999. Alkuvuosia leimasi romanttinen suhde EU:hun. Suomi 
juhli 20-vuotista jäsenyyttään unionissa vuonna 2015, jolloin oli käynnissä neljäs ra-
kennerahastokausi.  Seuraava esitys etenee EU:n ohjelmakausittain. Taulukkoon 8 on 
koottu EU:n kaupunkipolitiikan kehityksen merkkipaaluja, joihin pureudutaan. 
 
8.1 Ohjelmakaudet 1994–2020 
 

Milloin ”Euroopan unionin kaupunkipolitiikka” syntyi? Euroopan yhteisössä 
(EY) oli ratkaistu alueiden (ei kaupunkien) välisiä eroja vuoteen 1988 saakka, jolloin 
rakennerahastoihin alettiin suunnata enemmän resursseja. Samana vuonna Paul Che-
shire ja Michael Parkinson olivat kannustaneet DG REGIO:ta kiinnittämään huomiota 
kaupunkien intresseihin. Vaikka sopimukseen EU:sta (1992) eli Maastrichtin sopi-
mukseen ei lisätty mainintaa kaupunkien erityisestä kompetenssista, kyettiin EAKR:n 
artikla 10:n nojalla käynnistämään vaatimaton Urban Pilot vuonna 1990. Se on näh-
tävä ensimmäisenä EU:n keinona, joka huomioi kaupungit. (Cheshire 1988; Sopimus 
Euroopan uniosta 1992; Parkinson 2005:13.) Näin ollen EU:n varhainen kaupunkipo-
litiikka syntyi vuonna 1990. Urban Pilot-hankkeita käynnistettiin yhteensä 59, ja nii-
hin käytettiin yhteensä 386 miljoonaa euroa. 

EU:n komissiossa kaupunkipolitiikkaa edistivät 1990-luvulla aluepolitiikasta vas-
taava osasto PO XVI ja ympäristöasioista vastaava osasto PO XI (ks. Blomberg et al. 
2000: 12). EY:n ympäristöpääosaston PO XI laatima kaupunkiympäristöä koskeva 
vihreä kirja julkaistiin vuonna 1992. Se synnytti runsaasti keskustelua kulminoituen 
vuonna 1994 järjestettyyn Aalborgin konferenssiin (The European Conference of Sus-
tainable Cities and Towns), jossa allekirjoitettiin sopimus kuntien ja kaupunkien kes-
tävästä kehityksestä. Kestävän kehityksen ohjelman tuloksia tarkasteltiin vuonna 1996 
Lissabonin konferenssissa, jossa keskusteltiin myös YK:n HABITAT II:n ajatusten 
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soveltuvuudesta Eurooppaan. (ks. Lehto et al. 1996: 43; Mansikka 1997: 11.) Tavoit-
teiden asettamista ja kehityksen monitorointia helpottaakseen EU:n komissio laati 
vuonna 1996 raportin Euroopan kestävän kehityksen kaupungit, jossa esitellään kau-
punkijohtamisen, politiikkaintegraation, ekosysteemiajattelun sekä yhteistyön ja 
kumppanuudet periaatteet (European Sustainable Cities 1996). 

 
 

Taulukko 8. Euroopan unionin kaupunkipoliittisia selvityksiä ja keinoja  

 
Raportit ja  
tutkimukset 
 

Kaupunkiympäristöä käsittelevä Vihreä kirja 1992 
Eurooppa 2000 (1991) 
Eurooppa 2000+ (1994) 
Ystävyyskaupunkitoiminnan opas Kuntien ja kaupunkien Eurooppa (1997) 
Euroopan komission kaupunkiympäristön asiantuntijaryhmän teettämä Euroopan kestävän kehityksen kaupungit (1998) 
Kaupunkien kestävä kehittäminen Euroopan unionissa: toimintakehys 1999 (tavoitteli kaupunkien kehittämiseen liittyvien 
politiikkojen yhdentämistä) 
Urban Audit-kaupunkitutkimukset (kaupunkipolitiikan suunnittelua varten kerätään mm. tietoa elinoloista ja elämänlaadusta 
kaupungeissa) 

ESDP  Polysentristen kaupunkien kehittämistä korostanut Euroopan aluekehityssuunnitelma 

ESPON  Eurooppalaisten tutkimuslaitosten välinen yhteistyömuoto, joka sai alkunsa ESDP:stä 
(monikeskuksisuus on yksi ohjelman kantavista ideoista) 

Urban Pilot Hankkeilla edistettiin kaupunkeihin liittyviä innovaatioita ja erilaisia kokeiluja vuosina 1989−1999 
URBAN I ja UR-
BAN II  

Yhteisöaloitteet kuuluivat konkreettisimpien ja näkyvimpien kaupunkipoliittisten instrumenttien joukkoon. Toimet keskittyivät 
ongelma-alueisiin.  

tavoite 2 Uudisti rakenteellisissa vaikeuksia olevia urbaaneja alueita ja kaupunginosia taloudellisesti ja sosiaalisesti 
URBACT I, II ja 
III 

Mahdollistaa kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakaminen unionissa. Tavoitteena on tietojenvaihto eurooppalaisten kaupunkien 
välillä 

UDN Urban Development Network 

 
Konferenssit 
 

Aalborgin konferenssi 1994: Sopimus kuntien ja kaupunkien kestävästä kehityksestä 
Urban Forum 2012: Aluekomissaari Johannes Hahn käynnisti suoran vuoropuhelun eurooppalaisten kaupunkien kanssa kau-
punkipolitiikan tilasta. Komissio päättää ehdottaa konferenssin pohjalta, että varoja korvamerkitään kestävää kaupunkikehitystä 
edistäviin yhdennettyihin toimiin.  

 
Urban Agenda 
 

EU:n kaupunkiagendalla halutaan kehittää yhteistyön muotoja, tavoitella parempaa kaupunkialueisiin kohdistuvaa politiikkaa, 
huomioida kaupunkien erilaiset haasteet ja ominaispiirteet sekä edistää EU 2020-tavoitteita. Komissio, jäsenvaltiot ja jäsenval-
tioiden kaupungit varmistavat kaupunkinäkökulman vahvistumisen EU-politiikoissa. Näkökulma koskettaa erityisesti sääntelyä 
(better regulation), rahoitusta (better funding) sekä tiedon hyödyntämistä (better knowledge). Erityiseksi teemaksi nostetaan 
pienten ja keskisuurten kaupunkien rooli aluekehityksessä ja EU-tavoitteiden realisoinnissa. Lisäksi asumista korostetaan.  

EAKR-asetuksen 
artikla 7 

Ohjaa rahoitusta sekä ajaa kokonaisvaltaisesti kaupunkien eri toimialoja, sektoreita ja teemoja huomioivaa kaupunkikehitystä. 
Jäsenvaltioiden on varattava vähintään viisi prosenttia (5 %) kohdennettavista EAKR:n varoista kestävää kaupunkikehitystä 
koskevien strategioiden tukemiseen.  

Horisontti 2020  Kyseessä erittäin suuri tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelma. Huomion kohteena muun muassa yhteiskunnalliset isot haasteet, 
joiden ydinkeskiössä on kaupunkipolitiikka 

COSME Yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskeva EU-ohjelma. 
Julistukset,  
peruskirjat,  
sopimukset, 
tiedonannot jne.  

Lille Action Programme 2000, Rotterdam Acquis on Urban Policy 2004, Bristol Accord 2005, Leipzig Charter 2007, Marseille 
Final Statement 2008, Toledo Declaration 2010, Riga Declaration 2015, Alueiden komitean Bratislava Declaration 2016 

 
EU:n komissio antoi vuonna 1997 tiedonannon Kohti kaupunkien toimintaohjel-

maa Euroopan unionissa, jossa esitettiin EU:n politiikan vaikutusten tutkimista. Ko-
mission aloite herätti runsaasti keskustelua, ja erityisen tyytyväisiä siihen olivat alue-
politiikasta vastanneet ministerit, Euroopan alueiden komitea, talous- ja sosiaalikomi-
tea sekä Euroopan parlamentti. Komissio päätti julkaista EU:n toimintakehyksen kau-
punkien kestäväksi kehittämiseksi, jolla tavoiteltiin erillisten politiikkatoimenpiteiden 
yhdistämistä kaupunkipolitiikaksi. Tavoitteena oli tehdä Eurooppaan sosiaalisen ja 
kulttuurisen integraation, taloudellisen hyvinvoinnin, kestävän kehityksen ja demo-
kratian keskuksia. Komissio halusi aikaisempien tiedonantojensa lisäksi ottaa huomi-
oon Amsterdamin sopimuksen (1997), Adenda 2000-asiakirjan, Kioton ilmastosopi-
muksen, viidennen toimintaohjelman tarkistuksen, asetetut työllisyyden suuntaviivat, 
ehdotukset viidenneksi TKK-puiteohjelmaksi sekä luonnoksen Euroopan aluekehitys-
suunnitelmaksi (ESDP), jossa korostettiin polysentristen kaupunkialueiden kehittä-
mistä. (Kaupunkien kestävä kehittäminen EU:ssa: Toimintakehys 1999: 1−2.) ESDP 
päätettiin sisällyttää rakennerahasto-ohjelmiin Tampereen kokouksessa 1999, mihin 
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olivat osallistuneet aluesuunnittelusta ja kaupunki- ja aluepolitiikasta vastaavat EU:n 
ministerit. ESDP hyväksyttiin ministereiden epävirallisessa kokouksessa Potsdamissa 
1999. ESDP:tä seurasi ESPON-toiminta eli eurooppalaisten tutkimuslaitosten välinen 
yhteistyö. (ks. Blomberg et al. 1999: 12−13; Blomberg 2009.)  

EU:n kaupunkipolitiikan toimintakehys pyrki kaupunkien taloudellisen hyvin-
voinnin lisäämiseen ja työllisyyden parantamiseen kaupungeissa. Komissio halusi toi-
mintakehyksensä ensimmäisessä osassa tuoda kaupungit mukaan EU:n aluesuunnitte-
luun ja rakennerahastotoimintaan. Lisäksi ehdotettiin kaupunkien yhteistyön tuke-
mista kaupunkialueiden kehittämismahdollisuuksien edistämiseksi. Erityisesti komis-
sio painotti kaupunkien merkitystä työllisyyspolitiikassa, kaupunkien aseman lujitta-
mista innovaatioiden keskuksina sekä liikennestrategioiden edistämistä. Toimintake-
hyksen toisessa osassa tarkasteltiin kaupunkialueiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia 
ja sosiaalisen osallisuuden edistämistä. Kaupunkialueita uudistettaessa (rakennerahas-
tojen varoilla) tuli omaksua holistinen lähestymistapa, joka kattaa taloudelliset, sosi-
aaliset, kulttuuriset ja ympäristöä koskevat kysymykset. Kolmas toimintakehyksen 
osa koski kaupunkiympäristön suojelua. Neljäs osa paneutui puolestaan hyvän kau-
punkihallinnon ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien edistämiseen. Komissio 
aloitti sellaisten innovatiivisten kaupunkien kehittämisstrategioiden tukemisen, joilla 
pyrittiin edistämään hyvää kaupunkihallintoa. Komissio päätti myös tukea jäsenvalti-
oiden hallitusten välistä yhteistyötä ja hyviä kaupunkipolitiikan käytäntöjä. (Kaupun-
kien kestävä kehittäminen EU:ssa: Toimintakehys 1999: 1−2.)  

EU:n toimintakehyksen julkaiseminen toi esiin komission aktiivisen roolin kau-
punkipolitiikan hahmottelussa. Tästä roolista kertoivat komission aluepolitiikkaosas-
ton Eurooppa 2000 ja Eurooppa 2000+ -raportit, jotka syventyivät eurooppalaisiin 
keskikokoisiin kaupunkeihin, kaupunkitutkimukseen ja unionin roolin vahvistamiseen 
aluesuunnittelussa. EU:n kaupunkipolitiikan roolin vahvistumiseen olivat erityisesti 
vaikuttaneet aluepolitiikasta vastannut komission jäsen Bruce Millan sekä aluekomis-
saari Monica Wulff-Mathies. EU:n kaupunkipolitiikan aika oli alkamassa: kaupunki-
poliittinen argumentaatio oli muuttunut yhä avoimemmaksi ja rakennerahastouudis-
tukset olivat suosineet kaupunkeja. Työttömyyden lisääntyminen toi suuria kaupun-
keja EU:n tuen piiriin. (ks. Lehto et al. 1996: 43−45.)   

EU:n kaupunkipolitiikkaa vahvisti Urban Audit-pilottiprojekti, jossa keskityttiin 
vertailu- ja esikuva-analyysin keinoin selvittämään eurooppalaisten kaupunkien vah-
vuuksia ja heikkouksia. Ensimmäinen Urban Audit käynnistetiin vuonna 1998, ja se 
tarjosi vertailukelpoista tietoa päättäjille. EU tuki myös rahallisesti toisen maailman-
sodan jälkeen laajaksi liikkeeksi kasvanutta ystävyyskaupunkitoimintaa. (Kaupunkien 
kumppanina URBAN-yhteisöaloite 2003: 49−50; Parkinson 2005: 14.) 

EY alkoi 1980-luvun lopulla suunnittelemaan erityisiä ohjelmia kaupunkeja var-
ten. Merkittävin näistä oli URBAN-yhteisöaloite, jonka tehtävänä oli täydentää raken-
nerahastojen (EAKR, ESR, EMOTR ja KOR) tukitoimia. URBAN I rahoitti vuosien 
1994−1999 aikana 118 ohjelmaa (yhteensä 900 miljoonaa euroa). Ohjelmien tavoit-
teena oli infrastruktuurin kunnostaminen, työpaikkojen synnyttäminen, sosiaalisen 
syrjäytymisen ehkäiseminen sekä rakennetun ympäristön ehostaminen. URBAN-oh-
jelma oli tuonut kaupunkipolitiikan Euroopan parlamentin keskusteluihin, esimerkiksi 
vuonna 1996 keskusteltiin Italian ja Saksan ehdotuksesta perustaa Euroopan kaupun-
kipolitiikan instituutti (EURO-MUNICIPIA − European Centre for the Promotion of 
Urban Policies). (Lehto et al. 1996: 45; Kaupunkien kumppanina URBAN-yhteisöa-
loite 2003.) URBAN ohjelmat täydensivät EU:n tavoite-ohjelmia, joiden tavoitteena 
oli auttaa sosiaalisista ongelmista kärsiviä alueita ja kaupunginosia.  
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Ohjelmakautta 2000–2006 varten laadittiin kehittämissuunnitelma, Agenda 2000, 
jonka EU:n valtionpäämiehet ja Euroopan parlamentti hyväksyivät vuonna 1999 (Eu-
rooppatiedotus…2000). Sen alue- ja rakennepoliittisen ohjelman tavoitteena oli taan-
tuvien teollisuusalueiden uudistaminen ja maaseutualueiden sopeuttaminen rakenne-
muutokseen; tavoite 2:een integroitiin edellisen ohjelmakauden tavoitteet 2 sekä 5b. 
Lisäksi haluttiin uudistaa maatalouspolitiikkaa sekä laajentaa unionia. Euroopan ko-
missio päätti tukea neljää eri yhteisöaloitetta: INTERREG III, URBAN II, Leader + 
ja EQUAL. (ks. Tuomisto 2001: 18.) URBAN II-yhteisöaloite tuki taantuvia kaupun-
kialueita, ja yhteensä 730 miljoonaa euroa käytettiin 70 eurooppalaisen kaupunkialu-
een kestävään, taloudelliseen ja sosiaaliseen uudistamiseen. EU:n kaupunkien verkos-
ton (URBACT) tavoitteena oli tehdä tunnetuksi kaupunkien hyviä käytäntöjä. UR-
BACT-ohjelmaan käytettiin 24,76 miljoonaa euroa, joista 15,9 % saatiin EU:lta ja lo-
put jäsenvaltioilta. (Kaupunkien kumppanina URBAN-yhteisöaloite 2003: 47−50.)  

Ohjelmakaudella 2007–2013 käynnistettiin URBACT II, mutta URBAN II lope-
tettiin erillisenä ohjelmana. Euroopan komissio järjesti Brysselissä Urban Forum-kon-
ferenssin vuonna 2012, mikä kokosi yhteen laajasti kaupunkien, järjestöjen ja insti-
tuutioiden edustajia. Aluepolitiikasta vastannut komissaari Johannes Hahn aloitti kes-
kustelun eurooppalaisten kaupunkien tilasta, koska hän halusi saavuttaa yhteisen kau-
punkipoliittisen näkemyksen tulevaa rakennerahastokautta varten. Foorumissa tun-
nustettiin kaupunkien keskeinen rooli kasvun edistäjinä, mikä oikeutti varojen koh-
dentamisen. Tavoitteeksi asetettiin innovaatioiden edistäminen ja liikennejärjestelyn 
kehittäminen ympäristökysymyksiä unohtamatta sekä kaupunkialueita koskevien po-
litiikkatoimenpiteiden koordinointi kestävän kehityksen edistämiseksi. Kestävää kau-
punkikehitystä edistäviin toimenpiteisiin päätettiin jatkossa panostaa erityisesti, jotta 
energiatehokas ja innovatiivinen kaupunkialue olisi mahdollista luoda. (Vahvistuva 
kaupunkipolitiikka esillä Brysselissä 2012.)  

Ohjelmakauden 2014–2020 lähtökohdaksi valittiin kasvua ja työllisyyttä koskeva 
Eurooppa 2020-strategia, jonka EU:n huippukokous hyväksyi vuonna 2010 Lissabo-
nin strategian korvaajaksi. Uudella ohjelmakaudella varoja korvamerkittiin vähähiili-
seen talouteen ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Komissio julkaisi vuonna 2014 tiedonan-
non, joka käynnisti keskustelun EU:n kaupunkiagendan luomisesta. Riiassa vuonna 
2015 järjestetyssä EU:n epävirallisessa kokouksessa keskusteltiin EU:n kaupunkipo-
litiikasta ja annettiin ministereiden yhteinen julkilausuma21, Riian julistus. Siinä EU:n 
toimielimet ja jäsenmaat kuin myös useat eurooppalaiset kaupungit ilmaisivat kannat-
tavansa EU:n kaupunkiagendaa, jonka valmistelutyöhön erityisasiantuntija Jaana Ne-
valainen osallistui:  

 
Olin juuri kolme kuukautta aluekomissaarin kabinetissa töissä ja osallistuin Urban Agenda-
työhön. Nythän oikeastaan ensimmäisen kerran ollaan tekemässä laajaa eurooppalaista kau-
punkipoliittista kokonaisuutta, Urban Agendaa, joka varsinaisesti julkistetaan Amsterda-
missa toukokuun lopussa. − − Siinä on 12 pääteemaa tällä hetkellä. Ensimmäistä kertaa kos-
kaan eurooppalaisella tasolla puhutaan myös asumisesta selkeästi. Urban Agendan teemoja 
toteuttamaan on valittu kumppanuuksien vetovastuukaupungit ja sitten mukana tulee myös 
partnerikaupunkeja. Kukaan ei vielä kuitenkaan tiedä, mitä käytännössä tulee syntymään, 
mutta odotukset ovat suuret. (Nevalainen.) 
 

                                                           
21EU:n kaupunkipolitiikan julkilausumia ovat olleet: Lille Action Programme (2000), Rotterdam Acquis on 
Urban Policy (2004), Bristol Accord (2005), Leipzig Charter (2007), Marseille Final Statement (2008), To-
ledo Declaration (2010), Riga Declaration (2015) sekä Pact of Amsterdam (2016). (EU Urban Acquis 2016.) 
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Myös valtion virkamies pitää Euroopan kaupunkiagendaa kaupunkipolitiikan uutena 
mahdollisuutena: 
 

Unionilla on nyt tämä melko tuore prosessi nimeltään Euroopan kaupunkiagenda. Kyseessä 
on pikemminkin uusi mahdollisuus kaupunkipolitiikalle kuin tiukkojen reunaehtojen antaja. 
Kaupunkiagendalla siis ajetaan sitä, että kokemustenvaihto hyvistä kaupunkipolitiikoista te-
hostuisi EU-jäsenmaiden välillä. Tarkoituksena on luoda parempaa ymmärrystä siitä, miten 
hyvää kaupunkia rakennetaan. Tämän ymmärryksen pohjalta tullaan vaikuttamaan erilaisiin 
EU-lainsäädäntöaloitteisiin, direktiiveihin, epävirallisiin säännöksiin − −. (Valtion virka-
mies.) 

 
EU:n kaupunkiagendaa on ollut helppo kannattaa sen väljyyden vuoksi, ja EU:n 

komissiolle asetetun toivomuksen takia. Kuten valtion virkamies lopuksi toteaa, kau-
punkiagendalla on haluttu parantaa EU-säännöksiä, joilla on kaupunkien näkökul-
masta vaikutuksia kaupunkikehitykseen. EU:n kaupunkiagendan tavoitteena on tehok-
kaampi kaupunkipolitiikka, joka ottaa huomioon kaupunkien haasteet ja erityispiir-
teet, sekä EU 2020-tavoitteiden edistämisen. Kaupunkiagendan avulla on pyritty myös 
kehittämään jäsenvaltioiden ja niiden kaupunkien yhteistyötä ja tiedonvaihtoa sekä 
korostamaan kaupunkinäkökulman tärkeyttä erityisesti rahoituksessa. Haastatteluista 
selviää, että erityisiksi teemoiksi on valittu pienten ja keskisuurten kaupunkien rooli 
aluekehityksessä sekä maahanmuuttajien kotouttaminen, kaupunkiliikenne ja kierto-
talous. (ks. myös Dijkstra & Maseland 2016: 15.) EU:n kaupunkiagenda ei ole sama 
kuin Uusi urbaani agenda, joka on YK:n globaalin tason kaupunkikehitysohjelma. Se 
hyväksyttiin Habitat III-konferenssissa Quitossa vuonna 2016. 

Horisontti 2020 on EU:n kilpailukyvyn ja innovatiivisuuden edistäminen puite-
ohjelma vuosille 2014−2020. Ohjelman lukeminen kaupunkipolitiikan instrumentiksi 
jakaa selvästi kaupunkipolitiikan tekijöiden mielipiteitä. Ensinnäkin neuvotteleva vir-
kamies Mika Pikkarainen ei pidä Horisontti 2020-ohjelmaa kaupunkipolitiikan ohjel-
mana: ”En näe, että Horisontti 2020 olisi kaupunkipoliittinen. Se on ihan yleinen.” 
(Pikkarainen). Sipoon kunnanjohtaja Mikael Grannas sen sijaan pitää useita ohjelman 
tavoitteita kaupunkipoliittisina:  
 

Horisontti 2020 kuuluu osittain kaupunkipolitiikan piiriin, koska tämän erillisohjelman mo-
net linjaukset ovat kaupunkipoliittissävytteisiä huolimatta perustutkimuksen painotuksista. 
Esimerkiksi mobility on selkeästi linjaus, joka Horisontti 2020-erillisohjelmassa on selkeästi 
kaupunkipolitiikkaa. Sitten on myös cleantech sekä sähköön ja energiatehokkuuteen liittyvät 
asiat. Lisäksi on olemassa yleisiä smartcity-linjauksia, kuten turvallisuus, viihtyvyys ja osal-
listuminen. Myös tavaroiden Internet, The Internet of things on osittain smartcity-linjaus. 
Sillä tavallaan on suora kaupunkipoliittinen yhteys kaupungeille, vaikka smartcity-puoli on-
kin enemmän sektoripohjaista. Horisontti 2020:n kautta myös suoraan rahoitetaan asioita. 
Tarkoituksena on jouhevoittaa kaupunkeja ja tehdä asukkaiden elämä joustavammaksi ja 
helpommaksi. (Grannas.) 

  
Euroopan alueiden komitean presidentti Markku Markkula näkee kaupunkipolitiikan 
Horisontti-ohjelman keskeisenä instrumenttina: 
 

Horisontti 2020:ssa yhteiskunnallisten isojen haasteiden ratkaisemisen ydinkeskiössä on 
kaupunkipolitiikka. − − Horisontti 2020:n tulisi pitää sisällään vielä enemmän kaupunkipo-
liittisia elementtejä. Keskeiset komissaarit aina Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald 
Tuskia myöten käyvät täysistunnoissamme puhumassa. Viesti tulee tätä kautta hyvin selke-
ästi esille. (Markkula.)  
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Euroopan taloudellisen kasvun ja innovatiivisuuden lisäämiseksi EU myöntää Hori-
sontti 2020-rahoitusta useille kilpailukykyisille tutkimus- ja kehittämishankekonsor-
tioille. Kunnanjohtaja Grannas kertoo Horisontti 2020-ohjelman konsortioiden ja 
suunnitelmien periaatteista, ja korostaa kolmoiskierteen ja neloskierteen merkitystä 
innovaatioteorian mukaisesti:  
 

Horisontti 2020-rahoituksessa on kriteerit, ja rahan saamiseksi tulee valita jokin teema. Kau-
punkien tulisi katsoa, että onko jokin teema mielenkiintoinen niille. Rahoituksen saaminen 
edellyttää, että muodostettavaan konsortioon pitäisi vähintään kuulua kolme kaupunkia. Näi-
den kaupunkien tulee sijaita eri maissa. On siis luotava eurooppalaista yhteistyötä! Horisontti 
2020:aan kuuluvat odotukset triple- tai quadruple-helix-käytännöistä. Kolmoiskierteessä 
kaupunkien on muistettava, että konsortioon tulisi löytää elinkeinoelämää mukaan, mieluiten 
pieniä- ja keskisuuria yrityksiä. Myös akateemista, yliopistoulottuvuutta ei pidä unohtaa. Ne-
loskierteen puolelta toivotaan puolestaan esityksiä siitä, millä tavalla asukkaat otetaan mu-
kaan kehitykseen esimerkiksi smartcity-puolessa. Puhtaasti yritysfokuksellakin Horisontti 
2020-rahaa voi toki saada, mutta tällöin kyseeseen on tultava yrityskonstellaatio, joka yrittää 
tehdä jotakin. Sallittu on esimerkiksi yksi iso hubiyritys, jolla on pienempiä yrityksiä vähin-
tään kolmessa eri maassa. Mielestäni tämänlainen käytäntö on kaiken kaikkiaan sinänsä fik-
sua, koska muutenhan oltaisiin tekemisissä kansallisen rahoituksen tai REGIO-rahoituksen 
kanssa, mikäli kohteena olisi vain yhden valtion tietyt alueet. 6Aika on REGIO-rahaa eikä 
Horizon-fyrkkaa, koska Horizon vaatii aina eurooppalaisten toimijoiden välistä yhteistyötä! 
(Grannas.) 

 
Horisontti 2020-ohjelman pilareita ovat huipputason tiede, teollisuuden johto-

asema sekä yhteiskunnalliset haasteet. Euroopan tieteen ja tutkimuksen edistämiseksi 
parannetaan tutkimusinfrastruktuuria, luodaan postfordistisia innovaatioklustereita ja 
lisätään yhteistyötä. Itsenäisesti toimiva Euroopan tutkimusneuvosto ERC (European 
Research Council) rahoittaa huipputason tiedettä. Radikaaleja innovaatioita tavoitte-
leva FET (Future Emerging Technologies) keskittyy tulevien ja kehitteillä olevien tek-
nologioiden rahoitukseen, kun taas MSCA-toimet (Marie Skłodowska-Curie-toimet) 
edistävät tutkijaliikkuvuutta. Toisen pilarin tavoitteena on ollut eurooppalaisten yri-
tysten aseman kohentaminen globaalissa taloudessa. Teollisuuden toimintaedellytyk-
siä on parannettu myöntämällä rahoitusta tuotekehitykseen, jälleenmyytiin ja tutki-
musyhteistyöhön, esimerkiksi tieto- ja viestintäteknologiaan, nanoteknologiaan, bio-
teknologiaan sekä avaruustutkimukseen. Yritysten kasvua on vauhditettu riskirahoi-
tuksella; Euroopan investointipankki-ryhmä (EIB ja EIF) sekä kansalliset rahoituslai-
tokset ovat vastanneet Horisontti 2020-puiteohjelman pääoma- ja lainarahoitusinstru-
mentista. Yrityksiä on etenkin kannustettu innovaatioiden kaupallistamiseen [tyypil-
listä postfordismin ajalle] sekä konsortioperustaiseen yhteistyöhön kunnanjohtaja 
Grannaksen kuvailemalla tavalla. AK:n presidentti Markkulan mainitsemia ”yhteis-
kunnallisia isoja haasteita” on rahoitettu Eurooppa 2020-strategian mukaisesti seitse-
mässä eri teemassa22. (ks. esim. Horizon 2020 Roadshow 2013.)  

Horisontti 2020:ssa suomalaisilla tiedepuistoilla (Technopolis Oyj) on täytynyt 
olla merkittävä rooli sparraajina, ohjeistajina sekä välittäjinä, kun on ollut kysymys 
konsortioiden muodostamisesta. Tietoyhteiskuntakehityksensä ja Castellsin oppien 
noudattamisen ansiosta Suomen olettaisi hyötyneen merkittävästi Horisontti 2020:sta. 
                                                           
22Seitsemän teemaa ovat: (1) Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi. (2) Euroopan biotalouden haasteet: 
elintarviketurva, kestävä maatalous sekä merien ja merenkulun ja sisävesien tutkimus. (3) Turvallinen, puh-
das ja tehokas energia. (4) Älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne. (5) Ilmastotoimet, resurs-
sitehokkuus ja raaka-aineet. (6) Eurooppa muuttuvassa maailmassa – osallistavat, innovatiiviset ja pohtivat 
yhteiskunnat. (7) Turvalliset yhteiskunnat – Euroopan ja sen kansalaisten vapauden ja turvallisuuden suoje-
leminen. 
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Kysymys kuuluu, kuinka kansainvälistä suomalaisten kaupunkien Horisontti-yhteis-
työ on tosiasiallisesti ollut? Etsikäämme vastausta tähän kysymykseen luvussa 8.3. 
Nyt on aika siirtyä tarkastelemaan kysymystä EU:n kapeasta ja hyvin rajatusta kau-
punkipoliittisesta toimivallasta.  
 
8.2 EU:n vaikutus Suomen kaupunkipolitiikkaan  
 

Kaupunkipolitiikan tekijät ja tutkijat viittaavat EU:hun, koska unioniin liittymi-
nen on tarjonnut keinoja Suomen kaupunkien kansainvälistämiseksi. He näkevät pai-
kallisen kaupungin kehittämispolitiikan Hailan kuvaamana kansainvälistyvän kaupun-
gin politiikkana, jossa EU:lle on annettu merkittävä rooli verkottajana ja rahoittajana. 
Edellä kuvatut kansainväliset verkostot, foorumit ja ohjelmat ovat tulleet tutuiksi, 
mutta eivät kaikille. Vaikka kysymykseen EU:n asettamista reunaehtoista23 suhtaudu-
taan kriittisesti, ja EU:n puuttumista kaupunkikysymysten hoitoon arvostellaan, EU 
on edistänyt Suomessa harjoitettua kaupunkipolitiikkaa. EU:lla ei ole tosin mandaattia 
vaikuttaa valtiolliseen kaupunkipolitiikkaan, mutta EU:lla on, kuten Vantaan apulais-
kaupunginjohtaja Lehto-Häggroth sanoo, merkittävä rooli suositusten antajana: 

 
EU:lla ei ole kompetenssia määritellä minkään maan kaupunkipolitiikkaa sinänsä. Se on teh-
nyt suosituksia, raportteja. Unionilla on aika vahvakin kaupunkipoliittinen toimintamalli. Se 
toimii best practis:ien ja erilaisten julkaisujen ja tutkimusten kautta. (Lehto-Häggroth.) 

 
Hannu Penttilä toimii myös Vantaan apulaiskaupunginjohtajana. Hän tuo esiin valtion 
ja kaupungin välisen jännitteen, joka ilmenee sekä paikallisella että ylikansallisella 
tasolla:  
 

EU on kuitenkin valtioiden liitto, ei alueiden liitto, eikä kaupunkien liitto, ja eräät jäsenmaat 
ovat hyvin tarkkoja tästä. Ikään kuin EU:n suoraa yhteyttä kaupunkeihin ei tule sallia. Suo-
malaisittain katsottuna tämä on ehkä liiallistakin, tai on se selvästikin liiallista, mutta nämä 
argumentit ovat tietenkin EU:n peruslähtökohdan mukaisia eli EU on viime kädessä valtioi-
den liitto. Kaupunkipolitiikassa EU on toki huomannut tarpeen. Se riippuu paljon jäsenval-
tioiden hahmotuksesta, miten ne näkevät kaupunkipolitiikan. (Penttilä.) 

 
EU on yleisesti kuvattu myös valtioliiton ja liittovaltion yhdistelmäksi tai näiden vä-
limuodoksi. ”− − eräät jäsenmaat ovat hyvin tiukkoja tästä” viittaa siihen, että euroop-
palaiset valtiot ovat itse halunneet pitää EU:n kaupunkipoliittisen toimivallan hyvin 
rajattuna. Syy on ymmärrettävä, sillä onhan eurooppalainen kaupunki-valtio-suhde 
paljon vanhempi kuin toisen maailmansodan jälkeinen Euroopan yhdentymiskehitys, 
joka alkoi Euroopan hiili- ja teräsyhteisö EHTY:n perustamisella vuonna 1951. Kau-
punki-valtio-suhteen kuvaamiseksi tulee palata aina keskiajan eurooppalaiseen aate-
historiaan, kunnalliseen vallankumoukseen, kaupunkivaltioiden kukoistukseen sekä 
valtionmuodostuksen aikoihin.  

Mainittakoon, että EU:n hyväksymä subsidiariteettiperiaate, eli läheisyys- tai en-
sisijaisuusperiaate24 rajoittaa EU:n vaikutusta ja puuttumista jäsenvaltioiden kaupun-
kipolitiikkaan:  
 

Kyllähän reunaehto liittyy läheisesti EU:n näkökulmasta subsidiariteettiperiaatteeseen, jä-
senvaltioiden rooliin.  Kyseeseen tulee pohjimmiltaan kansallinen politiikka. Kyllähän se 

                                                           
23Sanalla reunaehto tarkoitetaan toiminnalle sen ulkopuolelta asetettuja ehtoja.  
24Vanhoillinen käännös olisi myös toissijaisuusperiaate.  
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reunaehto tulee siitä vaikkakin tasainen tai jollakin lailla koheesiomainen kehitys EU:ssa on 
ollut koko ajan tavoitteena. Tämän takia on rahoitusjärjestelmäkin luotu. (Helsingin kaupun-
ginsihteeri Vallittu.) 
 

EU julkaisi vuonna 1994 asiakirjan jäsenvaltioiden kaupunkiasioiden hoidosta (Com-
munity Activities in Urban Matters; The Development of the Urban System and the 
Urban Dimension in Community Policies): ”Subsidiariteettiperiaatteen mukaan suurin 
osa kaupunkikysymyksistä hoidetaan jäsenvaltioiden ja kaupunkien omin toimin − −.” 
(Community Activities…, cit. Mansikka et al. 1995: 9). Merkillepantavaa on se, että 
kaupungit ja niiden etujärjestöt ovat kuitenkin aika ajoin vaatineet EU:lta toimenpi-
teitä sosiaalisen koheesion ja integraation edistämiseksi, kaupunkien yhteistyön ja työ-
jaon parantamiseksi ja demokratian turvaamiseksi (emt.). 

Edellä mainitun asiakirjan mukaan kaupunkien tarkoitus on edistää unionin integ-
raatiokehitystä, mutta mitä integraatio sitten tarkoittaa? Teija Tiilikaisen ja Teemu Pa-
losaaren (2007) mukaan integraation laajenemisella viitataan unionin maantieteelli-
seen laajenemiseen ja uusien jäsenvaltioiden liittymiseen jäseniksi, ja integraation sy-
ventämisellä tarkoitetaan uusien tehtävien siirtymistä jäsenmaiden päätöksenteosta 
EU:n toimivaltaan. Integraatiokehitys vahvistaa ylikansallisen tason vallankäyttöä 
(emt.: 14) ja antaa merkittävän roolin hallituksille ja valtionpäämiehille (Raitio 2011: 
51). Integraatio syvenee, jos esimerkiksi kaupungit, jotka näyttäytyvät paikallisina yh-
teiskuntina, itse vaativat EU:lta toimenpiteitä yhteistyön ja työnjaon kehittämiseksi. 
Euroopan kaupunkien yhteistyö on kuitenkin ollut haasteellista, mikä on johtunut jä-
senvaltioiden erilaisista kunta- ja valtiojärjestelmistä. Suomen valtion vahva rooli, 
kuntien autonomia sekä kunta-valtio-suhde poikkeavat eurooppalaisen aluehallinnon 
ideasta, joka korostaa alueiden laajaa toimivaltaa. Helsingin kaupunginjohtaja, ylipor-
mestari Jussi Pajunen selventää:  

 
Jos katsotaan kehitystä viimeisen 20 vuoden ajalta, niin leimallistahan on ollut se, että mei-
dän toimintatapamme lähestyvät EU:n toimintatapoja. Kuitenkin 1990-luvun lopussa vallin-
nut EU-romanttisuus alkaa hälvetä. Tästä huolimatta on selvää, että Euroopan tasolla on tar-
vetta ja halua muodostaa kaupunkien yhteistä kaupunkipolitiikkaa, yhteisiä linjauksia. On-
gelmana on ollut se, että EU:ssa maat ovat erilaisia ja niiden kunta-valtio-järjestelmät ovat 
erilaiset. Kaupunkien määritelmät eri EU-maissa lisäksi poikkeavat toisistaan ja tähän liittyy 
tietenkin poliittisten järjestelmien erilaisuus. On siis ollut vaikeaa löytää yhteistä kaupunki-
poliittista kokonaisuutta EU:n tasolla suuresta halusta huolimatta. Näin ollen olen kokenut 
kaupunkipolitiikan, mitä Suomessa on harjoitettu, ensisijaisesti Suomen sisäisenä vaikkakin 
viiteyhteyksiä on toki olemassa globaaliin kaupunkikeskusteluun ja EU:n sisäiseen kehityk-
seen. Merkittävä tekijä EU-vertailussa on se, että EU:ssa regionalismi on huomattavasti vah-
vempaa kuin meillä. Meillä on perinteisesti ollut toimivallaltaan hyvin vähäiset regioonit tai 
maakunnat. Olemme olleet kuntavetoisia keskusteluissa, myös kaupunkipolitiikassa. (Paju-
nen.) 
 

Maakuntien suhteellisen heikko asema sekä aluehallinnon uudistamiseen liitty-
neet vaikeudet ovat hidastaneet ja vaikeuttaneet eurooppalaistumisen prosesseja Suo-
messa. Suomalaista aluehallintoa on pyritty uudistamaan 1990-luvulta lähtien lisää-
mällä sen itsenäisyyttä, esimerkiksi lääninhallituksilta siirrettiin aluekehitysvastuu 
maakuntien liitoille. Tulokset ovat kuitenkin jääneet laihoiksi, ja varsinaista maakun-
nallista itsehallintomallia alettiin suunnitella vasta Juha Sipilän hallituskaudella, vuo-
den 2015 eduskuntavaalien jälkeen. Uudistuspyrkimyksistä huolimatta EU:n alue-
malli ei ole koskaan aidosti istunut Suomeen. Suomalaiset maakunnat eivät ole olleet 
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isoja, vankkoja tai harteikkaita (robusteja), vaan ne ovat jääneet pieniksi tehden alu-
eiden Eurooppa-ajattelusta problemaattisen. Kehitysjohtaja Ulla-Maija Laiho selven-
tää Suomen kuntien ja maakuntien suhdetta:  

 
Siis Suomessahan on käsitetty tämä alueiden Eurooppa ihan väärin. Alueiden Eurooppa ja 
suomalainen maakuntamalli ovat kaksi tyystin eri asiaa. Suomessa on maailman laajin kun-
nallinen itsehallinto – ei edes Ruotsissa ole näin laajaa kunnallista itsehallintoa kuin meillä 
on. Meidän maakuntien lähtökohtana ovat kunnat. Maakuntien liitot ovat meillä kuntayhty-
miä! Meillä ei ole sitä vahvaa alueellista traditiota, joka on liittovaltioissa, kuten Itävallassa 
ja Saksassa tai sentyyppisissä keskusjohtoisissa maissa, kuten Ranskassa. Meillä ei ole 
myöskään Espanjan kaltaista mallia, missä korostuvat vahvat autonomiset suuret alueet: An-
dalusia, Katalonia ja niin edelleen. Kun puhutaan alueiden Euroopasta, niin mennään ihan 
toisenlaiseen maailmaan, jossa on nämä kulttuurisesti vahvat Eurooppa-alueet, jotka ylittävät 
valtioiden rajoja. Tiroli on yksi esimerkki. Tiroli sijaitsee Pohjois-Italiassa, Itävallassa, 
Etelä-Saksassa, ja vastaavia kulttuurisia alueita löytyy muitakin. Sitten ovat nämä hallinnol-
lisesti vahvat alueet Euroopassa, jotka ovat kehittyneet aivan toisella tavalla. Ei missään 
muualla Euroopassa, siis Suomen tai Pohjoismaiden ulkopuolella ole näin vahvaa kunnallista 
itsehallintoa. Alueiden Eurooppa toteutuisi meillä, jos voisimme puhua Suomesta saman 
tyyppisenä maana mitä Manner-Euroopan valtiot edustavat, mistä löytyy vahvoja osavalti-
oita tai vahvoja alueita. Meillä pitäisi olla ehkä neljä, enintään viisi tällaista itsehallintoalu-
etta, jotka todella saisivat verotusoikeuden ja valtiolta laajoja tehtäviä. Tällöin kyseeseen 
tulisi kuitenkin joku aivan muu järjestelmä kuin mitä tulevat maakunnalliset itsehallintoalu-
eet tulevat edustamaan. (Laiho.) 

 
Aluekeskusohjelmaa monta vuotta vetäneen Laihon näkemys suomalaisen kun-

nallisen itsehallinnon laajuudesta suhteessa muihin maihin saa tukea tutkimuksesta 
The State of European Cities 2016. Siinä selvitetään paikallisen autonomian laajuutta 
EU-maissa sekä Sveitsissä, Islannissa ja Norjassa vuosina 1990, 2000 ja 2014. Paikal-
lisen autonomian laajuus olisi kasvanut Euroopassa tultaessa vuodelle 2014. Muihin 
EU-maihin verrattuna Suomessa olisi yhä laajin paikallinen itsehallinto. Kuitenkin yl-
lättävää on, että Sveitsissä paikallinen autonomia olisi ollut vuonna 2014 vain hivenen 
laajempaa kuin Suomessa. (Dijkstra & Maseland 2016: 186.) Sveitsissä liittovaltion 
perustuslaki suojelee kuntien itsehallintoa.   

Kaiken kaikkiaan suomalaiset kaupunkipäättäjät kaupunkineuvos Markku An-
derssonin tavoin pitävät EU:ta byrokraattisena, mutta tarpeellisena Suomelle:  
 

Tietysti EU on todella raskas, jos ajattelee, millaiseksi se on rakennettu hallinnollisesti ja 
poliittisesti. Silti EU on välttämätön. Se on ollut tarpeellinen. Aikanaan kun tulin kaupun-
ginjohtajaksi ensimmäisen kerran, niin EU, euro ja vapaa liikkuvuus olivat vain kaukaisia 
haaveita. EU on enemmän tarpeellinen kuin tarpeeton. Ja maakunta on enemmän tarpeeton 
kuin tarpeellinen – – Toimin kuntien Eurooppa-järjestön varapresidenttinä ja olen päässyt 
sen kautta katsomaan asioita. Mielestäni EU:lla on ollut vahva rooli. (Andersson.) 

 
EU:n yleinen byrokraattisuus yhdistyy hyvin Weberin kuvaamaan byrokraattiseen 
herruuteen, joka tarkoittaa esimerkiksi kurinalaista virkamiestyöskentelyä Brysselissä 
ja sitovien EU-asetusten antoa. Entä millä tavoin EU on ollut sitten tarpeellinen Suo-
messa harjoitetulle uudelle kaupunkipolitiikalle, jota suojaa siis edellä mainittu lähei-
syysperiaate? Keskeistä on tunnistaa niitä reunaehtoja, joita EU voi asettaa ilman, että 
se rikkoo kyseenomaista periaatetta. Työ- ja elinkeinoministeriön kehitysjohtaja Laiho 
väittää, että Suomen hallitus on ensinnäkin joutunut huomioimaan EU:n kaupunkioh-
jelmat uusia hankkeita suunnitellessaan:   
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− − hallitusohjelmissa hallitus määrittelee vahvasti strategialinjaukset, joiden pohjalta luo-
daan näitä erilaisia kärkihankkeita ja katsotaan, mitkä niistä soveltuvat EU-ohjelmien rahoi-
tuksen kautta toteutettaviksi ja niin edelleen. Ohjelmien ja hankkeiden käyttäminen tehok-
kaina uudistamisen ja kehittämisen välineinä on tullut sieltä EU-maailmasta. (Laiho.) 

 
EU:n asettamat reunaehdot koskevat julkisten hankintojen kilpailuttamista, valtiontu-
kia, tilastollista alue- ja tukijärjestelmäluokittelua sekä hankkeita ja ohjelmia. Liiken-
netekniikan apulaisprofessori Pekka Rytilä näkee julkisten hankintojen kilpailuttami-
sen keinona hillitä korruptiota:    
 

EU:sta on tullut kyllä reunaehtoja. Minä insinöörinä tunnen parhaiten tämän projektipuolen. 
EU on kyllä vaikuttanut erittäin paljon siihen, mitenkä kaupunkia ohjataan. Yksi tekijä, mitä 
EU on pitänyt erittäin tärkeänä, on se, että kaikki julkiset hankinnat pitää kilpailuttaa. Siinä 
on Etelä-Euroopan traditiot takana, koska pormestari oli aina syvästi korruptoitunut ja hän 
osti kaiken tutuilta. EU halusi tämän tavan katkaista. Se on onnistunut siinä ihme kyllä. Suo-
meen tämä on säteillyt niin, että tämä kilpailuttaminen ja siitä aiheutuvat valitusprosessit 
ovat A) vaikeuttaneet ja B) selkeyttäneet kaupunkien toimintaa. Tässä on selvästi yksi muu-
tos ja sitten on tietystikin nämä EU:n projektituki-ohjelmat, joista Suomi ei ole nyt paljon 
hyötynyt. Lähinnä tämä Turku-Vaalimaa-moottoritie on yksi, ja sehän on EU:n rahoilla osit-
tain tehty ja samoin Lahden oikorata, joilla on syvällisiä vaikutuksia kaupunkipolitiikkaan. 
Muutamia infrainvestointeja siis, mutta varsinainen reunaehto on juuri tämä avoin markki-
natalous ja kilpailuttaminen. Se on vaikuttanut. (Rytilä.) 

 
Suomessa säädettyä lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista ei so-
velleta pienhankintoihin, vaan kansalliset kynnysarvot (25§) sekä EU-kynnysarvot 
(26§) ylittäviin hankintoihin, joista jälkimmäiset perustuvat hankintadirektiiviin ja 
käyttöoikeussopimusdirektiiviin. Asetuksellaan komissio tarkistaa EU-kynnysarvot 
kahden vuoden välein. Valtiovarainministeriön kuntaosaston ylijohtaja Päivi Laajala 
nostaa puolestaan esille kunnan palvelujen yhtiöittämisen tärkeyden:  
 

EU on ottanut hyvin tiukan kannan siinä, että kunnan tulee yhtiöittää tuottamansa palvelut, 
mikäli se menee markkinoille. EU on ottanut voimakkaastikin kantaa tähän, ja komissiossa 
on ollut käsittelyssä yksittäisiä tapauksia kunnista, esimerkiksi Palmia ja työterveyspalvelut. 
Kysymys on ollut esimerkiksi siitä, voiko kunta tuottaa markkinoilla työterveyspalveluja, 
kun on jo olemassa yksityisiä palvelun tuottajia. Eli kunta voi toimia markkinoilla, jos se 
yhtiöittää palvelunsa. Tämänkaltaiset kysymykset ovat nousseet EU:ssa esille. Kun kuntala-
kia uudistettiin, niin siinä säädettiin myös kuntien yhtiöittämisvelvoitteesta. (Laajala.) 

 
Palmiasta kanneltiin EU:n komissiolle, koska Helsingin liikelaitoksen katsottiin saa-
neen kilpailua vääristävää veroetua, valtion tukea, jonka suuntaaminen yritystoimin-
nalle on EU-oikeuden mukaan lähtökohtaisesti kiellettyä25. EU:n komissio käsitteli 
Palmia-casea 2008–2013 katsoen lopulta, ettei konkurssisuojattuna olleen Palmian 
tarvinnut maksaa takaisin saamiaan tukia. Riittävänä toimenpiteenä pidettiin yhtiöit-
tämisvelvollisuuden kirjaamista kuntalakiin (126§). Helsingin kaupunginhallitus 
päätti vuonna 2014 yhtiöittää Palmian kiinteistö-, siivous-, turva- ja ravintolapalvelut, 
ja Palmia Oy aloitti toimintansa vuoden 2015 alussa.  

Professori Antti Hautamäki pitää NUTS-aluejaottelua merkittävänä tukien ohjaa-
jana:   
 

− − ehkä enemmän sitten nämä NUTS-alueiden jaottelut, koska niihinhän perustuu nämä tuet 
ja tukijärjestelmät. Ne lanseerattiin tänne, joten kyllä erittäin paljon vaikutti ilmeisesti tämä 

                                                           
25EU.n valtiontukisääntöjen soveltamisesta, ks. työ- ja elinkeinoministeriö (2018). Merkitykseltään vähäi-
sistä tuista (ns. de minimis -tuki) ei tarvitse tehdä ennakkoilmoituksia komissiolle. 
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jako näihin alueisiin ja luokituksiin, apua tarvitseviin. Kyllähän tällä oli valtava ohjaava vai-
kutus. (Hautamäki.) 

 
NUTS (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) tarkoittaa EU:n kattavaa 
alueluokitusjärjestelmää, ja se on määritellyt käsitteitä uudella tavalla.26  

EU:n reunaehdot ovat olleet pikemminkin sallivia kuin rajoittavia. Niiden lähtö-
kohtana ja tarkoituksena ei ole ollut kansallisen eksplisiittisen kaupunkipolitiikan oh-
jaaminen. Sen sijaan URBAN-yhteisöaloitteet ja tavoite 2-ohjelmat olivat määrätie-
toista EU-kaupunkipolitiikkaa. Turku 2011-säätiön toimitusjohtaja (nykyinen asia-
mies) Sevón muistelee URBAN-yhteisöaloitteita ja tavoite-2-ohjelmia ohjelmakau-
silta 1994–1999 ja 2000–2006:  
 

EU:sta Suomeen tulivat nämä URBAN- ja tavoite 2-ohjelmat. − − URBAN I-yhteisöaloit-
teessa tuli Itä-Helsinki kohteeksi. Olin tekemässä Turun puolesta melko paljon töitä sen 
eteen, että Suomi päätti hakea myös tavoite 2-ohjelman rahoitusta. Sehän saatiinkin. Kunta-
asioista vastaava ministeri sattui olemaan Oulusta. Hän vastasi myös aluekehityksestä sisä-
asiainministeriön puolella. EU:n kakkostukialueeksi luettiin koko Oulun alue kuuluvaksi. 
Sitten tuli Itä-Turku ja tämä Hervannan ympäristö Tampereelta. Lisäksi saimme jatkoa Myl-
lypurolle ja muille alueille Helsingissä URBAN II:n kautta. Olin ollut Euroopan parlamen-
tissa töissä ja siis tiesin ennen Turkuun palattuani, että nämä EU:n keinot tarjoaisivat tiettyjä 
mahdollisuuksia sellaisissakin maissa kuten Suomessa. Kun tulin Turkuun, niin yritin joten-
kin kovasti innostaa ihmisiä, mutta ei näihin ensin uskottu todellakaan. Esimerkiksi Tampere 
oli sitä mieltä, että ei näistä mitään tulisi, mutta Turun ja valtiovarainministeri Sauli Niinistön 
kautta toimia ruvettiin ajamaan. URBAN I ja II edustivat EU:n kaupunkipolitiikkaa Suo-
messa, joka oli aivan uutta. Esimerkiksi vuonna 2000 annettu päätös URBAN-aloitteista li-
säsi innostusta kaupunkipolitiikkaa kohtaan ylipäänsä Suomessa. (Sevón.) 

  
EAKR-asetuksen artikla 7 on EU:n reunaehto, joka koskee kestävää kaupunkike-

hittämistä. Valtion virkamiehen antaman vastauksen mukaan artikla 7 olisi antanut 
mahdollisuuksia kokonaisvaltaisen kaupunkipolitiikan teolle: 

 
EU:ssa on tällä ohjelmakaudella kestävää kaupunkikehitystä ohjaava artikla seitsemän. Se 
ajaa kokonaisvaltaista kaupunkien eri toimialat, sektorit ja teemat yhdessä huomioivaa kau-
punkikehitystä. Se on tavallaan yksi reunaehto tai toive. Tarkoituksena on ohjata rahoitusta, 
jota artikla seitsemännen mukaiset kaupungit saavat eri puolilla Eurooppaa. Suomen osalta 
on nostettava esille kuusi suurinta kaupunkia, joilla on tämä yhteinen 6Aika-strategia. (Val-
tion virkamies.) 

 

Valtioneuvosto hyväksyi vuonna 2014 Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää 
kasvua ja työtä 2014–2020 (luku 9.1.3). Siihen sisällytettiin valtion virkamiehen mai-
nitsema 6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut-strategia, jonka toteutuksessa alettiin 
käyttää apuna EU:n uutta työkalua, ITI:ä (Integrated Territorial Investments). Suomen 
kuusi suurinta kaupunkia olivat tehneet vuonna 2013 ehdotuksensa työnimellä Avoi-
met ja ketterät kaupungit, jonka Henna Virkkusen johtama hallinnon ja aluekehityksen 
ministerityöryhmä hyväksyi. Ehdotuksen laatinut sixpack-verkosto (luku 9.1.8) alkoi 
toteuttaa 6Aika-strategiaa, jonka prioriteetteja olivat avoimet innovaatioalustat, avoin 
data ja rajapinnat sekä avoin osallisuus ja asiakkuus. 6Ajalle varattiin viiden prosentin 
osuus kansallisesta EAKR-rahoituskehyksestä. (Kuparinen 2014; 6Aika…2014.) 
                                                           
26Esimerkiksi metropolialueet ovat NUTS 3-tasolla funktionaalisia kaupunkialueita, joissa on asukkaita 
enemmän kuin 250 000. Metropolialueita ovat pääkaupunkialueet, toissijaiset metropolialueet sekä muut 
metropolialueet. (Dijkstra & Maseland 2016: 16.) Suomessa metropolialueella on tarkoitettu yhteyksiltään, 
elinkeinorakenteeltaan ja kulttuuritarjonnaltaan monipuolista suurkaupunkiseutua ja sitä ympäröiviä kuntia 
taikka rajattua toiminta- ja vaikutusaluetta. (Valtioneuvoston selonteko…2010.)   
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Ohjelmakaudella 2014–2020 EU ryhdistäytyi ”kaupunkipolitiikassaan”. Hori-
sontti 2020 ja EAKR-asetuksen artikla 7 ovat mainioita esimerkkejä EU:n aktiivisuu-
desta; aikaisempien URBAN- ja tavoite 2-ohjelmien ohella ne ovat edistäneet eniten 
uutta suomalaista kaupunkipolitiikkaa, jossa EU-romanttisuus oli voimakkaimmillaan 
1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alkupuolella. Kehitysjohtajana Janne Antikainen on 
selittänyt varhaista EU-romanttisuutta unionin laajenemisaikeilla:     
 

Kollegani Kai Böhmen kanssa pohdittiin, miksi kaupunkipolitiikka oli EU:n agendalla niin 
vahvasti silloin 2000-luvun alkupuolella. Teoriamme oli aika yksinkertainen. EU oli laajen-
tumassa. Se laajentui 15:sta [1995] sinne 25 jäsenvaltioon [2004]. Tiedossamme oli, että 
aluepolitiikan, perinteisen aluekehityksen kohdealueet lisääntyisivät. Katsoimme, että laa-
jentumassa ollut EU halusi vahvemman kaupunkipolitiikan keinoin turvata kehittämisresurs-
sien kohdentumisen myöskin vanhaan toimintaympäristöön eli EU:n 15:sta jäsenvaltion kas-
vun moottoreihin, kaupunkeihin. − − Tämänkaltainen turvaamisajattelu huipentui sinne Ter-
ritorial Agenda:an. − − Sen yhteydessä tehtiin viimeisimmät yritykset. (Antikainen.) 

 
Seuraavaksi analysoidaan EU:n kohtalonkysymystä eli jäsenmaiden mahdollista 

eroamista EU:sta sekä unionia haasteena ja tulevaisuuden mahdollisuutena.  
 

8.3 EU haasteena ja mahdollisuutena kaupunkipolitiikalle 
 

EU:n keinot tarjoavat haasteita ja mahdollisuuksia suomalaisille kaupunkipolitii-
kan tekijöille. EU:n työvälineiden mieltäminen hyödyllisiksi ja tehokkaiksi heijastuu 
myös kansalaisten arvostukseen EU:ta kohtaa. Vuonna 2016 Iso-Britannia äänesti 
neuvoa antavassa kansanäänestyksessä EU:sta eroamisen puolesta, mikä johti EU:n 
komissiossa hätähuutoon27. Unionin kohtalosta oltiin huolestuneita. EU:ssa katsottiin, 
että EU-instrumenttien vaikutusmahdollisuudet oli selkeästi osoitettava jäsenmaille. 
Euroopan alueiden komitean (AK) presidentti Markku Markkula kiteytti:  
 

Brittien kansanäänestyksen tulos oli minulle henkilökohtainen pettymys. Se on nyt pakko 
kääntää myös mahdollisuudeksi. Nyt joudumme EU:ssa tietoisesti käymään unionin perus-
toimintamuodot läpi ja panostamaan käytännöllisiin yhteistyöhankkeisiin. Komissiolla on 
jopa eräänlainen hätä siinä mielessä, että nyt pitää tietoisesti osoittaa EU:n ja EU-rahoituksen 
synnyttämä lisäarvo. Tämä pitää saada välitettyä kuntalaisille ja kansalaisille. Ylimmät vir-
kamiesvalmistelijat ja asiantuntijat tosin kuluttavat BREXIT-prosessiin suunnattomasti ai-
kaa, mikä on valitettavaa. Aika pitäisi käyttää suoraviivaisemmin erilaisiin kaupunkikehitys- 
ja luomispolitiikkoihin. − − Tiede ja tieto pitää saada palvelemaan muutosten vauhdittamista. 
− − Joka tapauksessa britit joutuvat kyllä karvaasti kokemaan, että ei voi vain poimia marjoja 
tästä ja lähteä omille teilleen. Kalliiksi tulee heille, mutta katsotaan, kuinka käy. (Markkula.) 

 
AK:n presidentti Markkulan huoli oli aiheellinen, sillä EU-työvälineiden mielekkyys 
ja niihin liittyvät haastavat hakuprosessit olivat kyseenalaisia: 
 

Lähinnähän se kuva, mikä minulle jäi EU:sta, oli se, että EU:sta saadaan rahaa. Kaikki tämä 
raha, mikä saadaan EU:sta, pitää saada jaettua. Jos sitä ei pystytä jakamaan, niin seuraavan 
kerran saadaan vähemmän ja tämä on tietynlainen ongelma. Sitten mieleeni jäi se, että mi-
hinkään hyödylliseen EU-rahaa ei saisi kumminkaan käyttää, mikä aiheuttaisi välittömiä tu-
loksia. − − Me puhuttiin paljon siitä, että vaikka rahaa saisi ilmaiseksi, niin ei kannata tuhlata 
henkisiä resursseja tekemällä sitä, mitä ei koeta hyödylliseksi, vaan kyllä kaupunkien pitää 
siis tarvelähtöisesti löytää ne omat keskeiset kehittämiskohteensa ja sitten pyrkiä resursoi-
maan ne jollakin tavalla eikä yksinmaan juosta ilmaisen rahan eli EU:n kehittämisohjelmien 

                                                           
27OECD:n politiikka-asiantuntija Abel Schumann näkee, että Isossa Britanniassa suuret kaupungit halusivat 
jäädä Euroopan unioniin, kun taas maaseutumaiset alueet äänestivät BREXIT:in puolesta. (Schumann.) 



 

115 
 

SUOMALAINEN KAUPUNKIPOLITIIKKA – SEN TEKIJÄT JA TULKIT            Olli Hokkanen 

perässä. Ne hakuprosessit vievät jo niin paljon rahaa, etteivät ne kuulosta mielekkäiltä. (Me-
dilaser Oy:n toimitusjohtaja Koskinen.) 

 
Yksin emme missään tapauksessa pysty hyötymään EU-varoista eikä mikään suomalainen 
kaupunki ilmeisesti pysty hakemaan unionista yksin yhtään mitään. − − Kysymys kuuluukin, 
onko meillä riittävää osaamistasoa olla hakijana näissä EU-rahoituksissa. Tässä piilee se on-
gelma. Tämä on samalla myös tulevaisuuden haaste. EU-hauissa epäonnistuminen on tänä 
päivänä yhä todennäköisempää. Hakemuksiin on yleensä panostettu paljon. Kielteisiä pää-
töksiä saadessaan ja epäonnistumisia kohdatessaan kaupungit monesti pohtivat, että pysty-
vätkö ne vielä kerran yrittämään EU-rahan saamista. Onko niillä jälleen rahaa maksaa uusiin 
hakemuksiin käytettävä työpanos? (Seinäjoen kaupunginjohtaja Rasinmäki.) 

 
Eräiden kansallisten haastatteluiden yhteydessä haastateltavat eivät viitanneet 

lainkaan siihen, ketkä suunnittelevat ja toimeenpanevat 2010-luvulla kaupunkipoliit-
tisia instrumentteja komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosastolla (Directorate 
General for Regional and Urban Policy). Työ- ja elinkeinoministeriön neuvotteleva 
virkamies Heli Saijets tosin mainitsi Rudolf Niesslerin ja Elisabeth Helanderin mer-
kittävinä EU-vaikuttajina. Syy siihen, miksi kansallisissa haastatteluissa Brysselin po-
litiikkaa ei käsitelty tarkasti organisatorisesta ja verkostomaisesta näkökulmasta pa-
lautui kahteen tekijään.  

Ensinnäkin EU:n koheesiopolitiikan merkitystä ei tullut liikaa korostaa suomalai-
sen kaupunki- ja aluepolitiikan kontekstissa. Pirkanmaan maakuntajohtaja Esa Halme 
muotoili vertauskuvallisesti EU:n koheesiopolitiikan kokoluokan:   

 
Otan ensin mittakaavan ymmärtämisen. Suomen bruttokansantuote on niin iso, että me saa-
daan jokaiselle meille rakennetuksi tämmöinen kokoushuone joka vuosi. Suomen julkinen 
talous on niin iso, että me saadaan kaikki koneet ja laitteet tähän huoneeseen joka vuosi. 
Suomen niin sanottu suuri aluepolitiikka on niin iso, että me saadaan tuohon myös ovi joka 
vuosi. Suomen pieni aluepolitiikka on niin iso, että me saadaan oveen lukko joka vuosi. EU:n 
aluepolitiikka on juuri ja juuri niin iso, että lukkoon saadaan se avain! Eli se Euroopan unio-
nin rahoitusinstrumentti on ensisijaisesti tämän vertailun mukaisesti uusien lukkojen ja ovien 
avaamistyökalu − se ei ole tämän huoneen kasvattamisen työkalu. Ne kaupungit, joilla on 
avarakatseisuutta, muutosvalmiutta, uskallusta luopua minä-itse ajattelusta sekä tehdä toisen 
kanssa yhteistyötä ja etsiä kumppanuuksia, hyötyvät Eurooppa-työkaluista parhaiten. Ne ha-
luavat olla ensimmäisinä mukana muutoksissa, jotka itsessään synnyttävät sen arvonlisän – 
ei se EU:n pieni rahamäärä. EU-raha ei ole fiskaali muuta kuin köyhimmissä jäsenmaissa. 
(Halme.) 

 
Toiseksi EU:n kaupunkipolitiikka miellettiin hämäräksi. Tehdyissä kansainväli-

sissä haastatteluissa ilmeni, että komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto ei 
itsekään tunnustanut vuonna 2016 eksplisiittistä, virallista ja koheesiopolitiikasta itse-
näistä EU:n kaupunkipolitiikkaa. Vaikka osaston nimi muutettiin alue- ja kaupunki-
politiikan pääosastoksi vuonna 2012, voitiin silti sanoa, että ei ollut olemassa julkilau-
suttua, virallista EU:n kaupunkipolitiikkaa.28 (ks. DG REGIO:n yksikön varajohtaja.)  

DG REGIO:n yksikön varajohtajan mukaan tuli edelleenkin puhua implisiittisestä 
EU:n kaupunkipolitiikasta tai urbaaneista instrumenteista ja kaupunkiasioiden hoi-
dosta koheesiopolitiikan alla. Yksikön varajohtaja halusi muistuttaa koheesiopolitii-
kan perusluonteesta ja tarkoituksesta. Euroopasta on erotettavissa paljon alueita, jotka 
ovat samalla kaupunkeja. Lontoo, Bryssel, Wien, Praha, Hampuri, Madrid, Lissabon 

                                                           
28Urbaanien instrumenttien implementoinnista vastannut Competence Centre for Inclusive Growth, Urban 
and Territorial Development, joka oli Normunds Popensin alaisuudessa, ei muuttanut tätä tosiasiaa. Maa-
kohtaiset yksiköt vastasivat spesifeistä maakohtaisista ohjelmista. 
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ja Ateena ovat hyviä esimerkkejä. Pääosaston tekemässä aluepolitiikassa annetaan ra-
haa näille NUTS 3-alueille. NUTS 3-alueet kuuluvat käsitteen region piiriin. (DG RE-
GIO:n yksikön varajohtaja 2016.) DG REGIO:n yksikön varajohtaja kiteytti alueen 
käsitteen kolmijakoisen määritelmän:  
 

Regions−Areas−Territories-jako on selkeä. Minulle region viittaa aina NUTS 2 – tai 
NUTS 3-alueisiin. Area puolestaan viittaa aina paikallisiin ja hallinnollisiin yksikköihin, 
kuntiin. Territory voi tarkoittaa mitä tahansa. Se voi olla maa, alueiden yhdistelmä taikka 
naapurusto. Tätä termiä ei tulisi käyttää, koska ihmiset hämmentyvät ja menevät sekaisin. 
(DG REGIO:n yksikön varajohtaja; käännös tekijän.)

 
Koheesiopolitiikassa annetaan vähemmän rahaa kehittyneille kaupungeille, esi-

merkiksi Kööpenhaminalle. EU:n aluepolitiikka kohdistuu pääasiassa vähemmän ke-
hittyneisiin alueisiin, joilta on erotettavissa myös suuria kaupunkeja, kuten Napoli, 
Ljubljana, Palermo ja Bukarest. (DG REGIO:n yksikön varajohtaja.) Ne kaupungit, 
joilla on jo oma ”vahva” kaupunkipolitiikka, hyötyvät vähemmän EU:n koheesiopo-
liittisista keinoista. Suomi, Ruotsi, Tanska, Hollanti ja Iso-Britannia eivät hyödy suh-
teellisesti niin paljon koheesiopolitiikan alle sijoitetuista urbaaneista instrumenteista. 
Näiden maiden kaupungit olivat DG REGIO:n perspektiivistä keskimääräisesti jo vah-
voja, ja niillä oli jo kokemusta paikallisista ja kansallisista kaupunkipolitiikoista. Kui-
tenkaan ei voitu sanoa, että kaupungeista olisi tullut liian itsenäisiä siten, että ne eivät 
ollenkaan tarvinneet koheesiopolitiikkaa. (DG REGIO:n yksikön varajohtaja.) 

Edellä mainitusta huolimatta DG REGIO katsoi, että Suomen hallitus tai pohjois-
maalaiset hallitukset voisivat silti viestiä EU:lle eurooppalaisen kaupunkipolitiikan 
puolesta, joka antaisi mahdollisuuksia kaupungeille. EU:n koheesiopolitiikkaa tulisi 
ehkä muuttaa radikaalisesti tulevina vuosina. (DG REGIO:n yksikön varajohtaja.) It-
sekriittisyyttä oli tunnistettavissa. Tarve muutokselle johtui siitä, että EU:lla oli käy-
tössään liikaa rahastoja, jotka olivat huonosti koordinoituja. Yksikön varajohtaja ei 
kuitenkaan uskonut, että muutos tulisi tapahtumaan tai että NUTS 3-maantiede tultai-
siin korvaamaan. Yksikön varajohtaja totesi: ”Haluammeko me täällä Brysselissä 
vaihtaa politiikkamme maantiedettä? Tällä hetkellä pääpolitiikkamme kilpistyy 
NUTS 3-alueisiin. Politiikan radikaalinen muuttaminen vaatisi monia vaikeita päätök-
siä − −.” (DG REGIO:n yksikön varajohtaja; käännös tekijän.)  

AK neuvoa antavana elimenä oli korostanut virallisen EU:n kaupunkipolitiikan 
merkitystä siitä lähtien, kun EU:n kaupunkiagenda hyväksyttiin. Hollannin puheen-
johtajuuskaudella määriteltiin kaupunkiagendan periaatteet ja tavoitteet, joiden mu-
kaisesti täytäntöönpanoa vauhditettaisiin kumppanuushankkeilla. AK:n presidentti 
Markkulan mukaan EU haki tietoisesti kaupunkipolitiikkaansa. Se tulisi olemaan te-
hokkainta 2014–2020 ohjelmakauden jälkeen, sillä kyseenomainen politiikkaa alkoi 
levitä hyvin. Tulevaisuuden kaupunkipolitiikka tulisi vetämään mukanaan maaseutu-
alueita siten, että urban ja rural yhdistyisivät taitavasti. (Markkula.)  

AK:n presidentti Markkulan mukaan EU:n kaupunkipolitiikkaa ei pitänyt enää 
yhdistää vain DG REGIO:on. 2010-luvulla DG CONNECT:n kautta tuli yhtä lailla 
kaupunkipolitiikkaan sisältöä, samoin DG GROW:n kautta. Uuden suunnan etsimi-
sessä tuli kysyä, mikä oli EU:n kaupunkipolitiikan rooli digitaalisaation ja uusien työ-
paikkojen synnyttämisessä. EU:n sisäiset kädenväännöt korostuivat erityisesti siinä 
mielessä, että DG REGIO:lla oli kova työ irtaantua menneestään. Se oli vuonna 2016 
edelleenkin vanhakantaisen aluekehityksen ylläpitäjä, joka nosti omaa profiiliaan 
esille, kun kysymykseen tuli osaamisen yhdistäminen. Koheesiorahoituksen tulisi 
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Markkulan mielestä mennä suoremmin itse kunkin alueen päätettäväksi. Ei olisi tar-
vetta rankoille ohjeistuksille ja hidasteille jäsenmaakohtaisesti. (Markkula.) 

1990-luku kuvasti EU:n kaupunkipolitiikan hahmottelua. ESDP:n (luku 8.1) mer-
kitystä ei tulisi liikaa korostaa. ESDP:n tehokkuus sai osakseen kritiikkiä DG RE-
GIO:n yksikön varajohtajalta: ”ESDP on kummallinen dokumentti. En pysty sano-
maan, että olemmeko tänä päivänä yhtään sen lähempänä sen sisältämää lähestymis-
tapaa kuin 1990-luvun lopussa. Se oli pyrkimyksellinen dokumentti sekä erittäin 
huono ohjeistus politiikkaan.” (DG REGIO:n yksikön varajohtaja; käännös tekijän.)  

Väite ”EU:n kaupunkipolitiikan” toimien heikkenemisestä ohjelmakaudella 
2007–2013 pitää paikkansa. DG REGIO:sta kerrottiin, miksi yhteisöaloitetoimintaa ei 
haluttu jatkaa ohjelmakaudella 2007–2013 ja siitä eteenpäin: 

 
URBAN I ja II pyörivät suhteellisen pienillä budjeteilla ja ne fokusoituivat pieniin alueisiin. 
Me emme pystyneet skaalaaman yhteisöaloiteohjelmia suuremmalle kaupunkijoukolle. − − 
Hallinnollisesti katsottiin mahdottomaksi, että 800 eurooppalaisella kaupungilla olisi kulla-
kin oma yhteisöaloiteohjelmansa, joka kohdistuisi pienelle alueelle ja jonka budjetti olisi 
pieni. Pienien naapurustojen rahoittamisen sijasta monet kaupungit olisivat halunneet pääsyn 
suurempiin EU-rahaeriin. Nämä kaupungit olivat lisäksi närkästyneitä siitä, että niitä pidet-
tiin ongelma-alueina eikä aidon investoimisen kohteina. Kaiken kaikkiaan oli havaittavissa 
kaupungeilta kaipuuta siihen, että EU ottaisi ne vakavissaan. Ne halusivat olla mukana EU-
kaupunkipolitiikan mainstream-ohjelmissa 2007–2013-ohjelmakaudella siten, että ne pääsi-
sivät käsiksi suurempiin rahaeriin. EU:n kaupunkipolitiikan valtavirtaistamisen taustalla oli 
juuri tämä kunnianhimo. Toimiko tämä? En usko kokonaisvaltaisesti katsottuna. Valtavir-
taistaminen on ollut vain osittain onnistunutta. Joka tapauksessa URBAN II lopetettiin, ja 
tilalle tuli eräänlainen urbaani komponentti. (DG REGIO:n yksikön varajohtaja 2016; kään-
nös tekijän.) 

 
Aluekehitysneuvos Ulla Blombergin mukaan yhteisöaloitteiden lopettaminen oli ly-
hytnäköistä EU-politiikkaa. URBAN-ohjelmien jatkamisella olisi nimittäin voitu py-
säyttää eurooppalaisten lähiöiden muuttuminen terroristien asuinpaikoiksi. Aluekehi-
tysneuvos Blomberg kiteytti: ”URBAN-yhteisöaloite on tosiaan lopetettu. Tämä on 
sääli, sillä Euroopan suurissa keskuksissa olevat slummialueet tarvitsevat kipeästi ke-
hittämisrahaa, jotta niiden kehitys terroristipesäkkeiksi loppuisi!” (Blomberg.) 

Eurooppa 2020-strategian mukainen innovaatiounionin luonti olisi vain epäsuo-
rasti parantanut eurooppalaisia kaupunkeja. Jotta suomalaiset kaupungit voisivat hyö-
tyä enemmän EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikasta niiden tulisi AK:n presidentti 
Markkulan mukaan olla enemmän läsnä Brysselissä: 

 
− − Tutkimushankkeisiin kohdistuu painetta nyt Horisontti 2020:n puolivälin arvioinnin jäl-
keen. Horisontti 2020:ssa edellytetään enemmän välittömiä tuloksia. Mikä on siis se välitön 
lisäarvo? − − Koheesiorahoitusta voidaan nykysäädösten mukaan käyttää Horisontin tutki-
mushankkeiden valmisteluun tai Horisontin tutkimushankkeiden siirtämiseen käytäntöön. – 
− Siis kaupunkien itsensä pitäisi olla nyt entistä enemmän Brysselissä läsnä ja olla mukana. 
Jotkin tapahtumat voivat olla muuallakin kuin Brysselissä. Tämä on erityinen haaste Suo-
melle. Tosiasiassa suomalaiset ovat vähentäneet läsnäoloaan erilaisissa tapahtumissa verrat-
tuna aikaan, jolloin Suomi tuli EU:n jäseneksi. Tämä heijastuu siihen, että meillä on valitet-
tavan vähän vahvoja kumppanuusohjelmia. Toki perinteisiä Horisontti-hankkeita on melko 
paljon Helsingin yliopistolla, Aalto-yliopistolla ja VTT:llä  − − Kaiken kaikkiaan Suomessa 
tehdään liian paljon vain omalla porukalla. Olemme omassa lintukodossamme, kun meidän 
pitäisi olla näkyvästi maailmalla, sillä meillä on paljon osaamista, jota muualla tarvittaisiin. 
(Markkula.) 
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Suomalaisten kaupunkien tulisi AK:n presidentti Markkulaa tulkiten itse aktivoitua, 
kun kerran ”EU:n kaupunkipolitiikka” oli muuttunut positiivisempaan ja tehokkaam-
paan suuntaan. Osa eurooppalaisista kaupungeista hyödynsi aktiivisesti ja määrätie-
toisesti EU-tason rahanlähteitä ja teki lippulaivahankkeita 2014–2020-ohjelmakau-
della. Ne nostivat omaa profiiliaan vetovoimaisina paikkoina yrityksille ja turisteille 
yhtä lailla. Horisontti 2020 oli kansainvälistänyt aktiivisimpia suomalaisia kaupun-
keja, mutta konsortioperusteinen yhteistyö olisi voinut olla vahvempaakin.  

Suomalaiset kaupungit ovat hyötyneet eurooppalaisista ystävyyskaupunkiverkos-
toistaan. Ystävyyskaupunkeihin yhteydenottamisen kynnys on ollut matalampaa sil-
loin, kun on pitänyt muodostaa kansainvälisiä konsortioita ja yhteistyöhankkeita in-
novatiivisen kaupunkikehittämisen edistämiseksi. AK:n presidentti Markkulan mu-
kaan ystävyyskaupunkitoiminta alkaisi jäädä taustalle ja historiaan 2020-lukua lähes-
tyttäessä. Suoremmat kansainväliset yhteistyöhankkeet, avoimet innovaatiot, käytän-
nön kokeilut ja demonstraatiot sekä alueellisten innovaatioekosysteemien luonti tuli-
sivat korostumaan jatkossa. Huolimatta kehityksen suunnasta AK:n presidentti Mark-
kula tunnusti esimerkiksi Espoon ja Helsingin tärkeät ystävyyskaupunkisuhteet, jotka 
eivät rajoittuneet vain Eurooppaan:  
 

Suomalaisten kaupunkien ystävyyskaupunkiyhteyksiä on ollut aikanaan enemmänkin. EU:n 
liittymisen jälkeen ja 2000-luvun alusta alkaen ystävyyskaupunkipolitiikan, joka on ollut 
enemmän tutustumista, matkustamista ja henkisen kulttuurin yhteistyötä, merkitys on vähen-
tynyt. Toki Helsinki on ollut aktiivinen pääkaupunkien välisessä yhteistyössä. Espoon yli-
voimaisesti tärkein ystävyyskaupunki on Shanghai. − − Kiina rakentaa edelleenkin erittäin 
paljon ystävyyskaupunkien varaan kaupunkiyhteistyötään. Nyt meillä on iso Slush-tapah-
tuma Shanghaissa. (Markkula.) 

 
AK:n presidentti Markkulan mukaan ”EU:n kaupunkipolitiikan tekijöiden” tärkein 
yhteistyökumppani, kaupunki, löytyi paikalliselta ja urbaanilta alueelliselta tasolta:   

 
Nyt EU:n kaupunkipolitiikan tekijöiden tärkein yhteistyökumppani on itse kaupungit. Näin 
ei ollut ehkä viisi vuotta sitten. Nyt paine kohdistuu eniten kaupunkien johtajiin ja keskeisiin 
luottamushenkilöpäättäjiin. Heidän tulee tehdä enemmän yhteistyötä muiden kaupunkien 
kanssa. − − Kaupunkien pitäisi tänä päivänä kuvata enemmän omia sisäisiä muutosproses-
sejaan. Miksi ja minkälaisilla ratkaisuilla erilaisten kaupunkien innovaatioekosysteemit ovat 
edelläkävijöitä? Suomesta löytyisi erityisen paljon hyviä esimerkkejä, ja osaaminen tulisi 
paketoida uusiksi. Kaupunkien tulisi olla mukana ekosysteemivetoisessa kaupunkikehityk-
sessä. Nykyään paikallinen demokratia ja politiikka ovat paljon dynaamisempia ja muutos-
hakuisempia, ja niissä haetaan uusia ratkaisuja, joista tehdään myös konsepteja ja malleja. 
Kaupunkitasolla tapahtuvasta avoimesta innovaatiotoiminnasta tulee siirtyä kuvaamaan sitä, 
mitä alueellisen innovatiivisen ekosysteemin vauhdittaminen tarkoittaa. Mitä tarkoittavat ja-
kamistalous ja kiertotalous? Mitä ovat erilaiset alustat, joiden kautta syntyy erilaisia busi-
nessmahdollisuuksia? (Markkula.) 
 

AK:lla on ollut sen alkuperäisestä perustarkoituksesta johtuen helpompi pääsy 
paikalliselle ja alueelliselle tasolle kuin DG REGIO:lla. Puhuttaessa monitasoisesta 
skalaarisesta hallintajärjestelmästä DG REGIO tunnusti suoran yhteydenpitonsa kau-
punkeihin kohdennettujen tukitoimenpiteiden kautta, mitä kaupungit olivat itse halun-
neet. Tuli muistaa, että EU:n urbaanit instrumentit oli jo otettu käyttöön kaupungeissa 
EU:n komission (ylikansallinen skaala) ja Suomen valtion (kansallinen skaala) välisen 
neuvotteluvaiheen jälkeen. EU:n komissio siis neuvottelee valtioiden kanssa ohjelma-
kausien budjeteista ja raamiohjelmista. Kaupungit ja maakunnat eivät ole tässä neu-
vottelupöydässä mukana, missä jäsenmaat hoitavat sisäistä ohjelmointiaan ja suunnit-
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teluaan. Suomen valtion ja EU:n komission aluepoliittisten neuvottelujen jälkeen vi-
ranhaltijoilla on hyvin aikaa suunnitella hankkeita sekä laittaa rauhassa kuntoon kau-
punkistrategioitaan, jotka vaikuttavat erilaisten hankkeiden valintaan.  

Vahvojen kollektiivisesti toimineiden kaupunkien epätietoisuus liittyen EU:n toi-
miin kestävässä kaupunkikehityksessä (Artikla 7) näkyi konkreettisesti. Suomen kuusi 
suurinta kaupunkia saivat ehdottamansa 6Aika-strategiansa (2014–2020) toimintojaan 
rahoitetuksi verkostomuodossa, vaikka EU:n alkuperäinen tarkoitus oli lähtökohtai-
sesti rahoittaa vain yksittäisiä kaupunkeja. Sixpack-kaupungit eivät pystyneet näyttäy-
tymään Suomen valtiota vahvempina kollektiivisina toimijoina, mutta ne kylläkin ky-
kenivät kyseenalaistamaan vallitsevia ja sovittuja käytäntöjä saamalla poikkeukselli-
seen ehdotukseensa rahoituksen lobbaamalla. Työ- ja elinkeinoministeriö valitsi 
6Aika-strategian Suomesta toteuttamaan EU:n kestävän kehityksen painopistettä sen 
jälkeen kun komission ja valtion neuvottelut olivat päättyneet (luku 8.2).  

Onko korvamerkityn viiden prosentin piiriin kuuluva 6Aika noin 80 miljoonan 
euron EAKR-rahoituksensa perusteella tehokas EU:n instrumentti? Ainakin kaupun-
git ja maakunnat ovat tehneet yhteistyötä. Maakuntien liitoilla on ollut omat roolinsa, 
esimerkiksi Uudenmaan liitto toimi EAKR-hankkeita rahoittavana viranomaisena 
6Aika-strategiaan liittyen. Pirkanmaan liitto vastasi Tampereen Integroidun alustake-
hittäminen-kärkihankkeen osatoteutuksien (sisällöllisen) koordinaation johtamisesta. 
 
8.3.1 Julkilausumat, julistukset ja perussopimukset 
 

Mikä on EU:n julkilausumien merkitys? AK:n presidentti Markku Markkulan 
mukaan AK:n omat julkistukset olisivat olleet EU:n kaupunkipolitiikan julkilausumia 
ja julistuksia (Lille Action Programme, Rotterdam Acquis on Urban Policy, Bristol 
Accord, Leipzig Charter, Marseille Final Statement, Toledo Declaration, Riga Decla-
ration) konkreettisempia. AK:n presidentti Markkula ei halunnut väheksyä EU:n kau-
punkipolitiikan julkilausumien merkitystä, mutta korosti AK:n Bratislavan julistusta:  
 

Nämä ministerijulkilausumat on hyvä ketju tapahtumia. Alueiden komitea tuo lisäarvoa näi-
hin omien julistuksiensa kautta. Bratislavan deklaraatio vie kehitystä pari pitkää askelta 
eteenpäin konkretian suhteen. Meillä on oma Bratislava Action Plan, johon kootaan käytän-
nön toimintaa, mitä tehdään koko ajan.  Eurooppa-neuvoston syyskuun puolivälissä tekemä 
Bratislava Road Map ohjaa, miten mennään Rooman 60-vuotis-juhlakokoukseen. Loka-
kuussa Eurooppa-neuvoston presidentti Donald Tusk kutsui alueiden komitean poliittiset 
ryhmäjohtajat minun johdollani pitkään suljettuun iltaistuntoon. Aiheena hänen kanssaan oli 
poliittinen keskustelu siitä, mitä käytännön tasolla alueilla ja kaupungeissa pitäisi tapahtua 
ja mihin me sitoudumme. Koko ajan teemme omia yhteisiä toimenpiteitämme. Nämä kau-
punkipolitiikan julistukset ja julkilausumat kuvaavat enemmän sitä tilannetta, mihin on jo 
päädytty – ne eivät riittävästi viivoita seuraavien vuosien toimenpiteitä. (Markkula.) 

 
AK:n presidentti Markkula muistutti, että ministerikokoukset ja epäviralliset mi-

nisterikokoukset eivät ole innovaatioiden syntypaikkoja. AK:lle ja paikallisen tason 
kaupungeille EU:n perussopimukset ovat olleet merkittäviä. Maastrichtin sopimuk-
sella perustettin Euroopan alueiden komitea. AK:sta tehtiin instituutio, joka ottaisi tie-
toisesti huomioon kaupunkien ja kuntien näkemykset unionin päätöksenteossa (luku 
9.1.3). AK on toiminut hajautetun demokratian ja subsidiariteettiperiaatteen portin-
vartijana. (ks. Sopimus Euroopan unionista…1992.) Lissabonin sopimuksessa AK:n 
roolia vahvistettiin entisestään (Lissabonin sopimus Euroopan unionista…2007). AK 
mobilisoi 2010-luvulla tehokkaasti kaupunkeja ja alueita tuomaan muutosmahdolli-
suuksiaan ja aikaansaannoksiaan entistä enemmän esille EU-politiikassa.  
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8.3.2 Juncker-Kataisen rahoitus 
 

Juncker-Kataisen rahoitus jakoi mielipiteitä sen osalta, onko instrumentti kaupun-
kipoliittinen vai ei. ESIR-takausjärjestelmässä (EFSI −European Fund For Strategic 
Investments) eli niin kutsutussa Juncker-Kataisen paketissa (tai Kataisen raha) tavoit-
teena on ollut saada yksityisiä pankkeja takausten välittäjiksi. Rahoitusta on kohdis-
tettu toimialoille, jotka edistävät strategisesti tärkeitä infrastruktuurihankkeita sekä 
uudistavia teollisia investointeja. Komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston 
yksikössä työskentelevä varajohtaja sekä Eurocities-organisaation edustaja (Policy 
advisor Marton Matko) ja Euricurin haastateltava (Senior researcher Luís Carvalho) 
eivät mieltäneet tätä Euroopan strategisten investointien rahastoa (takausjärjestelmää) 
”EU:n kaupunkipolitiikan” piiriin kuuluneeksi ”aidoksi urbaaniksi työkaluksi”. DG 
REGIO:n yksikön varajohtaja kiteytti: ”Juncker-Kataisen paketti ei ole kaupunkipo-
liittinen luonnostaan.” (DG REGIO:n yksikön varajohtaja; käännös tekijän).  

AK:n presidentti Makkulan mukaan ESIR on ollut rahallisesti niin massiivinen, 
että se tulisi väkisinkin osaksi kaupunkipolitiikkaa:  
 

Strategiset investoinnit eli Junckerin-Kataisen paketti kokonaisuudessaan on ylivoimaisesti 
merkittävin. Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ilmaisi State of the Union-pu-
heessaan, että instrumenttia jatketaan vuoteen 2020. Rahamäärän volyymi kaksinkertaiste-
taan. Yli 600 miljardia euroa on niin valtava ruiske, että nyt sitä pitäisi osata käyttää. Minusta 
tämä on aivan ratkaisevasti osa kaupunkipolitiikkaa. Ensimmäisen vuoden aikana rahoitet-
tiin perinteisiä kohteita, kuten teitä ja rakennuksia. Juncker-Kataisen rahoituksessa haetaan 
nyt laadullisesti korkeatasoisten projektien rahoitusta, mikä vaatii monitoimijuutta ja monien 
toimijoiden yhteisiä investointihankkeita. Jonkun toimijatahon pitäisi vain ottaa tällaisten 
hankkeiden aikaansaaminen omakseen. Lähtökohtaisesti tämä toimijataho ei voi olla kukaan 
muu kuin kaupunki. Toki yliopistokin voi olla, jos se kehittää omaa kampusaluettaan. (Mark-
kula.) 
 

AK:n presidentti Markkulan mukaan Juncker-Kataisen-rahoituksesta puhuttaessa 
olisi tavallaan merkityksetöntä, miten kaupunkipolitiikka halutaan organisoida, teori-
oida, rajata tai mieltää esimerkiksi EU:n keskijohdossa, kunnissa, alueilla, valtioissa 
tai yliopistoissa. Investointien suuruusluokka ja impulssi rakennusalalle on ollut sitä 
luokkaa, ”ettei raha ole voinut kokonaan peltoonkaan tai metsäänkään mennä”. Työ-
kalu on näin ollen osa kaupunkipolitiikkaa, ja se on 630 miljardin euron suuruudessaan 
vielä tehokkaampi kuin 80 miljardin euron Horisontti 2020.  

EU-vaikuttajilta kysyttiin Juncker-Kataisen rahoituksesta, koska instrumentti 
nousi esille kansallisissa asiantuntijahaastatteluissa. Helsingin kaupunginvaltuutettu 
Kaarin Taipale mainitsi vuonna 2015 tekemästään valtuustoaloitteesta, joka koski sitä, 
miten Helsinki aikoi hyödyntää Juncker-Kataisen rahaa (Taipale). Helen Oy:n ja Hel-
singin Satama Oy:n lausunnot tuotiin käsittelyssä esille. Helsingin kaupunginhallituk-
sen mukaan mahdollisuuksia ESIR-rahoitukseen liittyen oli syytä tarkastella kaupun-
gin tytäryhtiöissä, jotka samalla selvittävät investointihankkeidensa rahoitusvaihtoeh-
toja (ks. Valtuutettu Kaarin Taipaleen aloite…2016). Rahoitusinstrumentin mainitsi 
myös MDI:n neuvonantaja Eero Holstila, joka suhtautui EU:n rooliin muutoin varauk-
sellisesti. Hän korosti neloskierteen, eläkerahastopääoman sekä yksityisen pääoman 
merkitystä tulevaisuuden suomalaiselle kaupunkipolitiikalle. Kataisen rahasta neu-
vonantaja Holstila puhui seuraavasti:   

 
En näe Euroopan uniolla suurta roolia Suomen kaupunkipolitiikan kannalta. Tietysti poik-
keuksena tulee mainita Kataisen rahoitus, joka on tarkoitettu Euroopan investointien vauh-
dittamiseksi. Siinähän olisi paljon potentiaalia Suomen kaupungeille. Säännöthän ovat nyt 
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kaupunkipolitiikan kannalta sellaiset, että pitäisi muodostaa yksityinen tai public-private-
konsortio. Kunnat eivät saa niitä Kataisen rahoja, valtio ei saa niitä, vaan pitää olla public-
private-konsortio. Nyt tullaan aivan oleellisen kysymyksen äärelle, joka on avainjuttu tule-
vaisuuden kaupunkipolitiikassa. Miten kaupunkipolitiikan toimijakenttä tulee muuttumaan? 
Me olemme huomanneet muutoksen täällä MDI-konsulttitoimistossa. Olemme havainneet, 
missä se aktiviteetti nyt on. Se on rakennusteollisuudessa ja SAK:ssa. Toisin sanoen kysee-
seen tulee rakennusalan, työnantajien ja työntekijöiden epäpyhä allianssi. Kyllä yhteistyö 
sujuu näiden riitapukareiden välillä, kun on kysymys kaupungistumisesta, kaupunkirakenta-
misesta sekä kaupunkipolitiikasta. Näillä tahoilla on iso intressi ja rooli. Yhteistyössä näiden 
toimijoiden kanssa me pystymme organisoimaan sellaisia toimintamalleja, joilla oikeesti 
saadaan tämä Kataisen rahoitus, ja silloin puhutaan ihan eri summista kuin näistä pea-
nutseista, mitkä yhdistyvät aikaisempaan tehtyyn kaupunkipolitiikkaan. (Holstila.) 

 
8.3.3 Tyypittely: EU-romantikot  
 

Miksi Suomessa on kaupunkeja, jotka satunnaisesti osallistuvat kaupunkipoliitti-
seen yhteistyöhön Suomen valtion kanssa? Yksi selittävä tekijä on EU. Näitä kaupun-
keja on mahdollista kutsua väliinputoajiksi, joihin kuuluvat ainakin Rovaniemi, Mik-
keli ja Kokkola. Kyseiset kaupungit toimivat maakuntiensa keskuskaupunkeina. Jot-
kin väliinputoajakaupungit voivat menestyä hyvin ilman osallistumista valtiollisen 
kaupunkipolitiikan toimiin. Työ- ja elinkeinoministeriön neuvotteleva virkamies Olli 
Alho ottaa kantaa väliinputoajiin ja huomaa, että ne hyötyvät EU:n koheesiovaroista: 

 
Väliinputoajajengiin kuuluvat esimerkiksi Rovaniemi, Mikkeli ja Kokkola. Näiden kanssa 
on keskusteluyhteydet olemassa, mutta ne eivät ole tavallaan virallisemman kaupunkipoli-
tiikan piirissä. Kyseiset kaupungit eivät ole olleet 12 suurimman kaupunkiseudun yhteis-
työssä tai seutukaupunkiverkostossa mukana. Kyseeseen tulee siis kaupunkipolitiikan kan-
nalta haastavampi joukko, koska näillä maakuntakeskuskaupungeilla on ollut vähemmän yh-
teistyötä meidän kanssamme. − − On vaikea sanoa, mikä merkitys tällä yhteistyön vähäisyy-
dellä on sitten kyseenomaisten kaupunkien yleiseen menestymiseen.  Itä- ja Pohjois-Suomen 
puolellahan tietyt väliinputoajakaupungit pääsevät EU:n isompien tukien ääreen. (Alho.) 

 

Keski-Suomen maakuntajohtaja Anita Mikkosen mukaan EU:n koheesiovaroista eri-
tyisesti hyötyviä kaupunkeja on erotettavissa NUTS 2-aluejaon Pohjois- ja Itä-Suo-
men-suuralueelta. Mukaan mahtuu myös vahvoja kollektiivisesti toimivia kaupun-
keja, kuten Oulu, joka ei tosin ole väliinputoaja, sillä oululaisethan tekevät aktiivista 
kaupunkipoliittista yhteistyötä valtion kanssa:  
 

Kyllä tällä hetkellä Itä- ja Pohjois-Suomi hyötyvät, koska heillähän sitä rahaa on vähintään 
noin viisi kertaa enemmän per asukas kuin Länsi- ja Etelä-Suomen alueella. Keski-Suomihan 
kuuluu tähän Länsi-Suomeen, niin meillähän on aika pienet rahat suhteellisesti katsottuna. 
Tämä tarkoittaa sitä, että Itä- ja Pohjois-Suomen alueen kaupungit, jotka ovat potentiaalisia 
ja joilla on omia kehittämisajatuksia, saavat paljon helpommin ajettua läpi omat hankkeensa 
kuin mitä me täällä Länsi- ja Etelä-Suomessa pystymme rahoittamaan. − − Ajatellaan Ou-
luakin, joka kuuluu Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. Se todella saa isot summat EU-rahaa 
nyt kun kriteerinä on tämä harvaanasutus. Se harvaanasutus lasketaan, tiedät varmaan, sen 
EU:n NUTS 2-aluejaon mukaisesti, missä Itä- ja Pohjois-Suomi on yksi suuralue. Kun siinä 
on Lappi mukana, niin sehän tekee sen harvaan-asutukseen Kuopioon ja Ouluun ja joka puo-
lelle. (Mikkonen.) 

 
DG REGIO:n yksikön varajohtajan mukaan Rovaniemen kaltaiset väliinputoajakau-
pungit eivät Euroopan tasolla muodosta enemmistöä:  
 

Mitä paremmin kaupunki pärjää ja mitä kehittyneemmällä alueella kaupunki sijaitsee, sitä 
vähemmän koheesiorahaa se saa. Jos kaupunki on vähemmän kehittyneellä alueella, se on 
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monesti todella tyytyväinen koheesiorahan määräänsä. Sillä ei ole rahoittamattomia projek-
teja. Haluaako se muuttaa mitään? Ei tietenkään halua. Miksi pitäisi muuttaa kehityksen 
suuntaa, jos saa niin paljon rahaa, ettei tiedä, mihin sitä käyttää. Tämänlaiset kaupungit eivät 
kyllä muodosta enemmistöä Euroopassa. Vähemmän kehittyneet alueet käsittävät 25 pro-
senttia Euroopan väestöstä. Ne ovat enemmän maaseutumaisia kuin kaupunkimaisia alueita. 
Näillä alueilla on keskimääräisesti vähemmän kaupunkeja. (DG REGIO:n yksikön varajoh-
taja; käännös tekijän.) 

 
Taulukko 9 esittää Suomen NUTS-aluejaon vuoden 2015 tilanteen mukaan sekä kau-
pungit, jotka kuvastavat ensimmäistä kaupunkityyppiä, ”EU-romantikkoja”. Suoma-
lainen EU-romantismi ei ole siis kokonaan kuollut. Siis, EU-romanttinen kaupunki ei 
ole välttämättä väliinputoajakaupunki, kun on kysymys yhteistyön teosta valtiollisten 
kaupunkipoliitikkojen kanssa.    
 
 
 
 
 
 
 
 

    Taulukko 9. Suomen NUTS-alueet* sekä EU-romantikot**  
NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 
Pääalueet Suuralueet Maakunnat 
 

 

 

Manner-Suomi 

 

 

 

 

 

Länsi-Suomi 

Keski-Suomi 
Etelä-Pohjanmaa 
Pohjanmaa 
Satakunta 
Pirkanmaa 

Helsinki-Uusimaa Helsinki-Uusimaa 
 

Etelä-Suomi 

Varsinais-Suomi 
Kanta-Häme 
Päijät-Häme 
Kymenlaakso 
Etelä-Karjala 

Pohjois- ja Itä-Suomi 

Etelä-Savo (1. Mikkeli ) 
Pohjois-Savo (2. Kuopio ) 
Pohjois-Karjala (3. Joensuu ) 
Kainuu (4. Kajaani ) 
Keski-Pohjanmaa (5. Kokkola ) 
Pohjois-Pohjanmaa (6. Oulu ) 
Lappi (7. Rovaniemi ) 

Ahvenanmaa Ahvenanmaa Ahvenanmaa 
*Lähde: Tilastokeskus: Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot (2015) **EU-romantikot merkitty symbolilla  

 
8.4 Yhteenveto: reunaehdot ja ohjelmat 
   

Etsittäessä vastausta tutkimuskysymykseen ”Mitä on suomalainen kaupunkipoli-
tiikka?” tulee tarkastella Euroopan unionia  asettihan juuri EU Suomelle haasteen 
valtiollisen kaupunkipolitiikan luomiseksi. EU on lisännyt suomalaisten kaupunkien 
kansainvälisiä yhteyksiä. Valtiollisen kaupunkipolitiikan sisältöön ja keinoihin EU ei 
ole kuitenkaan kyennyt suoraan vaikuttamaan. EU:n asettamat reunaehdot ovat olleet 
enemmän sallivia ja mahdollistavia kuin rajoittavia, eikä niiden tarkoituksena ole ollut 
eksplisiittisen, valtiollisen kaupunkipolitiikan suunnittelu. Unionin asettamat reuna-
ehdot ovat koskeneet esimerkiksi julkisten hankintojen kilpailuttamista. EU on tuke-
nut kaupunkien omaehtoista kehittämistä pehmeillä instrumenteilla, kuten lisäämällä 
tietoa hyvistä käytännöistä. URBACT on edistänyt Euroopan kaupunkien verkostoi-
tumista. Merkittäviin kaupunkipolitiikan työvälineisiin kuuluvat päättyneet URBAN-
yhteisöaloitteet ja tavoite 2-ohjelmat sekä käynnissä oleva Horisontti 2020 tutkimus- 
ja innovaatiorahoitusohjelma. Rahoituskaudella 2014–2020 vähintään (vain) viisi pro-
senttia EAKR:n varoista on korvamerkitty kaupunkialueiden kestävää kehitystä edis-
täville yhdennetyille toimenpiteille. Innovatiiviset kaupunkitoimet -aloitteella on ha-
luttu tukea eurooppalaisia kaupunkeja, jotta ne voisivat kehittää ja kokeilla ratkaisuja 
globaaleihin kaupunkiongelmiin vastaamiseksi, mitä tarkastellaan luvussa 11. 
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9 Uuden kaupunkipolitiikan tekijät  
 

Ketkä tekevät ja edistävät kaupunkipolitiikkaa Suomessa? Entä ketkä vaikuttavat 
siihen? Tämän luvun tarkoituksena on jaotella kaupunkipolitiikan toimijat tekijöihin, 
tutkijoihin, edistäjiin ja vaikuttajiin. Ensin etsitään kaupunkipolitiikan tekijöitä, edis-
täjiä ja vaikuttajia, ja sitten kysytään, keillä on intressi kaupunkipolitiikkaan. Jotta 
olisi myöhemmin mahdollista vastata tutkimuskysymykseen ”   mikä on tekijöiden 
intressi kaupunkipolitiikkaan?”, tulee ensin selvittää, keillä on intressi siihen.  

Luku pohjustaa seuraavaa lukua 10, jossa erilaiset intressit paljastuvat ja jossa ne 
kohtaavat synnyttäen konflikteja. Patrick Le Galèsin teoriasta inspiroituneena työste-
tään Suomen kontekstiin toinen kaupunkipolitiikan kaupunkityyppi, ”vahvat kollek-
tiivisesti toimivat kaupungit”, jotka ovat onnistuneet intressien yhteensovittamisessa. 
Luvussa hyödynnetään myös yrittäjäkaupungin sekä skaala- ja eliittiteorian käsitteitä.  
 
9.1 Kaupunkipolitiikan tekijät, edistäjät ja vaikuttajat 
 

Viidennessä luvussa määriteltiin kaupunkipolitiikka virkamiesten ja poliitikkojen 
tavoitteelliseksi politiikaksi, joka jakaa resursseja, vaikuttaa palveluiden tuotantoon ja 
edistää investointeja. Ketkä tekevät kaupunkipolitiikkaa Suomessa? Liikenneteknii-
kan apulaisprofessori Pekka Rytilän mielestä herrasväki ja porvarit tekevät ja ajavat 
kaupunkipolitiikkaa: 
 

Sanotaan, että herrasväki noin lyhyesti ajaa kaupunkipolitiikkaa. Mieti, mitä se tarkoittaa. 
Ne, jotka ovat saaneet yliopistokoulutuksen, niin nehän ymmärtää siitä jotain. Myös ammat-
tilaiset, ja sitten porvarit, jotka ovat menestyneet liike-elämässä. Aina ihastelen tuota sveit-
siläistä kaupunkia, jossa vanhat liikealalla toimineet suvut saattavat omistaa jopa 80 prosent-
tia kaupunkien asunnoista, ja ne vuokraavat niitä. Kaupunkiporvari on tärkeä tyyppi. (Ry-
tilä.) 

 

Ylijohtaja Paavo Pirttimäki sisäasiainministeriöstä puolestaan pitää kaupunkipo-
litiikan ajajina kaupunkien johtavassa asemassa olevia virkamiehiä ja aluepolitiikan 
päätöksentekijöitä (virkamiehet valmistelevat asioita, poliitikot päättävät). Ylijohtaja 
Pirttimäen mainitsemat virkamiehet ja aluepolitiikan päättäjät todennäköisesti tavoit-
televat erilaisia etuja samoin kuin apulaisprofessori Rytilän mainitsema herrasväki.  
 
9.1.1 Kaupungin virkamiehet ja valtuutetut 
 

Kaupunkipolitiikan tekijöiden etsiminen on hyvä aloittaa paikalliselta tasolta eli 
paikallisista yhteiskunnista. Kaupungit julkisten palveluiden tuottajina ovat luonnol-
lisesti kaupunkipolitiikan tekijöitä. Ne laativat ohjelmia ja strategioita menestyäkseen 
globaalissa kilpailussa. Kaupunkipolitiikan tekijöitä ovat päätöksiä tekevät luottamus-
henkilöt, sekä virkamiehet, jotka koordinoivat, valmistelevat ja esittelevät asioita. Te-
kijöitä ovat siis pormestarit, apulaispormestarit, kaupunginjohtajat, kansliapäälliköt, 
apulaiskaupunginjohtajat, kaupunginsihteerit, kehitysjohtajat, talousjohtajat (kaupun-
ginkamreerit), viestintä- ja yhteysjohtajat, elinkeino- ja elinvoimajohtajat (kaupunki-
kehitysjohtajat), muut toimialajohtajat, strategiajohtajat, asemakaava- ja yleiskaava-
päälliköt sekä kehitysyhtiöiden toimitus- ja ohjelmajohtajat. Heidän tehtävänään on 
varmistaa, että kaupunki edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueellista elinvoimaa 
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sekä huolehtii palveluiden järjestämisestä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristölli-
sesti kestävällä tavalla. Tämä tavoite on mainittu kuntalain (410/2015) 1§:n toisessa 
momentissa. Kaupungin virkamiesten toiminnan tavoitteena on kaupungin menestys, 
ja maankäytön, asumisen ja liikenteen toimivat ratkaisut. Menestystä tavoitellaan 
myös etsimällä kansainvälisiä kontakteja ja tavoittelemalla valtion tukea. Tärkeäksi 
nähdään myös osallistuminen erilaisiin työryhmiin, verkostoihin ja neuvottelukuntiin.  

Uusweberiläinen kaupunkiteoria korostaa kaupunginjohtajan roolia kaupunkipo-
litiikan ajajana (Le Galès 2002). Kaupunginjohtajan tehtävänä on ”toimia kuskin pai-
kalla” ja ”kaupungin kasvoina” ulospäin (Seinäjoen kaupunginjohtaja Rasinmäki). 
Hän johtaa kaupunginhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta 
toimintaa. Helsingin kaupunginjohtajana vuosina 1998–2005 toiminut ylipormestari 
Eva-Riitta Siitonen mainitaan vahvana kaupunkipolitiikan vaikuttajana, joka kykeni 
luomaan Suomen pääkaupungille arvokkaita kansainvälisiä suhteita sekä uusia ver-
kostoja. Helsingin kaupunki vahvana kollektiivisena toimijana ja kansainvälisenä kau-
punkina saakin kiitosta: ”Helsinki on tietenkin oma lukunsa, joka on maan pääkau-
punki. Se halusi kansainvälistyä ja luoda kansainvälisiä kontakteja. Helsinki tekikin 
näiltä osin erittäin hyvää ja arvokasta työtä − −.” (Pirttimäki, ylijohtajana sisäasiain-
ministeriössä). Aloitekykyinen ja karismaattinen johtaja voi, Siitosen tavoin, edistää 
merkittävällä tavalla kaupunkipolitiikkaa. Ei kuitenkaan tule unohtaa taustavoimien 
merkitystä: ”Kaupungeissa on kaupunkipolitiikan kannalta ollut melko paljon aktiivi-
sia kaupunginjohtajia, mutta todellisuudessa kaupunkipoliittinen ajattelu on tapahtu-
nut heidän oikean tai vasemman kätensä kautta.” (konsulttiyritys MDI:n kehitysjoh-
taja Antikainen). 

Kaupunginvaltuustolla korkeimpana päätöksiä tekevänä elimenä on luonnollisesti 
näkyvä rooli, esimerkiksi kaupunkiohjelmien hyväksyjinä. Tämä rooli myös helposti 
tunnistetaan:  

 
Kaupunkipolitiikkaa tekeviksi mieltävät ovat usein niitä, joilla on jokin pieni hunajapurkki 
käytettävissä. He jakavat tai suuntaavat jotain resurssia jonkin ohjelman kautta. Voimak-
kainta kaupunkipolitiikkaa tekevät kuitenkin kaupunkien valtuustot ja valtuutetut vuoropu-
helussa kaupunkilaisten ja yritysten kanssa. Tämähän on vasta sitä oikeaa kaupunkipolitiik-
kaa. (Pirkanmaan maakuntajohtaja Halme.) 

 
Myös apulaisprofessori Rytilä kiinnittää huomiota muodolliseen päätöksentekoon, 
mutta jättää avoimeksi mahdollisuuden ulkopuolisesta vaikuttajasta: ”No viime kä-
dessähän kaupunkipolitiikkaa tekevät vaaleilla valittu itsehallintoelin eli meillä kau-
punginvaltuusto ja sen alainen hallitus ja valtuuston valitsemat johtajat. He sitä teke-
vät, mutta aina välillä ilmestyy sivullinen toimija − −.” (Rytilä).  
 
9.1.2 Valtion ministeriöt ja virkamiehet 

 
Valtion ministeriöistä erityisesti sisäasiainministeriö on ollut mukana suunnitte-

lemassa kaupunkipolitiikkaa. Kaikki valtion ministeriöt ja laitokset eivät ole osallis-
tuneet kaupunkiohjelmatyöhön. Aluekehitysjohtaja Veijo Kavonius täsmentää: ”No 
puolustusministeriö ei ole ollut mukana. Ei ole ollut oikeusministeriökään paitsi sil-
loin kun maistraattiverkostoa käsiteltiin. Asioihin otettiin kantaa. Valtioneuvoston 
kanslialla ei nyt mitään hirveän isoa roolia ole ollut paitsi silloin kun on viety läpi 
näitä ohjelmia ja sopimuksia − −.” (Kavonius).  

Vaikka vain osa valtion virastoista on osallistunut kaupunkipolitiikan ohjailuun, 
voidaan kuitenkin sanoa, että Suomessa harjoitettua kaupunkipolitiikkaa ovat tehneet 
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valtion virkamiehet: ”Sanoisin, että eduskunta Suomen poliittisessa järjestelmässä on 
melko ohuelti ollut mukana. Kyllä kaupunkipolitiikka on ollut hallinto- ja virkamies-
vetoista.” (Vartiainen, maantieteen professori). Kaupunkipolitiikkaan osallistuneet 
valtion virkamiehet eivät tosin ole edustaneet valtion korkeinta johtoa yksittäisiä poik-
keuksia lukuun ottamatta:  

 
− − valtion kaupunkipolitiikka on ollut melko vahvasti tällaista virkamiesvetoista valmiste-
lua sillä tavalla, että sitä ei ole nostettu korkeimmalle virkamiestasolle, jossa kansliapäälliköt 
pitävät keskustelukerhoja keskenään ja haluavat tarttua joihinkin kysymyksiin. Tälle tasolle 
ei ole menty vaan kaupunkipolitiikka on jäänyt ylijohtajien eli osastopäälliköiden vastuulle 
ja heille, jotka toimivat ylijohtajia yksi ja kaksi porrasta alempana. (kehitysjohtaja Antikai-
nen.)  

 
Valtion virkamiesten osallistuminen kaupunkipolitiikan tekoon kertoo valtion ja 

kaupunkien muuttuneista suhteista. Weber ja Le Galès eurooppalaisen kaupungin tut-
kimuksissaan luonnehtivat eurooppalaisia kaupunkeja autonomisiksi, ja niiden hallit-
semistapoja virkamieskeskeisiksi ja byrokraattisiksi. Valtion ministeriöiden osallistu-
minen kaupunkipoliittisten ohjelmien laadintaan kertoo valtion ja kaupunkien uuden-
laisesta suhteesta.  

Valtion kokoon kutsumia kaupunkipoliittisia elimiä ovat kaupunkipolitiikan yh-
teistyöryhmät ja metropolipolitiikan neuvottelukunnat. Yhteistyöryhmien jäseninä ei 
ole ollut vain ministeriöiden virkamiehiä ja kaupunkien johtajia, vaan myös yliopisto-
jen, tutkimuslaitosten, yritysmaailman, edunvalvojaorganisaatioiden, maakuntien liit-
tojen sekä valtion virastojen edustajia on kutsuttu mukaan. Neuvotteleva virkamies 
Heli Saijets muistelee aikaa, jolloin hän oli kaupunkipoliittisen yhteistyöryhmän pää-
sihteeri: ”Kaupunkipolitiikassa yhteistyötä tehtiin kaikkien kanssa silloin kun olin itse 
mukana. Ei tehty rajanvetoja niin, että teitä ei oteta mukaan.” (Saijets).  

Sisäasiainministeriöllä oli aluksi vetovastuu kaupunkiohjelmien suunnittelussa. 
Aktiivisinta sen osallistuminen kaupunkipolitiikan suunnitteluun oli ennen vuotta 
2002, jolloin tehtiin päätös uudesta alueiden ja hallinnon kehittämisosastosta.29 Sisä-
asiainministeriön  kaupunkipoliittisen roolin voi kuitenkin katsoa päättyneen sen me-
netettyä kehittämispolitiikan vetovastuun vuonna 2008 perustetulle työ- ja elinkeino-
ministeriölle. Sisäasianministeriöstä siirrettiin alueiden ja hallinnon kehittämisosasto 
työ- ja elinkeinoministeriöön, alue- ja paikallishallintoyksikkö siirrettiin puolestaan 
valtionvarainministeriöön. Työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- 
ja viestintäministeriö sekä valtiovarainministeriö ovat tehneet vuodesta 2008 alkaen 
yhteistyötä:  

 
Ministeriöiden osalta on vakiintunut tietty jengi, ydinkokoonpano, johon kuuluu työ- ja elin-
keinoministeriön, ympäristöministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön väkeä sekä val-
tiovarainministeriöstä erityisesti kuntaosaston porukka. Kun työ- ja elinkeinoministeriö pe-
rustettiin vuoden 2008 alussa, niin tämä kokoonpano on alkanut vakiintua. Tulin uuteen pe-
rustettuun ministeriöön sisäasiainministeriön puolelta. Aikaisemmin kyseessä oli vähän toi-
senlainen ministeriökombinaatio. (neuvotteleva virkamies Alho.) 

 
Kaupunkipolitiikan vetovastuun siirryttyä työ- ja elinkeinoministeriölle, on ym-

märrettävää, että kaupunkipolitiikassa alkoi korostua yhä enemmän elinkeinopainot-

                                                           
29Aktiivisuudestaan huolimatta sisäasiainministeriön pääasiallinen huomio kohdistui aluepolitiikkaan ja 
aluekehittämiseen, joiden yhteyteen kaupunkipolitiikka oli aikaisemmin viety.  
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teinen kehittäminen mikä tuli esiin kaupunkipolitiikan tekijöiden ja tutkijoiden kom-
menteissa luvussa 5.4. Sisäasiainministeriö sai keskittyä yhä enemmän sisäisen tur-
vallisuuden kysymyksiin mikä oli luonnollista kansallisen turvallisuusympäristön 
muututtua. Jokelan kouluammuskelu (2007), Kauhajoen koulusurmat (2008), Sellon 
ampumavälikohtaus (2009), Turun puukotukset (2017) sekä erilaiset hybridiuhat ker-
toivat turvallisuusympäristön heikentymisestä.  

Sisäasiainministeriöstä alettiin käyttää nimeä sisäministeriö (SM) vuonna 2013. 
SM vastaa sisäisestä turvallisuuden lisäksi maahanmuuton kysymyksistä, ja sen alai-
suudessa toimivat Maahanmuuttovirasto, Poliisihallitus, Suojelupoliisi (poliisiyk-
sikkö), Rajavartiolaitos, Hätäkeskuslaitos, Pelastusopisto sekä Kriisinhallintakes-
kus30.  

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) vastaa kaupunkipolitiikan koordinaatiotyön 
ohella elinkeinopolitiikasta, energiapolitiikasta, innovaatio- ja teknologiapolitiikasta 
sekä kuluttajapolitiikasta. Ministeriön toimialaan kuuluvat työllisyys, työttömyys, jul-
kinen työvoimapalvelu, työympäristökysymykset, työelämän yhdenvertaisuus, työeh-
tosopimukset, työriitojen sovittelu, alueiden kehittäminen, maakuntien liittojen yhteis-
toiminta-alueet, yritysten kansainvälistyminen, kilpailun edistäminen, markkinoiden 
toimivuus, tekninen turvallisuus, siviilipalvelus, maahanmuuttajien kotouttaminen, 
ELY-keskusten yleishallinnollinen ohjaus sekä ilmastopolitiikan kansallisen valmis-
telun ja toimeenpanon yhteensovittaminen. TEM-konserniin kuuluvat TE-toimistot, 
Energiavirasto, Geologian tutkimuskeskus, Huoltovarmuuskeskus, Tekes (nyk. inno-
vaatiorahoituskeskus Business Finland), Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Patentti- ja re-
kisterihallitus, Tukes, Baltic Connector Oy, Finnvera Oyj, Finpro Oy (nyk. Business 
Finland Oy), Tesi, VTT Oy, Terrafame Group Oy, Huoltovarmuusrahasto, Valtionta-
kuurahasto sekä Ydinjätehuoltorahasto31. 

Valtiovarainministeriön (VM) vastuulla on talous- ja finanssipolitiikka, rahoitus-
markkinapolitiikka sekä valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikka. Ministeriö valmis-
telee valtion talousarvion, ohjaa tietohallinnon kehitystä, toimii veropolitiikan asian-
tuntijana sekä kehittää kuntahallinnon lainsäädäntöä ja kunnallistaloutta. VM:n hal-
linnonalaan kuuluvista virastoista mainittakoon aluehallintovirastot, maistraatit, ra-
hoitusvakausvirasto, Tilastokeskus, Tulli, Valtori, VATT, Verohallinto, Väestörekis-
terikeskus sekä valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus32.  

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) vastaa liikennepolitiikasta ja viestintäpo-
litiikasta. Se pyrkii lainsäädännön keinoin edistämään ihmisten ja tavaroiden liikku-
mista koko maassa. Ministeriön hallinnonalaan kuuluvat Liikennevirasto, Liikenteen 
turvallisuusvirasto Trafi, Viestintävirasto, Ilmatieteen laitos, Finrail Oy, Air Naviga-
tion Services Finland Oy, Yleisradio Oy ja Cinia Oy33.  

Ympäristöministeriö (YM) vastaa ympäristö- ja asuntoasioiden valmistelusta. 
Sen hallinnonalalla toimivat Suomen ympäristökeskus SYKE ja Asumisen rahoitus- 
ja kehittämiskeskus ARA. Ministeriö ohjaa aluehallintovirastoja ympäristölupa-asi-
oissa sekä Metsähallitusta luonnonsuojeluasioissa. Ministeriö vastaa A-Kruunu Oy:n 
ja Kuntarahoitus Oyj:n omistajaohjauksesta34.  

                                                           
30(Sisäministeriö…2017)  
31(Työ- ja elinkeinoministeriö…2017) 
32(Valtiovarainministeriö… 2017) 
33(Liikenne- ja viestintäministeriön…2017) 
34(Ympäristöministeriön…2017) 
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ELY-keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön, ympäristöministeriön ja lii-
kenne- ja viestintäministeriön lisäksi sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, 
maa- ja metsätalousministeriö sekä Liikennevirasto.  

Metropolipolitiikasta ovat kiinnostuneita erityisesti valtiovarainministeriö, ympä-
ristöministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö: ”Edellisellä hallituskaudella metropo-
lipolitiikassa oli jaettu puheenjohtajuus ympäristöministeriön ja valtiovarainministe-
riön ministerien kanssa. − − Nyt tällä hallituskaudella metropolipolitiikkaahan johtaa 
työ- ja elinkeinoministeriö.” (Vallittu, Helsingin kaupunginsihteeri). Metropolipolitii-
kalla tarkoitetaan Helsingin ”kaupunkiseudun hallintaan muodostettua valtiovallan 
politiikkakokonaisuutta. Sen yhtenä lähtöpisteenä on Suomeen 1990-luvun puolivä-
lissä rantautunut kaupunkipolitiikka” (Antikainen et al. 2015: 11).  Metropolipolitii-
kassa on haluttu painottaa maahanmuuton, kansainvälisen kilpailukyvyn, sosiaalisen 
eheyden sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) kysymyksiä, jotka ovat tär-
keitä valtiovarainministeriölle, ympäristöministeriölle sekä työ- ja elinkeinoministeri-
ölle. Näiden keskeisten ministeriöiden valjastaminen metropolitiikan tekoon kertoo 
osaltaan valtion kiinnostuksesta suurten kaupunkialueiden eli urbaanin alueellisen ta-
son kehittämiseen: 

 
Edellisellä hallituskaudella [Kataisen ja Stubbin hallitus] tehtiin kuntarakenneuudistusta, 
minkä yhteydessä keskustelussa korostui erityisesti kaupunkipolitiikka keskuskaupunki ja 
kehyskunta-suhteineen sekä kuntien riippuvuus toisistaan. Hallitus kiinnitti erityistä huo-
miota kaupunkien asemaan. Toimet näkyivät muun muassa metropolialueen kehittämisessä. 
Kysyttiin esimerkiksi, mitkä kunnat kuuluvat metropolialueeseen ja mitkä ovat erityispiirteet 
metropolikunnilla, jotka ovat osana metropolialuetta. Valtio on joutunut ottamaan kaupun-
kipolitiikan huomioon esimerkiksi rakennerahastopäätösten osalta, koska isoja teollisuuslai-
toksia on suljettu perinteisistä savupiippukaupungeista ja teknologiateollisuutta on poistunut 
maasta. Valtion harjoittamissa toimenpiteissä on siis korostunut kaupunkipolitiikan merki-
tys. (valtiovarainministeriön kuntaosaston ylijohtaja Laajala.) 

  

Valtion infrastruktuuri-investoinnit ovat keskeisiä tukia metropolialueen ja mui-
denkin kaupunkien kehittämiselle. Liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenneviras-
ton liikennejärjestelmäasiantuntijat on mahdollista lukea kaupunkipolitiikan teki-
jöiksi. Liikenneviraston pääjohtaja Juhani Tervala tuo tämän selvästi esiin: ”Olen on-
nistunut esittämään metrot ja kehäradat sekä moottoritiet ja kaikki tällaiset, niin kyl-
lähän liikennesuunnittelijoilla ja liikennejärjestelmäasiantuntijoilla varmaan valtaakin 
on kaupunkipolitiikassa.” (Tervala).   
 
9.1.3 Kansainväliset organisaatiot  
  

Valtion uskoisi pitkäjänteisesti tavoittelevan sitä, että Helsingin taskukokoinen 
metropolialue pärjäisi suurkaupunkialueiden välisessä kansainvälisessä kilpailussa 
globaalin talouden aikana. Kun Helsinki menestyy tässä kilpailussa, siitä hyötyy koko 
Suomi. Asia ei ole kuitenkaan näin yksinkertainen, sillä valtiolla on pitkään ollut muita 
kunnianhimoja ja tavoitteita, esimerkiksi aluepolitiikka. Valtio ottaa vaikutteita myös 
kansainvälisistä organisaatioista. Luvussa 3.1 tarkasteltiin globalisaatiota, jonka piir-
teisiin kuuluu kansainvälisten organisaatioiden pyrkimys vaikuttaa kansallisvaltioiden 
politiikkaan, tai kuten Neil Brenner tai Saskia Sassen asian ilmaisisi: ylikansallisen 
toimijan valta valtion politiikassa lisääntyy. Tämä fakta koskee myös suomalaista kau-
punkipolitiikkaa ja kaupunkien kehittämistä. Tällaisia kansainvälisiä organisaatioita, 
jotka tutkimusraporteillaan ja ohjeillaan pyrkivät epäsuorasti (tai suorasti) vaikutta-
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maan kaupunkien politiikkaan sekä valtion politiikkapainotuksiin, on lukuisia: Euroo-
pan unionin aluepolitiikan ja kaupunkipolitiikan pääosasto, Euroopan alueiden komi-
tea, Eurocities, YK, OECD, Nordregio, Itämeren kaupunkien liitto ja ICLEI. Suurilla 
kaupungeilla on omia Brysselin toimistojaan kaupunkipolitiikan lobbaustyötä varten. 
Helsinki EU-Office seuraa Brysselin politiikkaa aktiivisesti. Seuraavaksi tarkastellaan 
viittä ensimmäiseksi mainittua organisaatiota.  

Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto (DG REGIO) keskittyy EU:n alue- ja kau-
punkipolitiikkaan. Pääosaston tehtävänä on edistää työllisyyteen, kasvuun, investoin-
teihin, sisämarkkinoihin, digitaalisiin sisämarkkinoihin, energiaunioniin, ilmastotyö-
hön, talous- ja rahaliittoon sekä maahanmuuttoon liittyviä asioita (Regional and Urban 
Policy 2017). Alue- ja rakennepolitiikalla eli koheesiopolitiikalla vähennetään aluei-
den välisiä kehityseroja sekä lisätään EU:n jäsenvaltioiden taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta. Suomi hyötyy vuonna 1975 perustetusta Euroopan aluekehitysra-
hastosta (EAKR), ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Euroopan komission (2017) 
mukaan ”EAKR:llä pyritään vahvistamaan taloudellista ja sosiaalista yhteenkuulu-
vuutta Euroopan unionissa korjaamalla alueiden välistä epätasapainoa”, ja ESR ”in-
vestoi ihmisiin ja keskittyy parantamaan työ- ja koulutusmahdollisuuksia koko Euroo-
pan unionissa.” ESR:llä EU haluaa parantaa köyhyysriskissä ja haavoittuvimmassa 
asemassa olevien ihmisten elämää. EAKR keskittyy erityisesti heikosti kehittyviin 
alueisiin. (Emt.) Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014–
2020, jonka toimintalinjat35 Suomen valtioneuvosto ja EU:n komissio ovat hyväksy-
neet, huomioi nämä rahastot. Suomi ei hyödy koheesiorahastosta (KR), josta hyötyvät 
mm. Bulgaria, Kroatia ja Kreikka. KR:stä tukea saavien valtioiden bruttokansantulo 
asukasta kohti on alle 90 prosenttia EU:n keskiarvosta (Euroopan komissio…2017).  

Euroopan alueiden komitea (AK) perustettiin Maastrichtin sopimuksella (Sopi-
mus Euroopan uniosta 1992), ja vuonna 1994 organisaatio alkoi edustaa paikallis- ja 
aluehallintoja ylikansallisen tason päätöksenteossa. AK:lla on puheenjohtaja ja vara-
puheenjohtaja sekä maakohtaisia valtuuskuntia ja poliittisia ryhmittymiä, joita avustaa 
sihteeristö. AK kokoontuu puheenjohtajansa, Eurooppa-neuvoston, Euroopan parla-
mentin tai komission pyynnöstä. Eurooppa-neuvosto ja komissio kuulevat AK:ta teh-
dessään alue- ja paikallistasoa koskevia ehdotuksia. Lausunnot huomioidaan päätettä-
essä esimerkiksi alue- ja rakennerahastotoiminnasta sekä liikenne-, televiestintä- ja 
energiaverkkoasioista. Neuvoa antavana elimenä AK hyväksyi vuonna 1995 kaupun-
kiseutuja koskevan urbaanin kehittämisen suosituksen, jossa ehdotettiin, että kaupun-
git ryhtyisivät harjoittamaan johdonmukaista kaupunkipolitiikkaa ja kiinnittäisivät 
huomiota sosiaalisiin kysymyksiin. Amsterdamin sopimuksessa sovittiin, että subsi-
diariteettiperiaatetta noudattavaa AK:ta on kuultava sosiaalipolitiikan, ympäristön ja 
liikenteen asioissa; nämä kaikki sektoripolitiikat ovat samalla kaupunkipolitiikkaa. 
(Lehto et al. 1996: 44; Viinamäki 2007: 43; Raitio 2011: 86.) 

Eurocities eli eurooppalaisten suurten kaupunkien etuja valvova järjestö perustet-
tiin vuonna 1986 tavoitteenaan edistää Euroopan kaupunkien kaupunkipolitiikkaa 
sekä auttaa EU:n kuulumattomia kaupunkeja integroitumaan unioniin, demokratisoi-
maan hallintonsa ja vapauttamaan markkinansa. Eurocities on korostanut komission 
valtuuksia kaupunkipolitiikan harjoittamisessa. Järjestö muodostui vuoden 1997 puo-
liväliin mennessä 60 täysjäsenkaupungista ja 16:sta EU:n ulkopuolisesta kaupungista; 
lisäksi järjestöllä oli 11 yhteistyökumppania tieteessä ja taloudessa. Eurocities-järjes-

                                                           
35Toimintalinjoista, ks. Kestävää kasvua ja työtä…(2017). 
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tön agendassa todetaan, että kaupungit toimivat Euroopan integraation perustana. Li-
säksi korostetaan läheisyysperiaatetta, kaupunkien yhteistyötä eurooppalaisessa poli-
tiikassa, eurooppalaistamista sekä sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisemistä. (ks. esim. 
Blomberg 1997: 45.) Ylipormestari Eva-Riitta Siitonen toimi Eurocities-järjestön va-
rapuheenjohtajana (1998–2000) sekä puheenjohtajana (2000–2002). 

Yhdistyneet kansakunnat (YK) on profiloitunut kaupunkipolitiikan tekijänä HA-
BITAT-konferensseissa, esimerkiksi vuonna 1996 järjestetty HABITAT II ei ainoas-
taan merkinnyt kuntien ja kansalaisjärjestöjen vaikutusvallan kasvua YK:ssa, vaan se 
täsmensi myös kestävän kaupunkikehityksen käsitettä (jolla haluttiin nyt viitata sosi-
aaliseen, ekologiseen ja taloudelliseen kestävyyteen). Etenkin kaupunkiympäristön 
terveellisyyteen, kestävään energia- ja liikennetalouteen sekä kaupunkitalouden pa-
rantamiseen liittyneitä kysymyksiä esitettiin HABITAT II:ssa, koska ne sopivat yh-
teen Rion julistuksessa vuonna 1992 määriteltyjen kestävän kehityksen periaatteiden 
kanssa (Agenda 21). HABITAT II tuki EU:n, ECE:n ja OECD:n kaupunkien raken-
teellisten ongelmien tarkastelua. (ks. Lehto et. al 1996: 46; Mansikka 1997: 11.) 

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) on YK:n ohella arvioinut 
kaupunkien politiikkaa ja kehittämistä. OECD ilmaisi vuonna 1990 huolensa kaupun-
kiluonnon tilasta (Environmental Policies for Cities…1990). Tilanteen parantamiseksi 
OECD perusti projektiryhmän (OECD Project Group on the Ecological City), joka 
keskittyi ekologisen kaupunkikehittämisen periaatteiden kehittelyyn (Innovative Po-
licies for Sustainable Urban…1996). OECD asetti myös ryhmän ratkomaan taantu-
misuhan alaisten kaupunkialueiden ongelmia (Lehto et al. 1996: 46). Järjestö julkisti 
2000-luvulla mittavasti kaupunkipoliittisia maakohtaisia katsauksia (OECD Urban 
Policy Reviews) kansallisvaltioiden aluetarkasteluihin keskittyneiden katsausten 
(OECD Territorial Reviews) ohella. OECD:n politiikka-asiantuntija Abel Schumann 
avaa OECD:n roolia kaupunkipolitiikassa:  

 
Ensinnäkin olemme kansainvälinen organisaatio. Meillä on verkostoympäristö hallituksille. 
Komitea-rakenteensa avulla OECD toimii vuorovaikutuksessa jäsenmaidensa kanssa. Meillä 
on yli 50 erilaista komiteaa, työryhmää sekä politiikan alaa. Kaupunkipolitiikkaan liittyen 
meillä on aluekehittämisen komitea [Regional Development Policy Committee] sekä kau-
punkipolitiikan työryhmä [Working Party for Urban Policy], jotka kokoontuvat kahdesti 
vuodessa täällä OECD:ssä, Pariisissa. OECD:n jäsenmaiden toimijat ottavat osaa näihin ko-
kouksiin. He tulevat alue- ja kaupunkipolitiikasta vastuussa olevista ministeriöistä. He ta-
paavat toisiaan ja keskustelevat OECD:n työstä. He käsittelevät kaupunkien haasteita, har-
kitsevat uusia toimintatapoja sekä vaihtavat kokemuksia. Tämä on osa toimintaamme. 
Toiseksi keräämme, levitämme ja julkaisemme metropolialueista tietoa. Olemme määrittä-
neet noin 280 metropolialuetta käyttäen apuna johdonmukaista menetelmää koko OECD:lle. 
Lopuksi annamme neuvoja ja suosituksia jäsenmaiden hallituksille sekä paikallisille ja alu-
eellisille hallituksille. Tämä puolestaan tapahtuu ensisijaisesti raporttien avulla. (Schumann; 
käännös tekijän.) 

 
9.1.4 Yritysmaailma 
  

Globaalikaupungin politiikan tavoite on yritysten ja investointien houkuttelu kau-
punkiin. Tavoitteiden saavuttamiseksi kaupungit, joista monet haluavat näyttäytyä 
David Harveyn kuvaamina yrittäjäkaupunkeina, myöntävät tukia, verohelpotuksia ja 
tontteja yrityksille sekä kehittävät innovaatioekosysteemejä. Yrityksiä kiinnostaa, 
onko kaupungissa ammattitaitoista työvoimaa sekä minkälaisia business- ja kulttuuri-
palveluja löytyy. Nämä ovat asioita, joihin kaupunkipolitiikalla vaikutetaan ja on to-
dennäköistä, että liikemaailman etujärjestöt vaikuttavat kaupunkipolitiikan sisältöön.  
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Kaupunkiseutujen ja kaupunkien hallinnoimiseksi ja projektien ajamiseksi on 
muodostettu kaupunkien ja yritysten kumppanuuksia, ja koalitioita. Vaikka näiden 
kumppanuuksien ja koalitioiden politiikassa on korostunut taloudellisen kasvun edis-
täminen, kaupungit eivät kuitenkaan ole luopuneet kuntalaisten hyvinvoinnista huo-
lehtimisesta.  Valtion sosiaalipoliittisia uudistuksia on kannatettu, jos ne ovat lisänneet 
paikallisen yhteiskunnan asukkaiden hyvinvointia.   

Kaupan toimijat (esim. Lidl) pyrkivät vaikuttamaan kaavoitukseen ja julkisten 
palveluiden tuotantoon. Maankäytön, palveluverkkojen ja liikennejärjestelmien suun-
nittelu on iso osa kaupunkipolitiikkaa. Pääministeri Paavo Lipposen talouspoliittisena 
avustajana toiminut VTT, FT Pentti Puoskari näkee kaupunkipolitiikan yhdyskunta- 
ja seutupalvelupolitiikkana (Puoskari). Hän istuu HOK-Elannon hallituksessa.  

Kauppakamarilaitos edustaa kaupan alaa. Kauppakamarilain (1§) mukaan kaup-
pakamari on ”Keskuskauppakamarin jäsenyhteisö, jonka toiminta-alueena on Keskus-
kauppakamarin sille vahvistama alue. Kauppakamari kehittää toiminta-alueensa elin-
keinoelämän toimintaedellytyksiä sekä hoitaa sille säädettyjä ja määrättyjä julkisia 
tehtäviä.” Vaikka osa kauppakamareista ei ole aktiivisesti mukana kaupunkipolitiikan 
teossa, ne huomioivat silti yrityksien edut kaupunkien kaavoituskysymyksissä:  

 
En sanoisi, että koko kauppakamarilaitos osuisi kaupunkipolitiikan ytimeen. Kauppakama-
rilaitoshan on hajautunut. − − Helsingin kauppakamari on ollut aktiivinen toimija ja koko-
ajakin. Se on ollut kiinnostunut kaupunkipolitiikasta − −. Kyllä Keskuskauppakamarikin on 
tukenut kaupunkipolitiikkaa silloin kun minä olin mukana. − − Espoon kauppakamari on 
myös aktiivisesti ajanut kaupunkipolitiikkaa. (Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Lehto-
Häggroth.) 

 
Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth on oikeassa erityisesti 

Helsingin kauppakamarin kaupunkipoliittisesta kiinnostuksesta. Janne Takalan (2009) 
mukaan Helsingin kauppakamari alkoi käyttää kaupunkipolitiikan käsitettä 1990-lu-
vun lopulta alkaen. Se ymmärsi kaupunkipolitiikan kaupunkien vaurastumisena ja yh-
teistyön edistämisenä, ja pyrki ajamaan kaupunkipolitiikkaa vaihtoehtona aluepolitii-
kalle, joka tuki taajamien ulkopuolisia alueita. Helsingin kauppakamari on halunnut 
pysäyttää Helsingin seudulle haitallisen aluepolitiikan painottamalla talousalueeseen 
perustuvaa seutuyhteistyötä, kaavoitusta sekä kuntaliitosten hyötyjä. Huolimatta kiin-
nostuksestaan kaupunkeihin ja edunvalvontatyöstään Helsingin kauppakamari on luo-
nut kaupunkipolitiikkaa jokseenkin altavastaajana julkishallintoon nähden. (Emt.: 
101, 115−116.) Helsingin kauppakamarista on tullut tärkeä kaupunkipolitiikan toimija 
yrittäjyyskaupunkien kehittämisessä. Lisäksi Keskuskauppakamari on osallistunut 
kansallisen tason kaupunkipolitiikkaan, esimerkiksi Keskuskauppakamarin varatoimi-
tusjohtaja Pentti Mäkinen (nykyinen Etelä-Savon maakuntajohtaja) kutsuttiin kaupun-
kipolitiikan yhteistyöryhmän kokouksiin (Sisäasiainministeriö 2000).  

Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA) on kiinnostunut kaupunkipolitiikasta. Hel-
singin kaupunginvaltuutettu Osmo Soininvaara ja Lisää kaupunkia Helsinkiin-liik-
keen perustaja Mikko Särelä kirjoittivatkin EVA:lle pamfletin, jossa he esittävät kei-
not kaupunkien kasvun vapauttamiseksi: (1) Asuntorakentamisella ohjataan kaupun-
kien kasvua; kunnille annetaan rahoitusta tontinluovutuksesta ja kaavoitusmaksuista 
samalla kun rakentamisen kalliita normeja puretaan. (2) Kiinteistöverolla kaupungit 
rahoittavat asuinalueiden parannuksia. (3) Maapolitiikka ja verotusoikeus kuuluvat tu-
levaisuuden metropolihallinnolle. (4) Valtion roolia pienennetään liikenneinvestoin-
neissa. (5) Helsinki-Tampere kasvukäytävää vahvistetaan taajamajunaliikenteellä ja 
kaavoitusyhteistyöllä. (6) Lainsäädännön alueellista eriyttämistä, josta luovuttiin 
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vuonna 1977, harkitaan uudelleen, esimerkiksi kuntaministeri Paula Risikon (kok) 
asettama ”propellipäätyöryhmä” ehdotti paluuta tilanteeseen, jossa Suomessa olisi 
kuntia, joilla olisi erilaiset tehtävät ja velvoitteet. (ks. Soininvaara & Särelä 2015.) 

Elinkeinoelämän keskusliitto ry (EK) ei ole kuulunut keskeisimpien kaupunkipo-
litiikan tekijöiden joukkoon. Vuonna 2018 EK toki aktivoitui. Mäntsälän kunnanjoh-
taja Esko Kairesalon mukaan EK on puhunut enemmän työllisyyspolitiikasta:  

 
Näkisin, että elinkeinoelämän keskusliitto EK puhuu enemmän työllisyyspolitiikan puolesta 
eikä halua tunnustaa julkilausuttua kaupunkipolitiikkaa. Pitää kiinnittää huomiota siihen, 
mitä sanotaan ja mitä halutaan jättää sanomatta. EK:n osalta on havaittavissa, että siellä kau-
punkipolitiikka puetaan ehkä erilaiseen muotoon, jotta se ei aiheuttaisi niin selkeää vastak-
kaisuutta esimerkiksi valtakunnantason päättäjien suuntaan. Kyllä tämänlaista toimintaa on 
nähtävissä. (Kairesalo.) 

 
9.1.5 Tutkijat ja tutkimuslaitokset 
 

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkijat tulkitsevat harjoitettua kaupunkipo-
litiikkaa ja kirjoituksillaan vaikuttavat kaupunkipoliittisiin valintoihin. Raja tutkijan 
ja kaupunkipolitiikan tekijän välillä ei aina ole ehdoton; myös tutkijat ovat osallistu-
neet yhteistyöryhmiin. Tutkija (tulkki) edistää tutkimustietoa kaupungeista ja kaupun-
gistumisesta sekä luo edellytykset tutkimukseen perustuvalle politiikalle. Erään tutki-
jan mukaan karisma sekä asema tutkimusjohtajana, professorina tai akatemiaprofes-
sorina lisää tutkimustulosten mahdollisuutta vaikuttaa politiikkaan.  

Kaupunkipolitiikkaa ovat edistäneet Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (pe-
rustettu vuonna 1942), tk-projekteja rahoittava Tekes (perustettu vuonna 1983; nyk. 
Business Finland), tiedehallinnosta vastaava Suomen Akatemia sekä vuonna 1967 pe-
rustettu Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, jossa on perehdytty vaikuttavuuden 
hankintaan36. Valtion virkamies pitää Sitraa kaupunkipolitiikan tekijänä: 

 
− − Jonkin verran Sitra tekee kaupunkipolitiikkaa, koska sillä on paljon hyviä, esimerkiksi 
resurssitehokkaan kaupungin hankkeita ja pyrkimyksiä. − − ne teemat, joiden kanssa Sitra 
työskentelee, ovat paljon liittyneet innovaatiotoimintoihin kaupunkialueella ja sitten resurs-
sitehokkuuteen kaupunkimaisissa ympäristöissä. Esimerkiksi sieltä on tullut aika hyvää 
kontribuutiota. Sitten on ollut käytännön hankkeita tämän resurssiviisauden puolella. Sitran 
ja Jyväskylän välillä on yhteinen hanke, jossa on Kankaan alueen pilotti, joka on kokonaan 
uusi mallikaupungin osa, jonka sitten pitäisi syntyä resurssitehokkuuden pohjalta kokonaan. 
(Valtion virkamies.)  

 
Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa tuotetaan tietoa kaupunkipolitiittisen, 

suurkaupunkipoliittisen ja metropolipolipoliittisen päätöksenteon tueksi. Elinvoiman 
luomisen eteen kaupungit tekevät aktiivista yhteistyötä alueidensa koulutusinstituuti-
oiden kanssa. Yhteistyö on syventynyt, esimerkiksi pääkaupunkiseudun kaupungin-
johtajat tekivät yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa Metropolialueen osaa-
misjulistuksen vuonna 2015 (ks. Metropolialueen osaamisjulistus 2015). Suomalaisen 
kaupunkipolitiikan käyttöön tutkimuksia ovat tuottaneet esimerkiksi Turun kaupun-
gin, Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen kaupunkitutkimusohjelma, Tampe-
reen yliopiston johtamiskorkeakoulu, Tampereen teknillisen yliopiston kaupunkitut-
kimuslaboratorio, Seinäjoen kaupunkilaboratorio, Oulun yliopiston maantieteen laitos 
sekä Karjalan tutkimuslaitos. Metropolialueen kaupunkitutkimusverkosto 
(1998−2010) oli yksi kaupunkipolitiikan tutkimuksen tekijöistä. Sen toimintaa jatkoi 
                                                           
36Vaikuttavuuden hankinnasta julkisella sektorilla, ks. Pyykkönen (2016).   
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Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka-ohjelma. Helsingin yliopistolla ja Aalto-yli-
opistolla on yhteinen kaupunkitutkimuksen ja -suunnittelun maisteriohjelma.  

Kaupunkipolitiikkaan vaikuttavia selvityksiä ovat tehneet myös Valtiontalouden 
tarkastusvirasto VTV, Suomen ympäristökeskus SYKE, Valtion taloudellinen tutki-
muskeskus VATT, Pellervon taloustutkimus (PTT), Palkansaajien tutkimuslaitos (PT; 
aikaisemmin Työväen Taloudellinen Tutkimuslaitos TTT), Asumisen rahoitus- ja ke-
hittämiskeskus ARA, Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry, työ- ja elinkeinominis-
teriön kaupunkitutkimusjaosto, Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskus sekä 
kaupunkien omat tutkimuslaitokset, kuten Helsingin Tieke (nyk. eri nimi).  

Tiedeseuroista mainittakoon Suomen Kaupunkitutkimuksen Seura, Alue- ja ym-
päristötutkimuksen seura, Tulevaisuuden tutkimuksen seura sekä Yhdyskuntasuunnit-
telun seura. Valtakunnalliset kaupunkitutkimuksen päivät yhdistävät alan asiantunti-
joita. Vuonna 1992 perustettu Urbanismisäätiö (nyk. Suomen Kuntasäätiö), on keskit-
tynyt kansainväliseen benchmarkkaukseen. 

Suomalainen kaupunkitutkimus on kansainvälisesti verkottunutta. Kansainväli-
sistä tutkimusinstituutioista mainittakoon vuonna 1969 perustettu CUPR (Center of 
Urban Policy Research), joka on tuottanut Rutgersin yliopiston yhteydessä yli 40 mil-
joonan dollarin edestä korkeatasoista kaupunkitutkimusta amerikkalaisten ja ulko-
maalaisten johtavien kaupunkipolitiikan tekijöiden tueksi. Muita kaupunkipolitiik-
kaan erikoistuneita tutkimuskeskittymiä löytyy Harvardin yliopistosta (Harvard Ken-
nedy School − Social and Urban Policy Concentration), Milanon yliopistosta (Milano 
School of International Affairs, Management and Urban Policy) sekä Manchesterin 
yliopistosta (CUPS − Centre for Urban Policy Studies). Helsingin kaupungin tieto-
keskus teki yhteistyötä varsinkin Euricurin (European Institute for Comparative Ur-
ban Research) kanssa. EU:n komission Joint Research Centre (JRC) tiedehubina on 
merkittävä kansainvälinen toimija.  

 
9.1.6 Järjestöt ja asukkaat 
 

Erilaiset järjestöt ovat pyrkineet vaikuttamaan kaupunkipolitiikkaan. Kaupunki-
neuvos Markku Anderssonin kommentissa tulee esille, miten järjestöt ja yleinen työl-
lisyyspolitiikka ovat alkaneet näkyä selvemmin suomalaisessa kaupunkipolitiikassa:  

  
− − Järjestöt ovat sekä julkilausutun että ei-julkilausutun kaupunkipolitiikan puolella. Kyllä 
niillä on hyvin keskeinen rooli. Oikeastaan sen voin sanoa, että niiden rooli entistä enemmän 
vaikuttaa koko yhteiskuntapolitiikkaan kun taas aiemmin se oli puhtaammin ammattiyhdis-
tyspoliittinen. Aikaisemmin haluttiin saada kahdeksan tunnin työaika ja minimipalkka, mutta 
tänä päivänä järjestöjen pyrkimykset ovat erilaiset. Työntekijäjärjestöt, työnantajajärjestöt ja 
yleinen työllisyyspolitiikka ovat aivan olennaisella tavalla lähentyneet viime vuosina kau-
punkipolitiikkaa. Kaupunkipolitiikassa on otettu tuntuvia askelia eteenpäin ja päästy vallan 
kammareihin eli sinne, missä on pääministeri, keskeiset ministerit, valtiovarainministeri ja 
niin edelleen. (Andersson.) 

 
Kehitysjohtaja Janne Antikainen kertoo, kuinka Suomen Ammattiliittojen Keskusjär-
jestö SAK ja Rakennusteollisuus RT ry ovat kohdistaneet mielenkiintonsa kaupunki-
politiikkaan 2010-luvulla:  
 

− − esimerkiksi meillä on nyt kaupunkipolitiikan tiekartan päivitys meneillään MDI:ssä 
[konsultointiyritys Management Design Intelligence Oy]. Tiekartan päätilaajat ovat SAK ja 
RT. Eli kaupunkipolitiikan kenttään kuuluvat myös edunvalvontajärjestöt olivatpa ne sitten 
työnantajajärjestöjä tai työntekijäjärjestöjä. (Antikainen.) 
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SAK:n ja RT:n kiinnostus kaupunkipolitiikkaan 2010-luvulla on tärkeä havainto. 
SAK on laatinut STTK:n kanssa kasvupoliittisen ohjelman. SAK vaikuttaa paikallis-
ten yhteiskuntien työllisyyspolitiikkaan paikallisjärjestöjensä, kuten SAK:n Pääkau-
punkiseudun Paikallisjärjestö ry:n kautta. Paikallisella tasolla toimivat myös kaupun-
ginosayhdistykset, kaupunkilaiset, kaupunkiaktivistit37 sekä kansalaisjärjestöt, jotka 
ajavat kaupunkilaisten etua. On luonnollista, että ne pyrkivät vaikuttamaan kaupunki-
politiikkaan. Maantieteen professori Vartiainen näkee kaupunkipolitiikan politiik-
kana, johon kaupunkilaiset osallistuvat: ”− − myös kansalaiset ja kansalaisjärjestöt 
tekevät kaupunkipolitiikkaa. Ympäristö- ja sosiaaliulottuvuudessa ne tulevat vahvem-
min esille. Nehän toimivat pääsääntöisesti ’paikallisella tasolla’. ’Valtakunnan tasolla’ 
sanoisin, että kansalaiset ja kansalaisjärjestöt ovat jääneet melko vähäisiksi eli ne ovat 
olleet enemmän paikallisia toimijoita.” (Vartiainen). Aluekehitysneuvos Ulla Blom-
bergin arvio asukkaiden vaikutusmahdollisuuksista on pessimistisempi: ”− − kaupun-
kipolitiikka olisi omaehtoista, jos asukkaat voisivat esittää vaihtoehtonsa viralliselle 
suunnittelulle. Nämä esitykset eivät yleensä menesty.” (Blomberg). 

Suomen Kuntaliitto kuntien keskusjärjestönä osallistuu kaupunkipolitikkaan, 
koska se pyrkii puolustamaan kuntien etuja. Sillä on oma kaupunkipoliittinen työ-
ryhmä, joka seuraa kaupunkikehitystä. Työryhmä ottaa kantaa kaupunkiasioihin, jotka 
tulevat esille Kuntaliiton ja valtion päätöksenteossa38. Kuntaliitolla on toimisto Brys-
selissä, joka tukee liiton edunvalvontaa seuraamalla EU:n päätöksentekoa paikallisen 
tason näkökulmasta39. Suomen Kuntaliittoa tarkastellaan luvussa 10.3.3. 
 
9.1.7 Kaupunkipuolueet 
 

Kaupunkipuolueiksi kutsutaan puolueita, jotka ajavat kaupunkilaisten asioita pai-
kallisen tason kunnallispolitiikassa, alueellisen tason maakuntapolitiikassa sekä kan-
sallisen tason politiikassa. Kaupunkipuolueilla on oma ideologia40, joka puolustaa 
kaupunkilaisten etua. Siinä arvostetaan usein kaupunkielämää ja kaupunkien taloudel-
lista ja sosiaalista menestystä. Kaupunkilaisten etujen ajaminen tapahtuu kaupunkien 
ja valtion päätöksentekoelimissä sekä eri organisaatioiden hallituksissa ja työryh-
missä. Päivänpolitikointi ja median huomio kohdistuvat pääasiassa valtakunnanpoli-
tiikkaan. Aika ajoin kaupunkipuolueet aktivoituvat kaupunkipolitiikan tekijöinä. 

Kaupunkialueilta valittujen kansanedustajien odottaisi panostavan kaupunkipoli-
tiikkaan. Hämmästyttävää on, että näin ei ole juurikaan tapahtunut. Kehitysjohtaja An-
tikainen vihjaa, että kaupunkipolitiikan ajamiseen sisältyy riski: ”Mielestäni kukaan 
ei ole väkevästi kaupunkipolitiikan rakentajana profiloitunut, jos puhutaan poliittisesta 
toiminnasta. Kaupunkipolitiikka on ollut ehkä riskin pelin kysymys. Eli on pelätty sitä, 
että suosiota ja ääniä häviää, jos lähdetään liikaa kaupunkipolitiikan suuntaan.” (An-
tikainen). Mikä on tämä riski? Se liittyy maaseutu-kaupunki-asetelmaan ja antiurba-
nismiin, joista keskustellaan luvussa 10.5.  

SDP (perustettu 1899) panosti 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa erityisesti kau-
punkipolitiikkaan. SDP:n äänestäjät asuivat ja asuvat edelleen pääosin kaupunkikes-
kuksissa, joten kaupunkilaisten etujen ajaminen kaupunkipolitiikan keinoin oli luon-
nollista. Aluekehitysneuvos Blomberg tuo esille Jouni Backmanin roolin: 

                                                           
37Kaupunkiaktivisteista ja neljännestä sektorista, ks. luku 12.3.2  
38(Kuntaliiton kaupunkipoliittinen työryhmä 2017) 
39(Kuntaliiton Brysselin toimisto 2017) 
40Puolueideologioista, ks. Macridis (1992)   
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Itse asiassa kaupunkipoliittinen työ lähti hyvään vauhtiin, kun Jouni Backman tuli sisäasi-
ainministeriksi. Meillä oli hyvin monenlaisia sisäasiainministereitä, joilla ei kaikilla ollut 
asianmukaista koulutusta. Sosiaalidemokraattiministeri Backman käynnisti kaupunkipoliit-
tisen työn. Ensimmäiseksi työtehtäväkseni muodostui kaupunkipolitiikan sisällön kartoitta-
minen Suomessa. (Blomberg.) 
 

 

Vihreät (Vihreä liitto; perustettu 1987) ovat myös ajaneet kaupunkipolitiikkaa, 
useimmiten kuitenkin yksittäisten vihreiden kannanottoina. Helsingin kaupunginval-
tuutettu Osmo Soininvaara on kaupunkikysymysten innovatiivinen pohdiskelija ja ak-
tiivinen kaupunkipolitiikan edistäjä. Jos Vihreät ovat tuoneet keskusteluun ekologisen 
kaupunkikehittämisen, kokoomus (perustettu 1918) sen sijaan on profiloitunut elin-
keinopoliittisten asioiden hoitajana. Kokoomuslaiset ministerit ovat olleet kiinnostu-
neempia kaupunkipolitiikasta kuin keskustalaiset ministerit, joiden mielenkiinto on 
kohdistunut enemmän aluepolitiikkaan ja maaseutupolitiikkaan. RKP (perustettu 
1906) taas on keskittynyt saaristopoliittisiin kysymyksiin, sillä puolueen äänestäjä-
kunnasta suurin osa asuu rannikko- ja saaristoalueilla. Perussuomalaiset (perustettu 
1995) puolestaan saavat tunnustusta kaupunkipoliittisista kannanotoistaan:  

 
Persuthan tuli kuvioon mukaan kaupunkipolitiikan kannalta todella myöhään. Olen ollut yl-
lättynyt siitä, että persuissakin ajetaan aika rohkeita uudistusajatuksia. Olen kiertänyt Suo-
men kenttää, ja muun muassa Kainuun kuntarakenneselvityksen yhteydessä huomasin, että 
persuistakin löytyy ajattelijoita, jotka ymmärtävät ja ovat aika paljonkin kaupunkipolitiikan 
kannalla. (Kehitysjohtaja Antikainen.) 

 
Perussuomalaiset ovat kaupunkimyönteisiä, koska kaupungeissa on helppo levittää 
populistisia ajatuksia. Suuret väkijoukot kokoontuvat urbaaneilla alueilla. Liikenne-
tekniikan apulaisprofessori Pekka Rytilä ei ole valmis luokittelemaan perussuomalai-
sia kaupunkipuolueiden kategoriaan:  
 

Periaatteessa sehän on aina ollut niin, että mistä päin on ministerit, niin sinne ohjataan muu-
takin kuin niin sanottuja siltarumpuja. Nämä ovat erittäin isoja asioita. Kotiinpäin vetäminen 
on hyvin tyypillistä, kunhan selviää valtioneuvoston avainpaikoille. Silloin olet kaupunkipo-
liitikko. Siis Suomessa ei voi toimia valtakunnan politiikassa, jos ei ole kaupunginvaltuuston 
vahva jäsen. Timo Soini oli joku aika sitten Espoon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Ku-
vittele! Käsittämätöntä, mutta hän oli! Että nyt vasta luopui, kun oli liikaa muita tehtäviä. − 
− hyvälläkään tahdolla ei perussuomalaisia voi luokitella kaupunkipuolueeksi. (Liikennetek-
niikan apulaisprofessorina toiminut Rytilä.) 

  
Apulaisprofessori Rytilän mielipide Timo Soinista on mahdollista kyseenalaistaa. Ul-
koministeri Soini voidaan kuvata myös karismaattiseksi henkilöksi, joka on menesty-
nyt vaaleissa. Perussuomalaiset tosin hajosi, kun Soini luopui puheenjohtajuudesta ja 
kun europarlamentaarikko Jussi Halla-Aho äänestettiin uudeksi puheenjohtajaksi.  
 
9.1.8 Kaupunkien verkostot ja yhteistyö 
 

Kaupungit näyttäisivät olevan sitä vahvempia kollektiivisia toimijoita, mitä 
enemmän niillä on yhteistyötä muiden kaupunkien kanssa ja mitä useammissa verkos-
toissa ne ovat osallisina. Sixpack on Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun, Tampereen 
ja Oulun muodostama merkittävä kaupunkipolitiikan verkosto, joka yhdistää voima-
varoja sekä toimii kokemusten ja hyvien käytäntöjen keskustelufoorumina. Kuusikko-
yhteistyön taustasta kerrotaan kaupunkien yhteisellä Internet-sivulla:  
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Kuusikko-työn historia ulottuu vuoteen 1994, jolloin Helsingin, Espoon ja Vantaan sosiaali- 
ja terveystoimen johtajat päättivät alkaa toteuttaa vertailuja keskeisimmistä sosiaali- ja ter-
veystoimen palveluista sekä niiden kustannuksista. Ensimmäiseksi tarkasteltiin lasten päivä-
hoitoa, toimeentulotukea sekä vanhusten palveluja. Turku ja Tampere tulivat mukaan kaik-
kiin vertailuihin vuonna 1996, minkä jälkeen ryhmä nimettiin Viisikoksi. Vertailuraportteja 
alettiin julkaista omassa julkaisusarjassaan vuodesta 1999 eteenpäin. Kuusikko-yhteistyö al-
koi vuonna 2002, kun Oulu liittyi kuudenneksi jäseneksi ryhmään. Ajan myötä Kuusikko-
vertailuihin on tullut mukaan uusia palvelukokonaisuuksia. (Kuusikko-työn taustaa 2017).  

Oulun tutkimuspäällikkö Timo Mäkitalo kertoo sixpackin käytännön työskentelystä:  
 

Oulu tekee yhteistyötä suurten kaupunkien kanssa. Kuusi suurinta kaupunkia eli Helsinki, 
Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu tekevät yhteistyötä käytännön tasolla. Vähintäänkin 
kuukausittain olemme yhteydessä ja keskustelemme siitä, mitä on meneillään, mihin pitäisi 
ottaa kantaa ja keihin tulisi olla yhteydessä. Ihan tämmöistä käytännön hommaa teemme. 
(Mäkitalo.) 

 
Kuusikko-verkosto on yksi Helsingin kaupungin tärkeimmistä kaupunkipoliittisista 
kumppaneista eurooppalaisten pääkaupunkien verkoston ohella. Kaupunginjohtaja, 
ylipormestari Jussi Pajunen kertoo verkostoista, joissa Helsinki on osallisena:  
 

Helsingin kaupunkipoliittiset kumppanit 10 vuoden ajalta ovat olleet keskeisesti pääkaupun-
kiseudun kaupungit Kauniainen mukaan lukien sekä niin sanottu sixpack-kokonaisuus eli 
Suomen suurimmat kaupunkikeskittymät. Näillä kahdella tasolla on ollut eniten sisältöä. Sit-
ten kaupunkipolitiikkaa on tehty seudullisesti eli Helsingin seudun tasolla. On myös ole-
massa eri kokoonpanoja laajemmille kaupunkijoukoille, ja aina lähtökohtana on ollut se, että 
valtiolla on ollut halua laajentaa kaupunkipolitiikan toteuttajien joukkoa. (Pajunen.) 

 
Seutualueiden kehittämiseksi kaupungeilla on useita yhteistyökumppaneja, joihin 

pidetään säännöllisesti yhteyttä. Muiden kaupunkien lisäksi yhteistyökumppaneja 
ovat korkeakoulut, tutkimuslaitokset, kauppakamarit sekä kansalliset ja kansainväliset 
yritykset:  

 
Kun mennään kaupunkiseuduille, niin maan hallituksella on siellä vähemmän mielenkiintoa. 
Enemmänkin se homma pyörii sillä tavalla, että sinulla on paikallisen keskuskaupungin po-
liittinen johto ja kaupunginjohtaja yhdistettynä muutaman isomman yrityksen edustajaan. 
Luultavasti paikallinen kauppakamari on myös mukana. Ja jos sinulla on yliopisto, niin yli-
opiston rehtorikin on pöydän ääressä. Yhdessä katsotaan, että mikä on se elinvoimaklusteri. 
Mielestäni näiden tahojen ympärillä se homma pyörii paikallisesti. (Sipoon kunnanjohtaja 
Grannas.) 

 
Seutukaupunkiverkosto on yhteenliittymä, jota on tarvittu seutukaupunkien edut 

huomioivan kaupunkipolitiikan ajamiseksi. Seutukaupunki on ”pieni tai keskisuuri 
kaupunki, jolla on oma vaikutusalueensa, mutta joka ei ole maakuntakeskus tai osa 
suuremmasta kaupunkiseudusta” (Hynynen 2012: 13). Kaupunkipolitiikan yhteistyö-
ryhmän alaisuuteen perustettiin vuonna 2011 seutukaupunkijaosto suurkaupunkijaos-
ton rinnalle. Salon kaupunginjohtaja, kaupunkineuvos Antti Rantakokko antaa ym-
märtää, että perustamisen puolesta tuli lobata:   

 
− − lobbasimme ja saimme kirjauksen seutukaupungeista siten, että se on osa kaupunkipoli-
tiikkaa. Statuksen saaminen oli ensimmäinen tehtävä. Tietyllä lailla seutukaupunkiverkoston 
virallistaminen kaupunkipolitiikassa ja resurssien saaminen oli tärkeää. − − Seutukaupunki-
verkostolla on oma strategiansa ja säännönmukaisia kokoontumisia yhtenäisten kannanotto-
jen luomiseksi. (Rantakokko.) 
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Vyöhykkeiden ja kasvukäytävien kehittämiseksi tehdään myös kaupunkipoliit-
tista yhteistyötä. Kehittämisvyöhykkeet ja kasvukäytävät eivät ole kaupungin tai kau-
punkialueen rajojen sisäpuolella. Vyöhykkeisiin palataan luvussa 11.4.4.  

Maakuntien liitot, ELY-keskukset ja aluehallintoviratot eivät sinänsä tee kaupun-
kipolitiikkaa, kuitenkin Etelä-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Savon liitto ja Pirkanmaan 
liitto tekevät kaupunkipoliittista yhteistyötä maakuntiensa keskuskaupunkien kanssa. 
Maakuntien liittojen suhteisiin kaupunkeihin ja kehyskuntiin palataan luvussa 10.3.1.  

 
9.2 Tyypittely: Vahvat kollektiivisesti toimivat kaupungit  
 

Keillä on intressi kaupunkipolitiikkaan? ”Kaupungeilla on intressi kaupunkipoli-
tiikkaan”, toteavat esimerkiksi ylipormestari Jussi Pajunen, ympäristöministeriön 
kansliapäällikkö Hannele Pokka, Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä 
sekä Medilaser Oy:n toimitusjohtaja Asko Koskinen. Intressi on kaupunkipolitiikan 
tekijöillä, edistäjillä ja vaikuttajilla sekä niillä edunsaajilla, jotka eivät saa etuja kau-
punkikentästä. Tätä mieltä oli suurin osa haastateltavista.  

Intressien laajuudesta, moninaisuudesta ja erilaisuudesta haastateltavat olivat lä-
hes yksimielisiä. Laajimman tulkinnan mukaan ”kaikilla on intressi kaupunkipolitiik-
kaan”, kuten Sipoon kunnanjohtaja Mikael Grannas, kaupunkineuvos Markku An-
dersson, sisäasiainministeriön ylijohtaja Paavo Pirttimäki, yliarkkitehti Heikki Tegel-
man sekä neuvotteleva virkamies Inga Nyholm sanovat. ”Kaikilla pitäisi olla intressi 
kaupunkipolitiikkaan”, vastaavat puolestaan Mäntsälän kunnanjohtaja Esko Kaire-
salo, Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell ja rakennusneuvos Matti Vatilo. Intressi 
voidaan ymmärtää olevan ”koko Suomella” (Kuntaliiton yksikön johtaja Leena Ka-
ressuo), ”koko kansalla” (kaupunkineuvos Pekka Alanen) tai ”kaikilla kaupunkilai-
silla ja kaikilla talouden toimijoilla, vaikka tätä ei tietoisesti ajattelisikaan.” (kaupun-
kipolitiikan yhteistyöryhmän pääsihteeri Heli Saijets). Kaupunkien itsensä tekemään 
kaupunkipolitiikkaan, paikalliseen kaupunkien kehittämispolitiikkaan, intressi on 
etenkin niillä, jotka toimivat kaupunkien ja kaupunkiseutujen sisällä. Vaikka ”kaikilla 
on intressi”, tämä ei tarkoita viranomaisten korruptiota, kuitenkin ministeriöiden ja 
virastojen osalta on turvallisempaa puhua tavoitteista ja tehtävistä. Vaihtoehtoisesti 
olisi mahdollista puhua legitiimeistä intresseistä.  

Jotkin kaupungit ovat onnistuneen kaupunkipolitiikkansa ansiosta kohottaneet si-
joitustaan kaupunkien hierarkiassa. Näihin lukeutuvat muun muassa Jyväskylä, Tam-
pere, Vaasa, Lahti, Seinäjoki, Oulu, Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Kuopio, Pori ja 
Joensuu, joiden menestystä selittää se, että ne ovat kyenneet toimimaan kollektiiveina 
yhteisesti hyväksyttyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ne ovat käyttäneet hyväksi 
EU:n erilaisia ohjelmia, tehostaneet hallintaansa sekä solmineet kansainvälisiä yh-
teyksiä. Seuraavaksi kaupungit halutaan ymmärtää ryhmien, toimijoiden ja organisaa-
tioiden yhteenliittyminä, paikallisina yhteiskuntina, sekä kollektiivisina toimijoina. 
Tarkoitus on kiinnittää huomiota siihen, kuinka kaupungit ovat kyenneet yhdistämään 
erilaiset intressit. Valitkaamme tarkasteluun kuusi ensin mainittua kaupunkia.  

Jyväskylän, Tampereen, Vaasan, Lahden, Seinäjoen ja Oulun kaupungit ovat 
”vahvoja kollektiivisesti toimivia kaupunkeja”, jotka ovat onnistuneet laatimaan kau-
punkipolitiikan ja luomaan kaupunkien hallinnan tavan, joka koordinoi ja kontrolloi 
paikallisia toimijoita, sovittaa yhteen ristiriitaisia intressejä ja ratkaisee konflikteja 
sekä vastaa globaaleihin haasteisiinkin. Paikallisten vahvuuksien onnistunut hyödyn-
täminen on luonut näille kaupungeille erottuvan imagon, ja vahvistanut niiden itsetun-
toa − ja paikallinen resurssi voi olla vaikka jääkiekkojoukkue:  
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Menestyvä jääkiekkojoukkue profiloi isosti kaupunkia. Muistan, kun menin Lappeenrannan 
kaupunginjohtajaksi. Oulun Kärpät nousi silloin SM-liigaan ja Oulun kaupunginjohtaja sa-
noi kaupunginjohtajapäivillä minulle, että jokaisessa menestyvässä kaupungissa on kaupun-
ginteatteri, kaupunginorkesteri ja SM-liigassa pelaava jääkiekkojoukkue. Olin samaa mieltä 
hänen kanssaan asiasta. Minusta tämä oli hyvä määritelmä. Tänä päivänä ihminen ei enää 
kulje ulkosalla tuoden esiin puoluetaustaansa siten, että minäpä olen demari, kokkari tai ke-
pulainen. Sen sijaan hän sanoo, että minäpä olen ässäläinen, jyppiläinen tai kärppäläinen. 
Jääkiekko yhdistää ihmisiä kaupungissa samalla tavalla kuin kaupunginteatterilla tai kau-
punginorkesterilla on yhdistävä vaikutus. Jääkiekko yhdistää ihmisiä harmittomalla tavalla, 
ja onkin sallittavaa kinata siitä, että sinä olet ässäläinen, mutta minäpä olen jyppiläinen. 
Tämä on hauskaa kinaamista, mutta sitten jos kinataan, että tuo on kommari ja minä olen 
kokkari, niin tuloksena syntyy inhottavaa kinaamista. (kaupunkineuvos Andersson.) 

 
9.2.1 Jyväskylä – Vahvojen johtajien kaupunki  
 

Vuonna 1837 perustettu Jyväskylä oli yksi Suomen vauraimmista kaupungeista 
1980-luvulla ja yksi kunnista, joita 1990-luvun alun lama koetteli voimakkaimmin. 
Kaupunkia oli pidetty ennen lamaa perinteisenä teollisuuden, hallinnon ja oppilaitos-
ten kaupunkina. Laman seurauksena työttömyys kasvoi yli 25 prosenttiin ja noin 9000 
työpaikkaa katosi, mikä vastasi noin viidennestä koko työpaikkamäärästä (Linnamaa 
2003: 51). Kaupunki selvisi vahvojen johtajiensa sekä ICT41-klusterinsa ansiosta. 

Pekka Kettunen toimi Jyväskylän voimakastahtoisena kaupunginjohtajana vuo-
desta 1994 vuoteen 2004. Hän kehitti Jyväskylää, ja sen yrityselämää dynaamisella, 
innostuneella ja rohkealla otteellaan pyrkien saamaan kaupunkiin korkean tason osaa-
mista vaikeuksiin joutuneen savupiipputeollisuuden tilalle. Kaupunginjohtaja Kettu-
nen yhteensovitti asukkaiden näkemyksiä edistääkseen Jyväskylän paikallista kaupun-
kipolitiikkaa ja torjuakseen konfliktien synnyn ruohonjuuritasolla. Aluekehitysneuvos 
Ulla Blomberg tunnustaa kauppatieteiden kunniatohtori Kettusen vaikutuksen:  
 

Oli hyvin aktiiveja kaupunginjohtajiakin. Esimerkiksi Jyväskylän kaupunginjohtajana toimi-
nut Pekka Kettunen oli kaupunkipolitiikan yksi suurimpia tukihenkilöitä. Hän veti hyvin in-
novatiivisesti ja oma-aloitteisesti Jyväskylän kehittämistä. Hän kokosi asukkaita yhteen ja 
pyysi heiltä hyviä ideoita kaupungin kehittämiseen. Hän sanoi, että järjestetyt kehittämispäi-
vät olivat mahtavia. Kaupunginjohtaja sai näiden kautta paljon hyvää palautetta. − − Valtion 
kaupunkipoliittisen työn tärkeimpänä tuloksena voisi olla juurikin se, että kaupungit tämän 
esimerkin omaisesti lähtisivät kehittämään itse itseään. Kaupungeilla on oma budjetti ja pää-
tösvalta. (Blomberg.) 
 

Reija Linnamaa (2003) erottaa Jyväskylän kaupunkiseudun ICT-klusterin kehi-
tyksen kolme vaihetta. Klusterikehittämisen alkuvaiheet palautuvat 1960-luvulle, jol-
loin perustettiin tietojenkäsittelyopin professuuri ja matemaattis-luonnontieteellinen 
osasto Jyväskylän yliopistoon sekä Keski-Suomen lääni. Toinen vaihe alkoi 1980-lu-
vulla, jolloin vahvistettiin teknologista osaamista: Jyväskylän yliopiston tietojenkäsit-
telyopin professori Eero Peltolan aloitteesta Jyväskylän tiedepuisto, Teknologiakes-
kus Tietotaajama Oy, perustettiin. Kaupunginjohtaja, kaupunkineuvos Jaakko Lövén 
toi yhteen elinkeinoelämän, yliopiston ja kaupungin edustajat, ja yhteisten intressien 
pohjalta kollektiivinen Tietotaajama-projekti käynnistettiin. Keski-Suomen läänin 
teknologiapoliittinen ohjelma valmistui 1980-luvun lopulla. Kolmannessa vaiheessa 
(1990-luvulta lähtien) ICT-klusteria kehitettiin Jyväskylän seudun osaamiskeskusoh-
jelman mukaisesti.  

                                                           
41Information and communication technology 
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Teknologiakeskus Tietotaajama Oy:n nimi muutettiin Jyväskylän Teknologiakes-
kus Oy:ksi ja myytiin Technopolis Oyj:lle vuonna 2007. Yhteistyömahdollisuuksien 
lisäämiseksi ja informaatioteknologian opetuksen kokoamiseksi Jyväskylän yliopis-
toon perustettiin informaatioteknologian tiedekunta vuonna 1998.  

Jyväskylän kaupunki hyötyi myös Nokian imagosta, Agora-tutkimuskeskuksesta 
sekä EU:n taantuvien teollisuusalueiden tavoite 2-ohjelmasta, joka mahdollisti infor-
maatioteknologiaosaamisen muuntokoulutusohjelman käynnistämisen. Maantieteen 
professori Perttu Vartiainen selittää Jyväskylän menestystä EU-rahojen hakemisella:  
 

Silloin ensimmäisessä ohjelmavaiheessahan oli tämä 2-ohjelma muistaakseni. Uskallan väit-
tää, että Keski-Suomessa Jyväskylän seutu sai osittain EU-varojen avulla aikaan oman vah-
van boostinsa. Jyväskylän seutu oli kovassa iskussa 1990-luvun puolivälissä, ja silloin maa-
kunta−kaupunki-taistelu oli vielä vahvaa. Yleisestihän maakunnissa monesti ajateltiin, että 
rakennerahastoja pitää käyttää ensisijaisesti koheesioon, köyhien alueiden auttamiseen. Kau-
punkeja taikka kaupunkien keskeisiä toimijoita, kuten yliopistoja ei saisi tukea. Sitä kateel-
lisina seurattiin, kun Jyväskylän yliopisto kuitenkin rakensi omia vahvuuksiaan unionin ra-
hoilla, ja me samaan aikaan tapeltiin niistä murusista tuolla Pohjois-Karjalassa. Pohjois-Sa-
vohan ei ollut ollenkaan mukana silloin. Vahvan kaupunginjohtajan, vahvan valtuuston sekä 
kaiken kaikkiaan vahvan päätöksentekokoneiston ansiosta Jyväskylä pystyi hyötymään 
EU:n mahdollisuuksista. Varsinkin Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy näyttäytyi 
tuolloin esikuvallisena näiden keskisuurten ja pienempien kaupunkiseutujen joukossa. (Var-
tiainen.) 

 
ICT-klusterin ja sen synnyttämien innovaatioiden vuoksi Jyväskylän seutua alettiin 
pitää yhtenä Suomen kasvukeskuksista (Linnamaa 2003: 52). Tuliko Jyväskylästä kas-
vukeskus, joka houkutteli ihmisiä, yrityksiä ja investointeja ja joka Markku Sota-
raudan ja Kimmo Viljamaan (2003: 33) luonnehdintaa lainaten, ”ruokkii itseään”? 
Huolimatta uuden Jyväskylän perustamisesta 2009 (toteutunut kuntaliitos) ja ICT:stä 
Jyväskylän menestys ei valitettavasti johtanut suuriin kerrannaisvaikutuksiin. Jyväs-
kylän vahva kaupunginjohtaja (2004–2015), kaupunkineuvos Markku Andersson se-
littää heikkoa menestystä viittaamalla pieneen väestökasvuun:  
 

Tunnen Keski-Suomen parhaiten maakunnista. Sieltä löytyy Luhanka, jossa on 700 asukasta. 
Viime vuonna sinne syntyi yksi lapsi. Seitsemän vuoden kuluttua koulun ekalle luokalle on 
tulossa tämä yksi lapsi Luhangassa. Tätä koulutulokasta on vaikea jakaa eri kyläkouluihin. 
Sitten on Kivijärvi, Kyyjärvi ja Kannonkoski, jotka ovat reilun tuhannen asukkaan kuntia. 
Jyväskylän ja muun maakunnan muodostama body ei riitä siihen, että syntyisi senkaltaista 
elinvoimaa, joka todella vetäisi yrityksiä. (Andersson.) 

 
Yksi keino, jolla kaupunki on houkutellut yrityksiä, on kaupungin arkkitehtuuri 

ja kaupunkirakentamisen osaaminen. Jyväskylä tunnetaan modernin arkkitehtuurin 
kaupunkina, joka on hyötynyt toimivista asemakaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun 
ratkaisuista sekä kuuluisista arkkitehdeistä: Alvar Aallosta ja Arto Sipisestä. Kaupun-
kipolitiikalla on vauhditettu hyvää kehitystä, esimerkiksi kaupunginjohtaja Jorma 
Tuominen oli vakuuttunut puutarhakaupunkien hyödyistä, ja ajoi määrätietoisesti Vii-
taniemen kaupunginosan rakentamista. Kävelykadun suunnittelu, Jyväsjärven ranto-
jen rakentaminen, uudet yliopistorakennukset sekä moderni Matkakeskus kertovat uu-
distuvasta kaupunkikuvasta. (Jäppinen & Voutilainen 2006.)  

Jyväskylä ei ole näyttäytynyt ainoastaan paikallisena yhteiskuntana, vaan vah-
vana kollektiivisesti toimivana kaupunkina, joka on onnistunut ratkaisemaan kaupun-
kisuunnittelukonflikteja.  
 



 

139 
 

SUOMALAINEN KAUPUNKIPOLITIIKKA – SEN TEKIJÄT JA TULKIT            Olli Hokkanen 

9.2.2 Tampere – Paras kaikista 
 

Tampere selvisi Jyväskylän tavoin teollisuuden rakennemuutoksesta onnistuneen 
kaupunkipolitiikan ansiosta. Tampere perustettiin vuonna 1779 ja 1800-luvulla kau-
pungista kehittyi merkittävä teollisuuskaupunki. Tampereen elinkeinorakenne muis-
tutti 1800-luvun lopulla enemmän Englannin Lancashireä tai Saksan Ruhria kuin 
muuta Suomea (Haapala 1986). Puuvillatehtaan perustaja James Finlayson antoi sy-
säyksen teollisuuden laajentumiselle, mitä seurasi myöhemmin savupiipputeollisuu-
den taantuminen 1900-luvun puolivälin jälkeen. Muutos oli merkittävä, sillä 1900-
luvun alkupuolella vaatetus- ja jalkineteollisuus kukoisti, esimerkiksi suurliikemies 
Aaltonen menestyi kenkäteollisuudessa. Kaupunkipoliitikot etsivät vaikeuksiin joutu-
neen kaupungin ongelmiin ratkaisuja osaamistaloudesta 1900-luvun jälkipuolella.  

Kun vuonna 1960 teollisuuden työpaikat vastasivat 50 prosenttia kaikista Tampe-
reen työpaikoista, vuonna 2000 niiden osuus oli enää 21 prosenttia (Kostiainen & So-
tarauta 2003: 35.) Tekstiili-, vaatetus-, nahka ja kenkäteollisuus ei kyennyt uudistu-
maan, ja teollisuus siirtyi halvemman työvoiman maihin. Konepajateollisuus kuiten-
kin kykeni käyttämään korkeatasoisista teknologiaa hyväkseen ja tässä sitä auttoi 
Tampereen teknillisen ylipiston innovaatiot. Tampereen seudusta tuli kone- ja raken-
nusteknologian, automaatio- ja informaatioteknologian sekä terveysteknologian osaa-
miskeskus 1990-luvun puolivälissä. Nokiasta kasvoi 1990-luvulla Tampereen suurin 
yksityinen työnantaja; Cellular Systems oli aloittanut toimintansa kaupungissa jo 
vuonna 1988. (Emt.) Nokia liittyi vuonna 2017 Smart Tampere-hankkeeseen, joka on 
Tampereen kaupungin elinkeinopoliittinen kärkiohjelma vuosille 2017–2021. Yrityk-
siä, korkeakouluja, kaupungin toimijoita sekä asukkaita yhteen kokoava Smart Tam-
pere koskee älykaupunkikehittämistä sekä kestävän kehityksen edistämistä.  

Tampere sai oman tiedepuistonsa, kun Kiinteistö Oy Hermia rakensi teknologia-
keskuksen Hervantaan, TTY:n läheisyyteen 1986. Hervannan rakentaminen oli aloi-
tettu vuonna 1973. Tampereen kaupunginosien kehittäminen42 oli jäänyt hyvin kau-
punkipolitiikan tekijöiden ja tutkijoiden mieleen. Kaupunkikehittämisellä ja -suunnit-
telulla on onnistuttu luomaan sosiaalisesti harmonisia, puoleensavetäviä ja viihtyisiä 
kaupunginosia, joissa ihmisten tarpeet on huomioitu. Medilaser Oy:n toimitusjohtaja 
Asko Koskinen pitää infrastruktuuri-investointeja vastauksena yritysten toiveisiin:   

 
Tampereen kaupungin rahoitusjohtajana sanoin, että mikään ei saisi haitata sitä ketjua, joka 
lähtee maan hankinnasta ja etenee kaavoituksen ja kunnallistekniikan rakentamisen kautta 
tonttien luovutukseen ja kaupungin infrastruktuurin kehittämiseen. Siis fyysinen ympäristö 
on ylivoimaisesti tärkein kaupungin kehittämisen kohde edelleenkin. − − Vanhan liiton mie-
henä lasken aina ne aineettomat ja aineelliset pääomat, ja olen ehdottomasti niiden aineellis-
ten kannalla. Kaupunki ei kehity ilman fyysisen kaupunkiympäristön kehittämistä, ja henki-
sen kaupunkiympäristön kehittäminen täytyy sitten seurata sitä. Muistan kun Nokia tuli Tam-
pereelle, joka oli silloin iso toimija. Sehän ratkaisi aika pitkälle sen, että Tampereesta tuli 
Tampere. Rakennettiin teknologiakeskus Hermia. Kävimme Nokian johtoa tapaamassa. 
Saimme kuulla Nokian johdon viestin meille – siis sen, mitä yritys halusi Tampereen kau-
pungilta. Sanoivat, että heidän porukat pelaavat aika paljon salibandya ja sitten olisi hyvä, 
että olisi olemassa kansainvälisiä päiväkoteja. Niiden soisi olevan auki muulloinkin kuin 
keskipäivällä. Oli hyvä, miten se Nokia yrityksenä viesti kaupungille. Nähtiin, että narulla ei 
voida työntää ja kaupunki ei voi tehdä sitä työtä, jonka yritysten on tehtävä, mutta se voi 
luoda sille puitteet. (Koskinen.) 

 

                                                           
42Tampereen kaupunginosien historiasta, ks. Alalammi (1993).  
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Tampereen kaupunkipolitiikassa on onnistuttu lisäämään infrastruktuuri-investoin-
teja, jotka ovat korjanneet pääomien kasautumisongelmia sekä antaneet tuotannolle 
fyysiset puitteet sekundäärisen pääoman kierron mukaisesti.  Rantatunnelin valmistu-
minen allianssimallin mukaisesti sekä päätös raitiotien rakentamisesta vuonna 2016 
ovat hyviä esimerkkejä näistä investoinneista, joihin Tampere on onnistunut saamaan 
myös valtion rahoitusta (Valtion ja Tampereen kaupunkiseudun…2016). 

Eräs kaupunkipolitiikan tekijöistä katsoi, että Tampere on hyötynyt maakunnan 
liiton suopeasta suhtautumisesta kaupunkipolitiikkaan. Pirkanmaan liiton panostus in-
novaatio- ja kaupunkipolitiikkaan, maakuntakaavoituksen kehittämiseen, joukkoutta-
miseen (yhteisön osaamisen hyödyntäminen), kokeilualustoihin sekä Tampereen alu-
een mallin kehittämiseen on saanut tunnustusta.  

Tampereella on onnistuttu tekemään yhteistyötä yhteisiin intresseihin perustuen, 
muodostamaan vahvoja koalitioita kunnallispolitiikassa sekä hyödyntämään yritys-
verkostoja. Lisäksi vahva pormestari Anna-Kaisa Ikonen on kyennyt luomaan positii-
vista mielikuvaa kaupungista. Ja tietysti, toimiihan kaupungissa Tampereen yliopisto, 
jolla nähdään olevan tärkeä rooli osaajien kouluttamisessa. TaY pystyi vähentämään 
deindustrialisaation aiheuttamia haittoja:   
 

Jokainen menestyvä kaupunki ja itseään sellaisenaan pitävä lähtee liikkeelle menestyvästä 
yliopistosta. Tiedetään, että menestyvään kaupunkiseutuun kuuluu menestyvä yliopisto ja 
menestyvään yliopistoon kuulu kaupunkiseutu − −. Tampere on mielestäni hyvä esimerkki. 
Olen syntynyt Tampereella. Tampereella ei ollut yliopistoa, ennen kuin Yhteiskunnallinen 
korkeakoulu muutti sinne vuonna 1960. Se muutti nimensä Tampereen yliopistoksi vuonna 
1966. Tampere halusi olla työväenkaupunki ja se pyrki menestymään tehtailla. Tehtaita kui-
tenkin lakkautettiin, mutta onneksi Tampere sai yliopistonsa. Se on Tampereelle varmasti 
viimeisiä asioita, mitä kaupunki haluaisi koskaan antaa pois − −. (kaupunkineuvos Anders-
son.) 

 
Sisäasiainministeriön ylijohtaja Paavo Pirttimäen mielestä Tampere olisi peräti paras 
Suomen kaupungeista ja se kelpaisi malliksi muille kaupungeille:  
 

Minä esittelin sen kaupunkipolitiikan idean sekä ajatuksia siitä suurten kaupunginjohtajien 
kokouksissa. Kävinkin niissä aika paljon puhumassa ja kannustamassa kaupunginjohtajia 
käytännön toimenpiteisiin. Olosuhteet olivat hyvin erilaiset eri kaupungeissa. Esimerkiksi 
Tampereen kaupunginjohtaja sanoi minulle, että silloin kun hän aloitti kaupunginjohtajan 
virassa, Tampereella oli yhdeksän jalkapallokentän kokoista teollisuushallia tyhjillään. 
Näissä teollisuus oli juuri lopettanut. Jarmo Rantanen oli tämä kaupunginjohtaja. Tampere 
oli tavallaan ainoa eurooppalaistyyppinen kaupunki. Sen oma politikka olisi tänäkin päivänä 
hyvä malli siitä, miten kaupunkipolitiikkaa harjoitetaan. Minusta Tampere oli selkeästi paras 
kaikista. (Pirttimäki.) 

 
Jotkin vanhoista kaupungeista eivät ole saaneet valtiolta yhtä suopeaa kohtelua kuin 
Tampere. Tarkastelkaamme seuraavaksi sitkeää Pohjanmaan maakuntakeskusta. 
 
9.2.3 Vaasa – Vahva oman tien kulkija 
 

Vaasalla on takanaan pitkä ja kunniakas kaupunkihistoria, joka ulottuu aina 
Korsholman linnan rakentamiseen, varhaiseen kaupankäyntiin sekä kaupunginoikeuk-
sien saamiseen 1606. Vaasan kaupunkihistoriaa on ajoittain leimannut kaupungin on-
gelmallinen suhde valtioon.  
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Puurakenteinen kaupunki paloi vuonna 1852, minkä jälkeen asuinkeskittymä siir-
rettiin Klemetsön niemeen Nikolai I:n päätöksellä. Carl A. Setterberg suunnitteli kes-
kustan empiretyylisen asemakaavan, joka loi eheän katukuvan sekä hillitsi kaupungin 
tarpeetonta kasvua. Nikolain I:n kuoleman jälkeen Vaasan nimi muuttui Nikolainkau-
pungiksi (Nikolaistad), jota käytettiin postileimoissa ja virallisten asiakirjojen päivä-
yksissä 1855−1917. Vaasalaiset eivät koskaan suostuneet käyttämään kyseistä nimeä 
kaupungistaan. (Lehtikanto 1981.) Itsepintaisuutta oli havaittavissa jo varhain.  

Vaasasta oli kehittynyt 2010-luvulle tultaessa ”itsenäinen”, vahva paikallinen yh-
teiskunta, joka ei lamaantunut informaatioteknologian ja metsäteollisuuden irtisano-
misista. Pohjoismaiden johtava energia-alan keskittymä sekä erittäin hyvä teollisuu-
den jalostusarvo kuvaavat Vaasan monimuotoisen taloushistorian viimeisintä vaihetta. 
Vaasa on kyennyt ohjaamaan alue- ja kaupunkikehitystään myönteiseen suuntaan ym-
märtämällä taloushistoriansa, ja sen luomat mahdollisuudet. Aktiivinen yhteistyö Uu-
majan kanssa Merenkurkun alueella sekä Vaasan yliopiston kauppatieteellisen tiede-
kunnan panostukset ovat omalta osaltaan vaikuttaneet suotuisaan kehitykseen.  

Vaasan tulevaisuutta on varjostanut se, ettei kansallinen aluepolitiikka ole antanut 
riittävää tukea Pohjanmaan maakuntakeskuksen kehitykselle. Konfliktiherkkyyttä on 
lisännyt se, ettei Vaasan seudun tutkimus- ja kehitystoimintoihin ei ole investoitu suh-
teellisesti yhtä paljon kuin esimerkiksi Jyväskylän ja Oulun seutuihin. Myös Tampere 
ja Seinäjoki ovat saaneet valtakunnan päättäjiltä enemmän huomiota kuin Vaasa. 
Miksi vahvan kollektiivisesti toimineen kaupungin kehitystä on jarrutettu vähäisillä 
valtionosuuksilla, vaikka kaupunkiseutu on energiaosaamisen suunnannäyttäjä 2010-
luvulla? Valtion vähäistä rahoitusta on kompensoinut EU-raha, muun muassa Hori-
sontti 2020-ohjelmasta. Tekesin ohjelmapäällikkö Markku Koponen viittaa Vaasaan:   

 
Tampereen lisäksi Vaasa on mielestäni hyvä esimerkki. Siellä on elinkeinoelämällä hyvin 
voimakas rooli. On valmiiksi olemassa kansainväliset yhteistyöverkostot ja suhteet. He ovat 
onnistuneet mielestäni kotiuttamaan sitä rahoitusta. Esimerkkinä voin mainita kaksi 
INKA:sta rahoitettua projektia. He ovat onnistuneet kasvattamaan rahoituskokonaisuuttaan 
myös ERA-NET:in ja Horisontin avulla vielä isommaksi. (Koponen.) 

 
Vaasan seutu on hyvä esimerkki viime vuosina paljon keskustellusta kaupunkien 
ominaisuudesta; sitkeydestä. Vahva paikallinen yhteiskunta itsepintaisesti toimii kol-
lektiivisesti ja omaa etuaan puolustaen siitäkin huolimatta, että valtio kääntää sille sel-
känsä eikä tue sitä rahallisesti. Kaupunki on kyennyt valitsemaan oman tiensä, koska 
sille on kehittynyt vuosien saatossa vahva identiteetti. Vaasa poikkeaakin vanhan kau-
punkijärjestelmän kuopuksesta, Lahdesta, joka haki itseään lähes koko 1900-luvun. 
 
9.2.4 Lahti – Sinfonioiden kaupunki 
 

Lahden kaupungin nouseminen keskisuurten kaupunkitoimijoiden sarjaan johtuu 
kaupungin identiteetin ja imagon systemaattisesta rakentamisesta. Lahti tuli tunne-
tuksi Suomen Chicagona. Nimi kuvaa osuvasti Lahden kauppalavaihetta (1878−1905) 
teurastamoineen, mutta nimestä tuli lopulta pinttymä ja rasite, tai jopa enne: 

 
Amerikkalaisuus, jolla Lahtea on kuvattu jo 1930-luvulta lähtien, kasvoi yhä leimallisem-
maksi tunnusmerkiksi, ja sitä kehitettiin määrätietoisesti. Lahti oli runsaat puoli vuosisataa 
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nuorin Suomen kaupungeista [Lahden kaupunkioikeudet 190543]. Tämän egoistisen ja pu-
berteetissaan tempoilevan finninaamaisen poikasen rinnalla, kuten kaupunkia on myöhem-
min kuvailtu, vanhat kaupungit näyttivät arvovaltaisilta, mutta myös auttamattoman vanhan-
aikaisilta. Tätä mielikuvaa pidettiin hyödyntämisen arvoisena, ja sitä käytettiinkin esimer-
kiksi matkailumainonnassa. Poliittiset puolueetkin olivat tässä asiassa yksimielisiä. Kasvun 
ja nuoruuden näkyminen oli tärkeää, ja kaupunkikuva uudistuikin vahvasti sodan jälkeen. 
(Niskanen 2005: 179.)  

 
Kaupungin johdon sekä suunnittelijoiden intressit kohtasivat kaupunkikuvan uudista-
mistyössä. Amerikkalaista elämänmuotoa ihaillut asemakaava-arkkitehti Olavi Lai-
saari ennakoi autoistumisen kasvua. Hän halusi leventää katuja, varata keskusta-alu-
een liike-elämälle, rakentaa lisää puistoja sekä purkaa vanhoja rakennuksia, joiden ar-
voa Lahdessa ei alkujaan ymmärretty. Eliel Saarisen suunnittelema Lahden kaupun-
gintalo sai kuitenkin suojelukaavan vuonna 1967. Vanhaa Lahtea hävitettiin runsaasti 
varsinkin 1970-luvun puolivälissä, koska rakennussuojelijat hävisivät kiistoja. (Emt.) 

The Business City-konsepti epäonnistui 1980-luvulla, ja 1990-luvun alun lama ei 
luvannut hyvää. Kaupungin oli toimittava kollektiivisesti ja soviteltava yhteen eriävät 
intressit koskien tulevaisuuden suuntaa. Vasta Vesijärven historiallisen omaleimai-
suuden ymmärtäminen, Sibelius-talon valmistuminen vuonna 2000 ja Lahden kaupun-
ginorkesterin kansainvälinen menestys tekivät mahdolliseksi tehokkaan elinkeinopai-
notteisen kaupunkipolitiikan, joka Lahden tapauksessa merkitsi uutta The Business 
Region-ajattelua sekä cleantechiin ja muotoiluun profiloitumista 2010-luvulla. Elin-
keinoyhtiö Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy aloitti toimintansa 2013 rahoittajinaan 
Lahti, Orimattila, Hollola ja Nastola, joka yhdistyi Lahteen vuonna 2016. Liikenne-
tekniikan apulaisprofessoria Pekka Rytilä eläytyy Lahden ja Osmo Vänskän ponnis-
teluihin, joiden ansiosta kaupunki pääsi eroon Chicago-maineesta ja muuttui vahvaksi 
kansainvälistyväksi kaupungiksi:   

 
Suomalaiset kaupungit ovat enimmäkseen löytäneet identiteettinsä, mutta toiset kyllä hake-
vat sitä vielä. Meillä on tuossa sellainen vahva kaupunki, jota me leikitellen kutsumme ny-
kyajan Koillis-Helsingiksi. Sen nimi on Lahti. Sillä ei ollut mitään identiteettiä. Ihmiset kat-
soivat, että tuossahan on järvi ja panevat sen nimeksi Vesijärvi, koska siinähän on vettä. Voi 
hyvänen aika! Sitten sinne tuli iso rata ja isot teollisuuslaitokset, jotka sahasivat Päijänteeltä 
tulevaa puuta, joka meni Pietariin. Sillä tavalla Lahti syntyi; ihan ulkopuolisten tekijöiden 
avulla. Vasta Ankkuri-projekti oli Lahden ensimmäinen kunnon yritys. Se syntyi kauan myö-
hemmin, entiselle teollisuusalueelle. Ankkuri oli loistoprojekti. Lahtelaiset siis yrittivät en-
simmäiseksi sellaisella The Business City-idealla; siis yhteistyössä talouselämän kanssa. Sit-
ten on myös leikilleen sanottu, että Lahti on Suomen Chicago. Siellä olisi kaikki rikolliset, 
ja viipurilaiset konnat tulisivat kaupunkiin. Ensimmäinen, joka siellä siis todella löysi tämän 
identiteetin, oli hieman yllättäen Sinfonia Lahti Osmo Vänskän johdolla. Sibelius-talo tuli 
sinne Ankkuriin. Siitä tuli heti semmoinen täysosuma! Se on erittäin kuuluisa kaupunginor-
kesteri. Osmo Vänskä on nykyään Minnesotan orkesterin johtajana. Se ei ollutkaan The Bu-
siness City eikä Suomen Chicago, vaan kulttuurikaupunki hyvänen aika! Hienolla luontopai-
kalla! Tämä esimerkki osoittaa, kuinka hitaasti identiteetti voi todella syntyä. (Rytilä.) 

 

Identiteetin löytyminen tarjosi Lahdelle runsaasti mahdollisuuksia. Se ei merkinnyt 
sitä, että liike-elämän yrityksiä alkoi hävitä kaupungista kulttuurielämän tieltä. Suvi 
Kuisma (2005) toteaa Nuori 100-vuotias Lahti-teoksessa: ”Lahden kaupunki on ollut 
koko satavuotisen historiansa ajan yrittäjien kaupunki. − − Edelleen olut- ja virvoitus-

                                                           
43Lahden kaupunkiprivilegioiden myöntämiseen tarvittiin keisari Nikolai II:n allekirjoitus, joka saatiin Pie-
tarhovissa juuri ennen ensimmäisen sortokauden päättymistä. 
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juomateollisuus toimii lahtelaisten iloksi vahvasti Lahdessa Hartwallin ansiosta.” Lah-
telainen Mallasjuoma-panimo perustettiin 1912, ja se yhdistyi Hartwall-yhtymään 
1988. (Emt.: 6−7.) Myöskään talviurheilun merkitystä ei tule unohtaa, esimerkiksi en-
simmäiset Salpausselän kisat järjestettiin jo vuonna 1923 (Niskanen 2005: 163).  

Lahteakin nuoremmat kaupungit voivat näyttäytyä vahvoina kollektiivisina kau-
punkeina. Seinäjoesta tuli kaupunki vuonna 1960, ja se on menestynyt rautateillä.   

 
9.2.5 Seinäjoki – Kurakauppalasta voittajaksi  
 

Seinäjoki kuuluu suomalaisen kaupunkipolitiikan dynaamisiin ja elinvoimaisiin 
kaupunkeihin, jotka toimivat kollektiivisesti ja jotka jotka ovat Perttu Vartiaisen ja 
Janne Antikaisen (2015) mukaan vahvistaneet eniten asemiaan kansallisessa kaupun-
kiverkossa. Kaupunki on ottanut oman roolinsa kaupunkipolitiikkajärjestelmässä ja 
kehittänyt aktiivisesti itselleen tärkeitä asioita. Sisäasiainministeriön ylijohtaja Pirtti-
mäki lukee Seinäjoen menestyjiin:  

 
Minä olin erittäin ilahtunut siitä, kuinka aktiivisia monet maakuntakaupungit olivat. Hyvänä 
esimerkkinä toimii Seinäjoki, joka pärjäsi hyvin ilman suuria Nokia-tuotteita. Vanhasta ku-
rakauppalasta kasvoi ripeää tahtia moderni nykyaikainen aluekeskus, joka on vetänyt väestöä 
puoleensa erittäin positiivisesti. (Pirttimäki.) 

 
Suotuisaa kehitystä 2000- ja 2010-luvuilla on vauhdittanut Seinäjoen kaupungin, 
Etelä-Pohjanmaan liiton ja keskeisten toimijoiden laatima yhteinen strategia ja visio 
sekä Seinäjoen seudulle rakennettu, arvoa tuottava ruoantuotannon toimintojen 
ketju44. Seinäjoki näyttäytyy muuttovoittoisena elinkeinoelämän ja asukkaiden paikal-
lisena yhteiskuntana, joka onnistui kollektiivisesti laatimaan kaupunkipolitiikan pe-
rustuen taitavasti yhdistettyihin paikallisiin vahvuuksiin. Näitä ovat kansainvälistyvä 
Seinäjoen ammattikorkeakoulu, ystävyyskaupunkiverkostot, kaupungin sijainti rauta-
teiden risteyskohdassa, yhteistyö Seinäjoki-Seuran ja muiden yhdistysten kanssa sekä 
aktiivinen profiloituminen tangokaupunkina. Kaupunginjohtaja, kaupunkineuvos 
Jorma Rasinmäen onkin syytä olla tyytyväinen:  
 

Seinäjoella on vanhempi historia, joka palautuu Östermyrän eli Törnävän kartanoon. Jo 
1800-luvun alussa perustettiin rautaruukki, ruutitehdas. Täällä toteutettiin varmaan autono-
misen Suomen kovinta maatalouspolitiikkaa aikanaan. Seinäjoki sai rautatien 1800-luvun 
lopulla. Sen myötä kehittyi aivan mielettömän iso rautatieyhteistyö! Ruotsin kieltäkin täällä 
puhuttiin. Täällä oli ruotsalaisia kouluja siihen aikaan. Tänä päivänä olemme viiden rautatien 
risteysasema ja pääratakin menee Seinäjoen kautta. Olemme puolessa välissä Helsinkiä ja 
Oulua. Onhan rautatie ollut ja on edelleen äärettömän tärkeä! Ilman sitä Seinäjoki ei olisi 
näin suotuisassa asemassa tänä päivänä. (Rasinmäki.) 

 
Rautatieverkostosta Seinäjoki saa kiittää keisareita, jotka rautateitä rakentamalla tur-
vasivat Suomen suuriruhtinaskunnan sisämaan kaupunkien väliset kulkuyhteydet 
mahdollisen sodan ajan varalta. Jopa helsinkiläisiä Seinäjoen menestys ihmetyttää:  
 

Minun pitäisi yhdessä projektissa alkaa miettiä, mikä on Seinäjoen tulevaisuus. Sehän on 
ihan käsittämätöntä, että Seinäjoki menestyy paremmin kuin Vaasa. Paitsi ei siinä ole mitään 
käsittämätöntä, jos ottaa tämän rautatien ikään kuin selittäväksi tekijäksi. Silloin asia tulee 
ymmärrettäväksi. Nythän me kaadamme Itä-Suomeen aivan poskettomaksi rahaa, ettei sieltä 
kaikki muuttaisi pois. Tekisivät kunnollisen radan Kuopioon, niin siinä se olisi! − − se on 

                                                           
44Arvoketjun käsitteestä, ks. Porter (1998).  
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vain sääli, että aikoinaan pelättiin näitä englantilaisia laivatykkejä niin paljon, että Suomessa 
ratoja on vedetty sisämaahan. Kyllähän se olisi paljon parempi, jos meillä Pietarin rata me-
nisi Kotkan kautta. Siis kyseeseen tulisi Porvoo–Loviisa–Kotka. Tai jos meillä olisi Länsi-
Suomessa rata, joka menisi Turusta Vaasaan ja sieltä Ouluun. Tällöin länsirannikko olisi 
aivan toisen näköistä. (Helsingin kaupunginvaltuutettu Osmo Soininvaara.) 

 
Pohjanmaan radan ansiosta Seinäjoelta on hyvät yhteydet Ouluun, johon kiinnitetään 
seuraavaksi huomiota.  
  
9.2.6 Oulu – Aluepolitiikan mallioppilas 
 

Oulu perustettiin vuonna 1605, ja se rajattiin tulliaidalla ja porteilla. Ruotsi-Suo-
men kuninkaiden sotilaallisia ambitioita varten Oulussa oli linna, joka tosin tuhoutui 
1793. Oulu on tunnettu tuhoisista kaupunkipaloista, tiukasta ruutukaava-alueesta sekä 
uusrenessanssista tyylisuuntaa edustavasta kaupungintalosta. (Inkala & Niskala 1995: 
7−13.) Kaupunki juhlisti 400-vuotista historiaansa vuonna 2005.   

Oulu on pohjoisen Suomen suurin kaupunki, jonka vaikutus ulottuu Barentsin 
alueelle. ”Pohjois-Skandinavian pääkaupunkina” Oululla on hyvä maine teollisuuden 
rakentajana ja IT-osaajien kouluttajana. Kaupunki tunnettiin 1980-luvulta lähtien 
”aluepolitiikan mallioppilaana”. Alettiin puhua Oulun mallista, kun Oulun Teknolo-
giakylä perustettiin (1982) ja kun Oulu julistautui teknologiakaupungiksi (1984).  

Oulun malli on kiinnostava, koska se poikkesi perinteisestä Science Park-konsep-
tista: Oulussa katsottiin, että tutkimuksen ohella teknologiakylässä tuli olla myös tuot-
tavaa toimintaa, teollista valmistusta (Vuorinen et al. 1989). Malli kopioitui, ja se vah-
visti myöhemmin Suomen tietoyhteiskuntamallia, jota käsiteltiin luvussa 7.2. Oulussa 
kävi ulkomaalaisia vierailijoita tutustumassa Oulun hyviin käytäntöihin ja etenkin 
ICT-alan teknologiakyläverkostoon sekä Nokia-klusteriin, joka symboloi kaupungin 
siirtymistä postfordistiseen järjestelmään. Pohjois-Suomeen syntyi suoranainen polis-
kuume; syntyi digipolis, measurepolis, softpolis ja kaiken kruunasi multipolis:  
 

ICT-ala tarkoitti sitä, että syntyi merkittävä teknologiakyläverkko, multipolis-verkko. Luu-
lajasta ja sen Aurora-keskuksesta käytiin ahkerasti jo 1990-luvulla tutustumassa Oulun tek-
nologiakylään. Digipolis syntyi Kemiin ja Kajaanissa vaikutti Measurepolis. Raahessa toimi 
Softpolis. Verkostot syntyivät mielenkiintoisella tavalla. (Kemin kaupunginjohtajana ja Ou-
lun edunvalvontapäällikkönä toiminut Kalervo Ukkola.) 

 
Oulun vahvuuksiin on luettava systemaattinen paikallinen kaupunkipolitiikka, jonka 
tavoitteena oli varmistaa kaupungin etu infrastruktuurihankkeissa: ”− − Oulu ei ole 
koskaan toiminut niin, etteikö se olisi ajatellut isomman kokonaisuuden infraa. Ehkä 
meidän alue on niin laaja. Me olemme jopa maksaneet jälkirahoitusperiaatteella idän 
suunnan eli Kuusamon suunnan moottoritien osuuden” (Ukkola, kaupunginjohtaja). 
Oulu on myös harjoittanut edistyksellistä maapolitiikkaa sekä solminut kansainvälis-
tyvänä kaupunkina hedelmällisiä ystävyyskaupunkisuhteita Euroopan kaupunkien 
kanssa. Kaupunki solmi läheiset suhteet Oulun läänin johtoon:  
 

Meidän omassa läänissä oli todella aktiivinen maaherra, joka loi suhteita muun muassa Ve-
näjälle. Hän oli aktiivinen myös Stuttgartin seudulle Saksaan, jonne Oulun pikkuinen Nokia-
kaupunki rakensi hyviä suhteita. Oulu hyötyi saksalaisesta yhteistyöstä monella tavalla, ja 
syntyi ystävyyskaupunkisuhteita, joista Oulun yliopistokin hyötyi. Saksalaislähtöisiä profes-
soreitakin kävi täällä ja niin edelleen. (Kemin kaupunginjohtajana ja Oulun edunvalvonta-
päällikkönä toiminut Kalervo Ukkola.) 
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Oulun seudun tulevaisuuden haasteena on pitää kiinni nuorista osaajistaan, joista se 
on menettänyt osan Etelä-Suomen kasvukeskuksiin teknologia-alan murrosten vuoksi.  
 

9.3 Yhteenveto: kaupunkipolitiikan monet kasvot 
 

Kaupunkien ja valtion virkamiehet, kauppakamari, elinkeinoelämä järjestöineen, 
ammattiyhdistysliikkeet sekä asukkaat ja kaupunkipuolueet ovat kaupunkipolitiikan 
tekijöitä. Kaupunkipolitiikan tulkit sen sijaan tulkitsevat ja selittävät kaupunkipolitiik-
kaa, lähtökohtaisesti yliopistotutkijat ja kaupunkipolitiikan neuvonantajat ovat tulk-
keja. Tutkija edistää tutkimustietoa kaupungeista ja kaupungistumisesta sekä luo edel-
lytykset tutkimukseen perustuvalle politiikalle. Raja kaupunkipolitiikan tekijän ja tul-
kin välillä ei aina ole ehdoton, sillä myös kaupunginjohtajilla voi olla kyky tulkita 
kaupunkipolitiikkaa.  

Kaupunkipolitiikan edistäjä-ajajat ovat toimijoita, jotka edistävät kaupunkipoli-
tiikkaa sekä suhtautuvat kaupunkiasioihin myönteisesti, esimerkiksi Jouni Backman, 
SDP sekä C21-verkosto suhtautuvat kaupunkipolitiikkaan rakentavasti. Kaupunkipo-
litiikan vaikuttajat ovat kaupunkipolitiikan todellisia vaikuttajia, jotka merkittävästi 
vaikuttavat kaupunkien kehitykseen. Vaikuttajista mainittakoon valtakunnankansleri 
Axel Oxenstierna, OECD, kaupunkitutkimusprofessorit, Paavo Lipponen ja suurten 
kaupunkien valtuustot. Osa kaupunkipolitiikan tekijöistä näyttäytyi myös vahvoina 
vaikuttajina, kun taas jotkin tekijät hidastivat kaupunkikehitystä; jälkimmäisten tar-
koituksena saattoi olla kaupunkipoliittisten pyrkimysten kaataminen. Luvussa 12.2.2 
tarkastellaan maakuntauudistusta kaupunkipolitiikkaa heikentävänä reformina.  

Sivulliset toimijat, kuten useat konsulttitalot, eivät kuulu kaupunkipolitiikan yti-
meen. Sivulliset toimijat ovat osana laajempaa joukkoa eli kyseeseen tulevat erilaiset 
sidosryhmät sekä intressiorganisaatiot ja -yhteenliittymät. Merkittävä osa sivullisista 
toimijoista ei tee aktiivisesti kaupunkipolitiikkaa. Kaupunkipolitiikan ydin tarkoittaa-
kin aktiivista tekijä- ja tutkijakuntaa tai keskeisimpiä toimijoita ja edistäjiä.  Kaupun-
kipolitiikan ydin voi tarkoittaa myös politiikan sisällön ydintä, eli viidennessä luvussa 
kuvattua elinkeinopainotteista kaupunkikehittämistä.  

Lukuisilla toimijoilla on intressi kaupunkipolitiikkaan. Kaupunkipolitiikan teki-
jöiden toiminnan taustalla vallitsevat intressit saattavat olla ristiriitaisia. Intressit eivät 
tarkoita virkamiesten, ministeriöiden, organisaatioiden tai tutkimuslaitosten yleisesti 
tiedossa olevia tavoitteita, vaan kyseeseen tulevat toimijoiden käyttäytymisen taustalla 
vaikuttavat etujen ajamiset, joita ei välttämättä sanota ääneen, esimerkiksi pormestari 
Vapaavuorella on intressi tulla uudelleenvalituksi, kun taas tutkija tavoittelee suurilta 
kaupungeilta rahoitusta hankkeelleen. Kuntajakoselvittäjän intressinä on ajaa kunnat 
yhteen, kun taas kasvukoalitioihin kuuluvien toimijoiden intressinä on omaisuusarvo-
jen nostaminen; he eivät aja sitä avoimesti, siksi intressit tulee paljastaa.  

Intressien moninaisuudesta johtuen kaupunkipolitiikan ohjelmat ja strategiat 
vaihtelevat riippuen paikasta ja tekijöiden koalitioista. Aivan kuten Patrick Le Galès 
on todennut, kaupunkipolitiikassaan parhaiten ovat onnistuneet ne kaupungit, jotka 
toimivat kollektiivisesti paikallisina yhteiskuntina erilaisia intressejä yhteensovittaen. 
Näihin kaupunkeihin on mahdollista lukea esimerkiksi Jyväskylä, Tampere, Vaasa, 
Lahti, Seinäjoki ja Oulu, jotka muodostavat suomalaisen kaupunkipolitiikan toisen 
kaupunkityypin, ”vahvat kollektiivisesti toimivat kaupungit”.  

Seuraavassa luvussa kaupunkipolitiikan toimijoiden erilaiset intressit paljastuvat 
yksityiskohtaisesti. Siirtykäämme nyt konfliktien tarkasteluun.  
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10 Hiipunut kaupunkipolitiikka 
 

Suomalaisen kaupunkipolitiikan avulla ohjataan kaupunkien kehitystä, tartutaan 
erilaisiin mahdollisuuksiin sekä ratkaistaan kaupunkiongelmia. Suomalaisen kaupun-
kipolitiikan tavoitteet saattavat kuitenkin jäädä toteutumatta ja politiikan vaikutukset 
jäädä vähäisiksi. Eräs syy tähän on kaupunkien kehittämiseen liittyvät erilaiset intres-
sit (ja legitiimit intressit). Tämä luku pureutuu suomalaiseen kaupunkipolitiikkaan liit-
tyviin konflikteihin, joista merkittävimpiä ovat valtion ja kaupunkien välinen kon-
flikti, kaupunkipolitiikan ja aluepolitiikan välinen ongelmallinen suhde, ministeriöi-
den väliset konfliktit sekä poliittisten puolueiden ja hallitusten erilaiset näkemykset. 

Uuden suomalaisen kaupunkipolitiikan kulta-aikaa kesti 1990-luvun puolivälistä 
2000-luvun alkuvaiheille saakka. Valtiollinen kaupunkipolitiikka oli valtion vastaus 
niihin haasteisiin, jotka syntyivät Suomen liittymisestä Euroopan unioniin ja kansain-
välistymiskehityksestä. Valtiollisesta kaupunkipolitiikasta tuli eksplisiittistä viimeis-
tään silloin, kun kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä aloitti toimintansa. Valtiollisen 
kaupunkipolitiikan tavoitteena oli suomalaisten kaupunkien kansainvälistymisen edis-
täminen sekä paikallisen kaupunkipolitiikan tukeminen. Suomen paikalliset yhteis-
kunnat loivat aktiivisesti uusia suhteita Eurooppaan ja Euroopan unioniin. Kulta-ajan 
jälkeen uusi suomalainen kaupunkipolitiikka ei loppunut, vaan jatkui saaden uuden-
laisia muotoja, esimerkkeinä MAL-sopimukset ja 6Aika-strategia.  

Onko kaupunkipolitiikka vakiinnuttanut asemansa Suomessa? Mistä johtuu kau-
punkiohjelmien tehottomuus ja kaupunkipolitiikan keinojen muuttuminen? Tässä lu-
vussa vastataan näihin kysymyksiin analysoimalla kaupunkien kehittämiseen liittyviä 
erilaisia intressejä ja konflikteja. Luvussa väitetään, että konfliktien, jännitteiden ja 
monesti tarpeettomien vastakkainasettelujen tuloksena uusi kaupunkipolitiikka hiipui.   

Konfliktien tarkastelu kertoo myös kaupunkipolitiikan haasteista ja mahdolli-
suuksista. Luku alkaa kaupunkipolitiikan ja aluepolitiikan välisen herruussuhteen tar-
kastelulla. Tämän jälkeen analysoidaan aluepolitiikan lainsäädäntöä ja ministeriöiden 
vaikutusvaltaa sekä muita instituutioita konfliktien rakentajina. Sitten tarkastellaan 
suomalaisen suurkaupunki- ja metropolipolitiikan syntyä sekä keskustellaan antiurba-
nismista, ja kaupunkisopimuksista konfliktien liennyttäjinä. Luvun lopuksi sijoitetaan 
kaupunkipolitiikan tekijät, kaupungit ja ohjelmat kaupunkipolitiikan kenttään. 

 
10.1 Kaupunkipolitiikan ja aluepolitiikan välinen herruussuhde  
 

Kaupunkien ja valtion välinen jännite on eurooppalaista kaupunkijärjestelmää 
luonnehtiva piirre. Suomen valtion harjoittama aluepolitiikka, hajasijoituspolitiikka ja 
maaseutualueiden tukeminen kärjistävät tätä ristiriitaa. Kaupunkien vaatimukset val-
tiollisesta kaupunkipolitiikasta kärjistävät ristiriitaa edelleen. Valtion ja kaupunkien 
välisellä konfliktilla on pitkä historia, joka juontaa juurensa aina valtiomuodostuksen 
aikaan.  

Suomessa aluepolitiikkaa alettiin harjoittaa 1960-luvulla ja sen tavoitteena oli 
tasa-arvoisen ja tasapainoisen alueellisen kehityksen turvaaminen, maakuntien ja syr-
jäseutujen elinvoiman vahvistaminen sekä suurten kaupunkien kehityksen hillitsemi-
nen. Kansallista aluepolitiikkaa on resursoitu ja täydennetty EU:n alue- ja rakennepo-
litiikan keinoilla vuodesta 1995 lähtien. Valtio ryhtyi tukemaan kaupunkien kehitystä 
1990-luvulla. Seuraavassa analysoidaan kaupunki-, alue-, metropoli- ja maaseutupo-
litiikan erilaisia vaihtoehtoja.  
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10.1.1 Tyypittely: politiikan herruussuhteet   
 

Onko kaupunkipolitiikka alisteinen aluepolitiikalle vai onko aluepolitiikka kau-
punkipolitiikan osa vai ovatko nämä politiikat rinnakkaisia? Kuviossa 2 on esitetty 
kaupunkipolitiikan ja aluepolitiikan sekä maaseutupolitiikan ja metropolipolitiikan 
erilaiset mallit, joiden dimensiot kuvaavat näiden politiikkojen välisiä herruussuhteita. 
Mallit on laadittu tyypittelemällä haastatteluista saatua informaatioainesta, hyödyntä-
mällä Max Weberin ajattelua hallitsemisvallan oikeuttamisesta sekä tarkastelemalla 
muuttujia, joita ovat ovat vahva ja heikko aluepolitiikka sekä vahva ja heikko kaupun-
kipolitiikka. Weber (2009: 70−71) ymmärsi politiikan toisaalta vallan tavoitteluna ja 
toisaalta vaikuttamisena vallan jakautumiseen. Asetelma kaupunkien, alueiden sekä 
valtion välillä johti Suomessa taisteluun legaalin herruuden oikeutuksesta, eli vallasta, 
johon Weber viittasi myös käskyjä antavalla auktoriteetilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuvio 2. Kaupunkipolitiikka-aluepolitiikka-herruussuhteen  
seitsemän tyyppiä (esityksen tekoon otettu myös mallia: Saartenoja 2012: 86). 
 

Kuinka paljon edellä mainituilla politiikoilla on valtaa? Mallien esityksessä on 
huomioitu valta-asetelmat: mitä pidempi politiikan ympyrän halkaisija on, sitä enem-
män kyseenomaisen politiikan tekijöillä ja virkamiehillä on valtaa. Mitä enemmän 
ympyrä peittää pienemmästä ympyrästä, sitä enemmän politiikalla on valtaa toiseen 
politiikkaan nähden. Mitä enemmän pienempi ympyrä jää suuremman ympyrän kehän 
ulkopuolelle, sitä enemmän politiikan tekijöille on annettu myös mahdollisuuksia it-
senäiseen toimintaan, verkostoitumiseen ja päätöksentekoon. Tasavahvojen politiik-
kojen vuorovaikutusta voidaan havainnollistaa yhtä suurten ympyröiden limittäisyy-
dellä.   

a i 
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Ensimmäinen tyyppi, perinteinen aluepolitiikka, on perinteistä vahvaa ja vanhaa 
aluepolitiikkaa. Kaupunkipolitiikka on osa aluepolitiikkaa samoin kuin maaseutupo-
litiikkakin, jolle on kuitenkin annettu liikkumavaraa ja itsenäisyyttä. Merkittävä osa 
haastateltavista ja etenkin aluepolitiikan tekijöistä katsoo, että aluepolitiikka, jolla on 
pyritty koko maan kasvuedellytysten turvaamiseen, sisältää alisteisen kaupunkipoli-
tiikan. Kaupungitkin ovat alueita, ja näin ollen kaupunkipolitiikka kuuluu alueiden 
kehittämiseen ja aluepolitiikkaan, joka sisältää myös muita kuin kaupunkipoliittisia 
toimia. Aluepolitiikan tekijöiden näkökulmasta kaupunkipolitiikka on allokaatiopoli-
tiikkaa, jossa korostuu suurtuotannon edut ja keskittäminen. Aluepolitiikan legaalinen 
herruussuhde tunnustetaan viittaamalla muun muassa EU:n koheesiopolitiikan histo-
riaan, Suomen turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen ja mahdolliseen sodanajan mobili-
sointiin. Helsingin kaupunginsihteeri Anja Vallittu hakee esimerkin EU:sta:   
 

Voiko kaupunkipolitiikka olla sitten kohdennettua aluepolitiikkaa? En näe tällä terminologi-
sella suhteella niin suurta merkitystä. − − EU:ssahan puhutaan aluepolitiikasta koheesiopo-
litiikan nimellä, ja kaupunkipolitiikka on myös osa sitä. Se kiinteästi kytkeytyy osaksi ko-
heesiopolitiikkaa. (Vallittu.) 

 
Mäntsälän kunnanjohtaja Esko Kairesalo tunnustaa, että laaja aluepolitiikka pitää si-
sällään kaupunkipolitiikan:  
 

Aluepolitiikka käsitteenä laajasti ottaen sisältää kaupunkipolitiikan, koska kyseeseen tulee 
kokonaisten alueiden kehittäminen. Suppeammin nähtynä aluepolitiikka useammin mielle-
tään niin, että se suuntautuu esimerkiksi yritysten sijoittamiseen tai julkisen hallinnon toi-
mien sijoittamiseen. Näin halutaan tukea alueiden kehittymistä, ja tällä on selkeästi negatii-
visia vaikutuksia kaupunkipolitiikkaan. Aluepolitiikassa usein siirretään työpaikkoja alu-
eille, joilla ei ole olemassa luontaisia edellytyksiä menestyä. Tämä siirto ei tapahdu keinote-
koisesti. Huolimatta syntyneestä vastakkainasettelusta voidaan väittää, että aluepolitiikalla 
on näihin toimiin olemassa järkevät perusteet. Suomi on iso maa, ja on luonnotonta, jos 
kaikki asuisivat Helsingissä. Ymmärrän täysin sen, että meidän pitää saada jo pelkästään 
turvallisuuspoliittisesti ja muiltakin osin koko maa asutetuksi − −. (Kairesalo.) 

 
Katsaus hallitusohjelmiin osoittaa, että aluepolitiikka esiintyy niissä useammin 

kuin kaupunkipolitiikka. Myös haastateltavat perustelevat aluepolitiikan vahvaa ase-
maa hallitusohjelmiin viittaamalla. Helsingin elinkeinojohtaja Eero Holstila kiteyttää 
kaupunkipolitiikan ja aluepolitiikan suhteen ytimekkäästi: ”Hallitusohjelmia luke-
malla voidaan tehdä tekstianalyysi siitä, mikä on aluepolitiikan–kaupunkipolitiikan 
suhde 100 0! − − valtiovallan uskallus ja rohkeus kaupunkipolitiikassa on ollut tosi 
vaatimatonta parhaimmillaankin.” (Holstila). 

Toinen tyyppi on nimetty kaupunkipolitiikan kahleiksi. Kaupunkipolitiikalle on 
annettu suhteellisen paljon liikkumavaraa eikä sen olemassaoloa kyseenalaisteta, näin 
tapahtui varsinkin 1990-luvun ja 2000-luvun alun tilanteessa. Keskustelua herättää pe-
rinteinen aluepolitiikka, jota Weberin perinteisen herruuden terminologiaa hyödyn-
täen voidaan luonnehtia perinteiden kunnioittamiseen ja velvollisuudentuntoon perus-
tuvaksi politiikaksi. On kiistatonta, että vakiintunut aluepolitiikka kahlitsee kaupunki-
politiikkaa, erilaisia tulkintoja sen sijaan herättää se, muuttaako vähitellen nouseva 
kaupunkipolitiikka perinteistä aluepolitiikkaa. Kehitysjohtaja Ulla-Maija Laiho mää-
rittelee perinteisen aluepolitiikan tavoitteeksi pitää Suomi asuttuna:  
 

Määrittelen perinteisen aluepolitiikan niin, että se lähtee tästä ”koko maa on asuttuna pidet-
tävä-ajattelusta”. Se on erilaisten alueiden tukemista riippumatta siitä, onko niillä mitään 
edellytyksiä kehitykseen eli se on ikään kuin alueiden tukemista tällaisten yhteiskunnalliseen 
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tukeen perustuvien kainalosauvojen varassa. Tämänhetkinen aluepolitiikka on yleistä elin-
keino- ja innovaatiopolitiikkaan painottuvaa alueellista kehittämistä − −. (Laiho.) 

 
Rakennusneuvos Matti Vatilo kertoo, minkälaista muutosta perinteiseen aluepolitiik-
kaan Laihon mainitsema elinkeino- ja innovaatiopolitiikka merkitsee:  
 

Onhan aluepolitiikka yleisesti mennyt enemmän ”pistemäiseen” kehittämiseen. Tämmöisiä 
piristysruiskeita annetaan tiettyihin asioihin, vaikkapa nyt esimerkkinä Äänekosken uusi teh-
das, jota siellä rakennetaan. Tällä saadaan aikaan hyvää sitten isolle alueelle. (Vatilo.) 

 
Rakennusneuvos Vatilon mielestä aluepolitikka halutaan nähdä yhä enemmän ylei-
senä aluekehittämisenä. Aluekehittäminen on laaja-alaista, kaikkia hallinnon aloja 
koskevaa toimintaa (HE 35/2018: 123), ja se sisältää aluepolitiikan ja -suunnittelun. 
Kysymys siitä, onko aluepolitiikkaa olemassa, palautuu nimenomaisesti perinteiseen 
aluepolitiikan termiin. Alivaltiosihteeri Heikki Aurasmaan mielestä perinteinen alue-
politiikka ei olisi kuitenkaan muuttunut, alueiden tuki vain kierrätetään EU:n kautta: 
”En tiedä, onko perinteinen aluepolitiikka siitä mihinkään muuttunut. Se on EU-ve-
toista sovellusta. Nyt meillä erona on se, että rahat kierrätetään EU:n kautta − aikai-
semmin ne voitiin käyttää suoraan” (Aurasmaa). Neuvotteleva virkamies Mika Pikka-
rainen ei epäile perinteisen aluepolitiikan jatkuvuutta. Alivaltiosihteeri Aurasmaan ta-
voin hän tuo esiin EU:n merkityksen, joka pikemminkin lisää resursseja perinteiseen 
aluepolitiikkaan: ”− − kyllä tasapuolista aluekehittämistä, perinteistä aluepolitiikkaa-
kin edelleen on olemassa. Kyllähän meillä rakennerahastoinstrumentti on kaikkein 
suurin ja vaikuttavin, millä on hoidettu sitä perinteistä aluepolitiikkaa” (Pikkarainen). 

On väitetty, että vuoteen 2002 mennessä uusi kasvukeskuspolitiikka olisi syrjäyt-
tänyt vanhan tasaavan ja alueiden tasa-arvoiseen kehitykseen tähtäävän perinteisen 
aluepolitiikan (ks. esim. Haila 2002: 35). Kaupunkipolitiikan tekijät ja tutkijat esittä-
vät, että tämä kasvukeskuspolitiikka olisi puolestaan luonut edellytykset suurkau-
punki- ja metropolipolitiikan syntymiselle. ”Nuoren metropolipolitiikan” ympyrä kau-
punkipolitiikan sisällä kuvaa metropolipolitiikan yhdenlaiseksi kaupunkipolitiikan 
osaksi.  

Kolmas tyyppi, kaupunkipolitiikan nousu eli aseman vahvistuminen, kuvaa kau-
punkipolitiikan rinnakkaiseksi aluepolitiikalle. Kyseessä on rohkea ja visionäärinen 
yleistys aluepolitiikan ja kaupunkipolitiikan välisestä tasavertaisuudesta. Valtiova-
rainministeriön kuntaosaston ylijohtaja (nyk. Oulun kaupunginjohtaja) Päivi Laajala 
kuvaa kaupunkipolitiikan vahvistumista:  
 

Näen kaupunkipolitiikan ja aluepolitiikan rinnakkain. Kaupunkipolitiikka on aiemmin sisäl-
tynyt aluepolitiikkaan. Näen asian nyt niin, että kaupunkipolitiikka on vahvistunut, se on 
noussut aluepolitiikan rinnalle ja joissakin kysymyksissä jopa vahvemmaksi kuin aluepoli-
tiikka. (Laajala.) 

 
Ylijohtaja Laajalan tavoin myös eräät muut kaupunkipolitiikan tekijät näkevät kau-
punkipolitiikan ja aluepolitiikan rinnakkaisina tai samoihin alueisiin kohdistuvina 
päällekkäisinä politiikkoina. Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä tuo 
esiin aluepolitiikan riippuvuuden kaupunkipolitiikasta:   
 

Ymmärrän, että aluepolitiikka ja kaupunkipolitiikka ovat päällekkäisiä osittain. Suomalaisen 
aluepolitiikan voimakkain osa tänä päivänä pitäisi olla oikein ymmärretty kaupunkipoli-
tiikka. Kaupunkipolitiikalla on varmastikin joitain muitakin ulottuvuuksia kuin yksinään 
aluepolitiikka, mutta aluepolitiikka tänä päivänä ilman, että siinä olisi voimakas rooli kau-
punkipoliittisilla osuuksilla, on mielestäni tuhoon tuomittua. (Penttilä.) 
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Suomen Kuntaliiton yksikön johtaja Leena Karessuon mielestä kyseeseen tulevat eri-
laiset lähestymistavat:  
 

− − kyllähän kaupunkipolitiikka tietyllä tavalla on osa aluepolitiikkaa, mutta ehkä nämä lä-
hestyvät asioita eri tulokulmista. Tässä mielessä ne ovat rinnakkaisia. Aluepolitiikka katsoo 
koko alueen erityispiirteitä ja toimintaedellytyksiä kun taas kaupunkipolitiikassa lähestytään 
niitä kaupunkispesifisiä kysymyksiä. (Karessuo.) 

 
Neljäs tyyppi, kaupunkipolitiikan itsenäistyminen kuvaa rohkeaa visiota metro-

polipolitiikan itsenäistymisestä sekä kaupunkipolitiikan vahvistumisesta: ”− − Kau-
punkipolitiikka ja aluepolitiikka ovat osittain vastakkaisia. − − kaupunkipolitiikka on 
mielestäni vahvempaa kuin aluepolitiikka.” (Grannas, Sipoon kunnanjohtaja). Tyyp-
piin on mahdollista lukea ainakin kuusikkokaupunkien verkosto, Helsingin erityisase-
man vahvistamista korostavat esitykset, kunnianhimoiset vahvojen kaupunkien tule-
vaisuuden allianssit (esim. C21) sekä pormestari Vapaavuoren maakuntakritiikki.  

Viides tyyppi, kaupunkipolitiikan sukupuutto, on dystopia, joka ennustaa valtiol-
lisen kaupunkipolitiikan totaalin hiipumisen ja lopulta katoamisen. Kaupunkipoli-
tiikka kyseenalaistetaan, ja sen eksistenssi saatetaan jopa kieltää. Kehitysjohtajana 
Laihon mielestä kaupunkipolitiikkaa ei ollut enää vuonna 2016:   

 
En sanoisi, että kaupunkipolitiikka on pakotettu aluepolitiikan alle, koska minusta tällä het-
kellä kaupunkipolitiikkaa ei oikeestaan ole meillä. Ei meillä ole mitään. Siis jos ajattelen 15 
vuoden perspektiivissä tai 1990-luvun alkupuolelta lähtien käynnistynyttä keskustelua, niin 
sehän nyt on vaimentunut. Todella sellainen kaupunkipolitiikka, jota tavoiteltiin laajalla kes-
kustelulla 1990-luvun lopun ja 2000-luvun alkupuolella, niin se on nyt ikään kuin vaimen-
tunut. Nämä MAL-sopimukset- ja neuvottelut ovat enemmän tällaisten yksittäisten, joskin 
hyvin suurten yhteiskuntapoliittisten kysymysten ratkaisuyrityksiä. Näillä halutaan ratkaista 
liikennejärjestelmään liittyviä ongelmia. Halutaan ratkaista asuntorakentamiseen liittyviä 
ongelmia. Ongelmien ratkaiseminen tapahtuu ikään kuin kaupunkipolitiikka-otsikon alla, 
mutta kyllä se ensisijainen lähtökohta on näiden sektoriministeriöiden huoli siitä, että miksei 
saada asuntotuotantoa vauhtiin pääkaupunkiseudulla. Miksi ei saada asunnottomuutta vähe-
nemään siellä ja täällä ja tuolla? Miten pystyttäisiin kiirehtimään liikennehankkeita täällä tai 
tuolla? (Laiho.)  

 
Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggrothin mielestä kaupunkipolitii-
kan kiireellinen elvytys olisi pitänyt aloittaa vuonna 2016:  

 
Suomessa kaupunkipolitiikka on ollut tietenkin osa maan elinvoiman luontia ja aluepolitiik-
kaa. Valitettavasti tänä päivänä näin ei kuitenkaan enää ole millään julkilausutulla tavalla. 
Aito kaupunkipolitiikka tulisi palauttaa, koska Suomen menestys on kiinni siitä, mitenkä sen 
suurimmat kaupungit voivat. (Lehto-Häggroth.) 

 
Kuudes tyyppi, eriävät planeetat, kuvaa kaupunkipolitiikan ja aluepolitiikan eril-

lisinä politiikkoina. Kaupunkipolitiikkaa ei ole alun perinkään haluttu sisällyttää alue-
politiikkaan, eikä näiden politiikkojen välillä ole mitään päällekkäisyyttä. Liikenne-
tekniikan apulaisprofessori Pekka Rytilän mielestä ”Se on mahdotonta, että aluepoli-
tiikka sisältäisi kaupunkipolitiikan. Jokainen kaupunki on oma elävä organisaationsa” 
(Rytilä). ”Eriävät planeetat” johtaa eriarvoisuuden lisääntymiseen, koska kaupunki-
alueita irrottautuu yhä enemmän heikommin menestyvistä alueista. Globaalissa talou-
dessa kilpailu kiristyy ja polarisaatio kärjistyy: vahvimmista kollektiivisesti toimivista 
kaupungeista (ks. luku 9.2) tulee teknologisen imperialismin hermokeskuksia, jotka 
hyödyntävät maksimaalisella tavalla digitalisaation, älykaupunkikehittämisen sekä 
ubiikin oppisen mahdollisuuksia. Aluepolitiikalla ei ole enää mitään mahdollisuuksia 
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hidastaa tai ohjailla mullistavaa ja dramaattista kaupungistumiskehitystä, vaan sen toi-
met kohdistuvat pelkästään teknologisesta kehityksestä jälkeenjääneisiin alueisiin, 
jotka menettävät väkeään älykaupunkikeskuksille.   

Seitsemäs tyyppi, vanha Ståhlbergin esikaupunkipolitiikka, kuvaa kaupunkeja 
paikallisina yhteiskuntina, jotka olivat tehneet omaa aluepolitiikkaansa.  Ståhlberg oli 
perehtynyt ”kaupunkien aluepolitiikkaan”, ja hän tunsi aikalaisista esikaupunkialueita 
koskeneen lainsäädännön parhaiten. Kaupungit olivat oman aluepolitiikkansa herroja. 
Kaupungit laajentuivat ja söivät alueliitosten avulla esikaupunkikuntia. Uuden suoma-
laisen kaupunkipolitiikan aikana tällainen strategia ei ole ollut enää realistista, sillä 
sen ovat korvanneet hallinnolliset ja strategiset kunta- ja monikuntaliitokset, kuntien 
yhteistyö sekä verkostoituminen. Lounais-Sipoon osien liittäminen Helsinkiin vuonna 
2009 on tosin poikkeus: kyseessä ei ollut perinteinen kuntaliitos, vaan alueliitos tai 
osakuntaliitos.   

Edellä esitetyt seitsemän tyyppiä kuvasivat aluepolitiikan ja kaupunkipolitiikan 
erilaisia ja ajan myötä vaihtelevia suhteita. Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa mieltää 
kaupunkipolitiikan ja aluepolitiikan välistä herruussuhdetta. Seuraavaksi etsitään se-
lityksiä ja syitä sille, miksi herruussuhde on muuttunut ja näyttäytynyt ongelmallisena.  
 
10.2 Lainsäädäntö ja ministeriöiden vaikutusvalta 
 

Aluepolitiikkaan on liittynyt, Sayerin (1992) terminologiaa käyttäen, voimia ja 
mekanismeja, jotka ovat rajoittaneet kaupunkipolitiikan vahvistumista. Kyvykkäät 
aluepolitiikan tekijät ja virkamiehet ovat kohdistaneet kaupunkipoliittisille toimille 
vähän resursseja. Vahvat aluepoliitikot ovat hyötyneet monitasoisesta skalaarisesta 
systeemistä sekä sen ylikansallisen tason koheesiopoliittisista keinoista. Sayerin 
(emt.) mukaan yhteiskuntatieteilijöiden tulisi ymmärtää maailman  tasot: voimia ei tule 
selittää vain yksilöiden motiivien reduktionistisellä analyysillä, vaan myös ylemmän 
tason toimijat ja heidän voimansa on tunnistettava, kuten Euroopan unioni (luku 8). 

Aluepolitiikka on vakiintunut vahvaksi politiikaksi, mikä johtuu alueiden kehit-
tämisen lainsäädännöstä. Kaupunkipolitiikan puolestapuhujat puolestaan ovat joutu-
neet epätoivoisesti hakemaan lainsäädännöllistä pohjaa argumenteilleen milloin pe-
rustuslaista, kuntalaista, hallintolaista, hankitalaista tai Lissabonin sopimuksesta. Tau-
lukkoon 10 on koottu keskeisimpiä aluepoliittisia lakeja vuodesta 1993 lähtien.  

Laki alueiden kehittämisestä oli voimassa 1994–2002. Maakunnan liitto mainit-
tiin uutena aluekehitysviranomaisena. Laki määritteli yhdeksi aluepolitiikan instru-
mentiksi ohjelmasopimukset. Maakuntajakolaki on voimaannuttanut alueellisen tason 
toimijoita painottaessaan maakuntien merkitystä alueiden kehittämisessä sekä aluei-
den käytön suunnittelussa. Laki valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koske-
vasta toimivallasta koskee alueellistamista. Alueiden kehittämislaissa, joka oli voi-
massa 2003−2009, mainitaan maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma aluepolitii-
kan instrumentteina. Vaikka laissa ei mainittu kaupunkipolitiikkaa sanana, sisälsi se 
silti maininnat AKO:sta ja OSKE:sta, joilla oli selvä vaikutus myös kaupunkikehityk-
seen. Uusi laki alueiden kehittämisestä oli voimassa 2010−2014. Siinä mainittiin 
muun muassa työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimiva alue- ja rakennepolitii-
kan neuvottelukunta. Lain kumosi nykyään voimassa oleva laki alueiden kehittämi-
sestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista, joka säätää maakuntien liittojen 
aluepoliittisista keinoista, kuten maakuntaohjelmasta. Muista aluepoliittisista säädök-
sistä mainittakoon laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastohankkeiden rahoitta-
misesta, EAKR-asetus, ESR-asetus sekä Yleisasetus. 
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Taulukko 10. Aluepoliittiset lait vuodesta 1993 alkaen 
Säädös Astui  

voimaan Erityistä huomioitavaa   

Laki alueiden 
kehittämisestä 
1993/1135  
 

1.1.1994 

 

1§:n 1 momentin mukaan ”tavoitteena on edistää maan alueiden omaehtoista kehittämistä ja tasapai-
noista alueellista kehitystä” 
2§:n 2 momentin mukaan ”Aluekehitysviranomaisena toimii maakunnallisesta edunvalvonnasta ja seutu-
kaavoituksesta huolehtiva kuntayhtymä (maakunnan liitto) − −”.  
5§:n 1 momentin mukaan ”− −valtion ja kuntien viranomaiset sekä yhteisöt laativat aluekehitysviranomai-
sen johdolla ohjelmasopimuksia, jotka sisältävät eri alueilla toteutettavat suurimmat hankkeet ja niiden 
toteuttamisaikataulut sekä muut kehittämistoimet.” 

 
2) Maakunta- 
jakolaki 
1997/1159  
 

1.3.1998 

 

1§:n 1 momentin mukaan ”Alueiden kehittämistä ja alueiden käytön suunnittelua varten maa jaetaan maa-
kuntiin.− −”  
1§:n 2 momentin mukaan ”Valtioneuvosto päättää maakuntien lukumäärän, alueet ja nimet asianomaisia 
maakuntien liittoja ja kuntia kuultuaan. Ennen esittelyä valtioneuvostolle asiasta on pyydettävä alueiden 
käytön suunnittelusta vastaavan ministeriön lausunto.” 
2§:n mukaan ”Ahvenanmaan maakunnan alueesta säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 
2 §:ssä.” 

3) Laki valtion 
yksikköjen ja 
toimintojen si-
joittamista kos-
kevasta toimi-
vallasta  
2002/662* 

1.6.2002 

 
1§:n 1 momentissa: Tässä laissa säädetään toimivallasta päätettäessä valtion keskushallinnon yksikköjen 
ja valtakunnallisten tai keskitetysti hoidettavien valtion toimintojen sijoituspaikasta sekä pääkaupunkiseu-
dun ulkopuolella sijaitsevien alueellisten ja paikallisten valtion yksikköjen ja toimintojen lakkauttamisesta 
tai supistamisesta.” 
  

 
4) Alueiden ke-
hittämislaki 
2002/602** 
 

1.1.2003 

 

1§:n 1 momenttiin on kirjattu: ”Tämän lain tavoitteena on luoda edellytyksiä alueiden kilpailukyvyn ja hy-
vinvoinnin takaavalle osaamiseen ja kestävään kehitykseen perustuvalle taloudelliselle kasvulle, elin-
keinotoiminnan kehitykselle ja työllisyyden parantamiselle. Lisäksi tavoitteena on vähentää alueiden ke-
hittyneisyyseroja ja parantaa väestön elinoloja sekä edistää alueiden tasapainoista kehittämistä.” 
5§:n 1 momentin mukaan ”Maakunnan tavoitellun alueellisen kehityksen osoittamiseksi maakunnan lii-
tossa laaditaan maakuntasuunnitelma. Maakunnan kehittämistä varten laaditaan maakuntaohjelma, jossa 
esitetään maakunnan kehittämisen tavoitteet.” 
7§:ssä maakunnan liitolle määritellään yhdeksän (9) tehtävää 
14§:n 1 momentin mukaan ”Valtakunnallisten alueiden kehittämisen tavoitteiden toteuttamiseksi voidaan 
laatia määräaikaisia erityisohjelmia, jotka sovitetaan yhteen maakuntaohjelmien kanssa” 
15§:n 1 momentin mukaan ”Aluekeskusohjelman tavoitteena on kehittää aluekeskusten vahvuuksia, eri-
koistumista ja yhteistyötä kaikki maakunnat kattavan verkoston vahvistamiseksi. Aluekeskukset muodos-
tuvat toiminnallisesti yhtenäisistä, työssäkäyntiin, asumiseen sekä palvelujen tuottamiseen ja kysyntään 
perustuvista kaupunkiseuduista.” ◊ 
15§:n 3 momentin mukaan ”Osaamiskeskusohjelman tavoitteena on parantaa kansainvälisesti kilpailuky-
kyisen, korkeaa osaamista vaativan yritys- ja tutkimustoiminnan sijoittumisen ja kehittämisen edellytyksiä. 
Ohjelmalla tuetaan alueellista erikoistumista ja työnjakoa osaamiskeskusten välillä.” ◊ 

5) Laki 
alueiden kehit-
tämisestä  
2009/1651*** 
 

1.1.2010 

 

1§: ”Tämän lain tavoitteena on vuorovaikutukseen ja verkostoitumiseen perustuva alueiden kehittämisen 
järjestelmä, joka luo edellytykset eri alueiden tasapainoiselle kehittymiselle ja kestävään kehitykseen pe-
rustuvalle hyvinvoinnille ja taloudelliselle kasvulle”. 
8§:n 1 momentin mukaan ”Alueiden kehittämistä ja sitä koskevien suunnitelmien ja ohjelmien valmistelun 
ja toimeenpanon yhteensovittamista, ennakointia, seurantaa ja arviointia varten työ- ja elinkeinoministe-
riön yhteydessä toimii alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunta.” 
10§: maakunnan liitolle määritellään 14 tehtävää  
28§:n 1 momentin mukaan ”alueiden kehittämistavoitteiden ja ohjelmien tai suunnitelmien toteuttamiseksi 
voidaan laatia yhteistyösopimuksia. − −Yhteistyösopimus laaditaan yhteistyössä toimenpiteiden rahoitta-
miseen osallistuvien kuntien, valtion viranomaisten sekä alueen kehittämiseen osallistuvien oikeushenki-
löiden kanssa. Yhteistyösopimus laaditaan määräajaksi.” ◊ 

6) Laki aluei-
den kehittämi-
sestä ja raken-
nerahastotoi-
minnan hallin-
noinnista 
2014/7**** 

20.1.2014 

 

1§: ”Tämän lain tavoitteena on luoda vuorovaikutukseen, eri toimijoiden työnjakoon ja yhteisiin tavoitteisiin 
perustuva alueiden kehittämisen järjestelmä. Tavoitteena on lisäksi sovittaa yhteen kansallisen aluepoli-
tiikan ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toteuttaminen toimivaksi kokonaisuudeksi. Järjes-
telmä luo edellytykset aluelähtöiselle kestävään kehitykseen perustuvalle kasvulle ja uudistumiselle sekä 
hyvinvoinnille ja sosiaaliselle eheydelle.” 
7§:n 1 momentin mukaan ”Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa alueiden kehittämisestä ja siihen liittyvästä 
yhteensovittamisesta sekä aluekehittämispäätöksen ja kansallisten rakennerahasto-ohjelmien valmiste-
lusta yhteistyössä ministeriöiden, maakuntien liittojen ja muiden alueiden kehittämisen tai ohjelmien to-
teuttamisen kannalta keskeisten tahojen kanssa.” 
17§:ssä maakunnan liitolle määritellään 13 tehtävää  
24§:n 1 momentin mukaan ”Maakunnassa on alueen kehittämiseen vaikuttavien suunnitelmien ja sopi-
musten sekä kansallisten ja Euroopan unionin osarahoittamien ohjelmien toimeenpanon yhteensovitta-
mista varten maakunnan yhteistyöryhmä.” 
31§:n 1 momentin mukaan ”Rakennerahasto-ohjelman kestävää kaupunkikehittämistä tukevien yhden-
nettyjen toimenpiteiden toteuttamiseksi työ- ja elinkeinoministeriö valitsee ne kaupungit, joiden on yhteis-
työssä laadittava kestävän kaupunkikehittämisen suunnitelma. Suunnitelman ja sille aluekehitysrahas-
tosta myönnettävän rahoituskehyksen hyväksyy työ- ja elinkeinoministeriö.” ◊ 
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32§:n 1 momentin mukaan ”Maakunnan liitto laatii maakuntasuunnitelmaan perustuvan määräaikaisen 
maakuntaohjelman. Se sisältää maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin, kulttuuriin ja muihin erityispiir-
teisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet, kuvauksen maakunnan kehittämisen kannalta keskeisistä hank-
keista ja muista olennaisista toimenpiteistä, laadittavista yhteistyösopimuksista tavoitteiden saavutta-
miseksi ja tarvittaessa määrittelyn alueen kuntien yhteistyöalueista sekä suunnitelman ohjelman rahoitta-
miseksi.− −” 
32§:n 2 momentin mukaan ”Maakuntaohjelmaa laadittaessa otetaan huomioon maakuntasuunnitelma, 
aluekehittämispäätös ja maakuntaa koskevat muut tässä laissa tarkoitetut ohjelmat. Maakuntaohjelma on 
laadittava siten, että varmistetaan sen vaikuttavuus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja tarvitta-
vin osin aluehallintovirastojen strategisten ohjausasiakirjojen painopisteisiin ja sisältöön.” 
32§:n 3 momentin mukaan ”Maakuntaohjelma valmistellaan yhteistyössä kuntien, valtion viranomaisten 
ja alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen sekä muiden vastaavien tahojen kanssa.− 
−” 
33§:n 1 momentin mukaan ”Maakunnan liiton johdolla valmistellaan kahden vuoden välein maakuntaoh-
jelman toimeenpanosuunnitelma maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi. Suunnitelmaa voidaan 
tarvittaessa tarkistaa vuosittain”. 
45§;n 1 momentin mukaan ”ohjelmien tai suunnitelmien toteuttamiseksi voidaan laatia yhteistyösopimuk-
sia − − Sopimuksen valmistelun yhteydessä tulee varmistaa sen yhteensopivuus aluekehittämispäätök-
sen ja asianomaisen alueen maakuntaohjelman tavoitteiden kanssa.” ◊ 

 

7) Laki alueiden 
kehittämisestä 
ja rakennera-
hastohankkei-
den rahoittami-
sesta 2014/8 

20.1.2014 
1§:n 1 momentissa: ”Tätä lakia sovelletaan alueiden kehittämiseen liittyviin tukiin, jotka rahoitetaan maa-
kunnan kehittämisrahasta tai maaseudun kehittämistä koskevien valtakunnallisten tutkimus- ja kehittä-
mishankkeiden rahoittamiseen varatuista kansallisista varoista.” 

 

Lisäksi seuraavat asetukset on hyvä tunnistaa: 
8) EAKR-asetus (EU No 13012014), joka sisältää Euroopan aluekehitysrahastoa koskevat erityissäännökset 
9) ESR-asetus (EU No 13042013), joka sisältää Euroopan sosiaalirahastoa koskevat erityissäännökset 
10) Yleisasetus (EU No 13032013), joka sisältää rakennerahastoja koskevat yleiset säännökset 
◊Pykälä voidaan tulkita myös kaupunkipoliittiseksi 
*Lisäksi on huomioitava valtioneuvoston asetus (567/2002, muutettu 201/2006, 349/2008 ja 350/2011) 
**Kumosi säädöksen ”Laki alueiden kehittämisestä 10.12.1993/1135” 
***Kumosi säädöksen ”Alueiden kehittämislaki 12.7.2002/602” 
****Kumosi säädöksen ”Laki alueiden kehittämisestä 29.12.2009/1651 
 

Nämä lait määrittelevät ministeriöiden tehtäviä ja virkamiesten toimintavallan ra-
joja. Mainittakoon esimerkkinä laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoimin-
nan hallinnoinnista, jonka 7§:n 1 momentin mukaan ”työ- ja elinkeinoministeriö vas-
taa alueiden kehittämisestä ja siihen liittyvästä yhteensovittamisesta sekä aluekehittä-
mispäätöksen ja kansallisten rakennerahasto-ohjelmien valmistelusta − −”. Laki antaa 
vaikutelman, että kaupunkipolitiikka olisi osa aluepolitiikkaa, esimerkiksi kasvusopi-
musmenettelyn lainsäädännöllisenä perustana on 45 §45. 

Kaupunkipolitiikka osana aluepolitiikkaa alueiden kehittämislainsäännössä on 
toisaalta huono ja toisaalta hyvä asia. Jos kaupunkipolitiikan teko on riippuvaista alue-
poliittisista laeista, sitä voidaan epäilemättä helposti rajata, ja sille voidaan asettaa 
”kahleita” (herruussuhteen tyyppi 2). Toisaalta mitä enemmän ”kaupunkipoliittisia la-
kipykäliä” voidaan erottaa, sitä vahvempaa kaupunkipolitiikasta on todennäköisim-
min haluttu tehdä.  

”Kaupunkipolitiikan noususta” (tyyppi 3) kertovat esimerkiksi Horisontti 2020 ja 
Kataisen raha, mutta myös laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan 
hallinnoinnista, jonka 31§:n mukaan ”Rakennerahasto-ohjelman kestävää kaupunki-
kehittämistä tukevien yhdennettyjen toimenpiteiden toteuttamiseksi työ- ja elinkeino-
ministeriö valitsee ne kaupungit, joiden on yhteistyössä laadittava kestävän kaupunki-
kehittämisen suunnitelma” (ks. 6Aika-strategia, luku 8.2). Kuten luvussa 8.2 todettiin, 
subsidiariteettiperiaatteen mukaisesti EU ei ole kyennyt sinänsä vaikuttamaan kansal-
listen kaupunkipolitiikkojen sisältöihin, mutta kaupunkimyönteiset jäsenmaat ovat 

                                                           
45Lisäksi tulee huomioida valtioneuvoston asetuksen (356/2014) 14 §.  
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voineet itse esittää toivomuksia uusien työvälineiden ja verkostoitumismahdollisuuk-
sien kehittämisestä. Kuten Jessopin teoria esittää, ylikansallinen taso vahvistuu vain, 
jos valtiot omasta halustaan luovuttavat EU:lle kansallista päätöksentekovaltaansa. 
Koska EU on viime kädessä valtioiden liitto, se ei voi voimistaa ”kaupunkipolitiik-
kaansa” ilman mandaattia. Työ- ja elinkeinoministeriön neuvotteleva virkamies Olli 
Alho tuo esiin EU:n roolin, mutta myös monikeskussuunnittelumallin: 

 
Kaupunkipolitiikan ja aluepolitiikan suhde on kehittynyt vuosien mittaan sallivammaksi. Ai-
kaisemmin virallisena doktriinina oli koko maan tasapainoinen kehittäminen. Tähän kuvaan 
mahtui aika huonosti kaupunkilähtöinen ajattelutapa. Vuosien mittaan on menty siihen suun-
taan, että monikeskuksisuus katsotaan kehityksen lähtökohdaksi. Suhde on siis tässä matkan 
varrella muuttunut sallivampaan suuntaan niin, että kaupunkikehittämisellä nähdään olevan 
isompi merkitys aluekehittämisen kannalta. Tämä ajattelu näkyy kyllä hallituskausittain teh-
dyissä virallisissa aluekehittämistavoitteiden dokumenteista, jos niitä tutkailee. Niiden 
kautta voidaan päätellä matkan varrella syntynyttä kehityskaarta. Aluepolitiikan ja kaupun-
kipolitiikan suhde on nyt rinnakkainen, ja vaikutteita on otettu jälleen EU:n suunnasta. Siellä 
alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston nimikin käsittää nyt alue ja kaupunki-sanat. Kyllä voi 
sanoa, että viime hallituskaudesta lähtien aluepolitiikka ja kaupunkipolitiikka ovat olleet 
Suomessa koko lailla rinnasteisia. (Alho.) 

 
Kaupunkipolitiikka on yritetty voimistaa myös muilla keinoin. Kuten luvussa 5 

todettiin, yksi kaupunkipolitikan tehtävä on sektoripolitiikkojen koordinointi. Kau-
punkipolitiikan yhteistyöryhmän vetäjäksi nimitettiin vuonna 2011 ministeri, elinkei-
noministeri Jyrki Häkämies. Ministerin johtama kaupunkipolitiikka lisäsi kaupunki-
politiikan mahdollisuuksia ja vaikutusvaltaa Ranskan tapaan. Häkämiehen siirryttyä 
EK:n toimitusjohtajaksi uudeksi elinkeinoministeriksi nimitetty Jan Vapaavuori jatkoi 
kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän puheenjohtajana. Alivaltiosihteeri Heikki Auras-
maa kiittää ministerin nimittämistä kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän johtoon:  

 
Tehtävän kaupunkipolitiikan pitäisi olla yleissateenvarjolinja – korkean tason strategia – 
jonka toimenpiteitä sektoriministeriöt priorisoisivat. Kuitenkin ohjelmat ja nimenomaan 
käytännön rahalliset toimenpiteet tulevat sektoriministeriöistä. Ongelmana on se, että nämä 
sektoriministeriöt pitäisi saada sinänsä kiinnostumaan tästä yleisestä linjauksesta, johon ne 
voisivat sovittaa omia toimenpiteitään ja ajatuksiaan. Pidin sitä todella hyvänä asiana, että 
kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä palautettiin ministeritasolle ja että siihen saatiin ministe-
ritasoinen vetäjä. Muutos johti pakostikin siihen, etteivät ministeriöt enää lähettäneet yhteis-
työryhmään mitään ensimmäisen vuoden harjoittelijaa, vaan sen tasoisen henkilön, jolla on 
oikeasti mahdollisuutta, taitoa ja kykyä tehdä päätöksiä sekä suunnitelmia kaupunkipolitii-
kan toimeenpanoksi omalla sektoriministeriöalueellaan. (Aurasmaa.) 

 
Edistikö ministerin arvovalta kaupunkipolitiikan keulakuvana kaupunkipolitiikan 
nousua ja itsenäistymistä? Ehkä pikemminkin päinvastoin, sillä elinkeinoministerin 
nimittäminen kaupunkipolitiikan tekijäksi ja de facto alue- ja rakennepoliittisen neu-
vottelukunnan alaisuuteen toi esiin jännitteen. Aluekehitysjohtaja Kavonius on suora-
puheinen: 
 

En tiedä oikein, vaikuttiko ministerivetoisuus kaupunkipolitiikan kehittymiseen. Siis sehän 
oli vähän farssimainen tilanne. Häkämies houkuteltiin siihen kaupunkipolitiikan yhteistyö-
ryhmän puheenjohtajaksi. Yksi meidän virkamiehistämme valmisteli silloin tätä asiaa, ja en 
ollut ollenkaan samaa mieltä hänen kanssaan, mutta hän nyt sitten sai sen Häkämiehen suos-
tumaan puheenjohtajaksi. Häkämiehellä sitten myöhemmin valkeni, että kaupunkipolitiikan 
yhteistyöryhmä on oikeastaan tämän alue- ja rakennepoliittisen neuvottelukunnan alainen, 
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missä Aurasmaa oli puheenjohtajana. Häkämies tähän kyllä reagoikin. Minä hänen avusta-
jiensa kanssa asiasta juttelinkin. Häkämies oli siitä aika vihainenkin, että hänet tällä tavalla 
lainausmerkeissä harhautettiin tähän. (Kavonius.) 

 
Entä edistivätkö ministerin toimet kaupunkipolitiikan nousua ja itsenäistymistä? Mi-
nisterien kaupunkipoliittisia toimenpiteitä ei juuri kiitetä. Oulun kaupungin tutkimus-
päällikkö Timo Mäkitalon puhuu ministerien kiireestä:  

 
− − ei ole ollut kovinkaan motivoivaa, kun ministeriltä ei heltiä riittävästi aikaa kaupunkipo-
litiikkaan. Hän osallistuu vain neljä kertaa vuodessa yhteistyöryhmän kokouksiin, ja panos-
taa niihin vain puoli tuntia, korkeintaan tunnin. Tämä on nähty suurissa kaupungeissa hyvin 
turhauttavana. Onko tosiaan niin, ettei tuntia enempää löydy aikaa? Tuntikin on siis maksimi 
yhteistyöryhmän kokoukseen. Olen itse ollut yhteistyöryhmässä muutaman kerran läsnä, ja 
kokoukset olivat vähän sellaista ajatusten heittelyä ja kelloon vilkuilua. (Mäkitalo.) 

 
10.2.1 Sosiaali- ja terveysministeriö 

 
EU:n esimerkin antamasta tuesta huolimatta kaupunkipolitiikan nousu (herruu-

suhteen tyyppi 3) ei johtanut kaupunkipolitiikan itsenäistymiseen (herruusuhteen 
tyyppi 4). Tämä johtui hallitusvaihdoksista sekä kaupunkipolitiikan niin sanotuista 
vastakoalitioista, jotka ovat pitäneet kiinni aluepoliittisista periaatteistaan. Vahvasta 
aluelainsäädännöstä huolimatta puhe kaupunkipolitiikasta on herättänyt pelkoja alu-
eellisen epätasa-arvon lisääntymisestä (ks. herruussuhteen tyyppi 6). Sosiaali- ja ter-
veysministeriössä työskentelevä johtaja Kari Ilmonen on huolissaan kehityksestä:  
 

Mielestäni valtiollinen kaupunkipolitiikka oli aiemmin sisään rakentuvaa, se rakentui eri sek-
toreiden toimintaan. − − nyt eriytynyt kaupunkipolitiikka rahoitusjärjestelmänsä kautta on 
nostanut toisella tavalla itseään näkyville. Se on noussut tavallaan ylemmäksi sitä laajaa yh-
teiskuntapoliittista viitekehystä. Se on saanut korostuneemman aseman yhteiskuntasuunnit-
telussa tai yhteiskunnan tulevaisuuden hahmottamisessa, joka perustuu toiminnallisiin kes-
kittymiin, kaupunkeihin ja isoihin kaupunkeihin. Mielestäni meille alkaa muodostua kohta 
neljä tai viisi isoa vetovoimaista ja kyvykkäästi elävää kaupunkimaista aluetta. Muut alueet 
alkavat sitten tyhjentyä. Nyt mietimme kovasti sitä, että minkälaiset rakenteet me pystymme 
säilyttämään laajemmilla alueilla. (Ilmonen.) 

 
Johtaja Ilmosen antamat esimerkit osoittavat, kuinka suuressa ja harvaanasutussa 

Suomessa aluepolitiikan tavoitteena on ollut turvata eri alueiden asukkaille tasa-arvoi-
set mahdollisuudet ja miten kaupunkipolitiikka on nähty epätasaista kehitystä helposti 
synnyttävänä nolla-summa pelinä, jossa kaupunkien kehittäminen on heikentänyt 
muita alueita. Perinteisen aluepolitiikan mukaan kaikilla pitäisi olla oikeus yhdenver-
taiseen hyvinvointipolitiikkaan. Aluepolitiikkaviranomaiset ovat joutuneet pohti-
maan, miten laajempia alueita kyetään säilyttämään elinkelpoisina. Alueellisen eriar-
voisuuden lisääntymisestä huolestunut johtaja Ilmonen kuitenkin myöntää kaupun-
kien suuremmat palvelutarjonnan rasitteet:  

 
Palvelujärjestelmämme kohdalla kaupungeilla on tietty intressi saada erityistä tukea siitä 
syystä, että niihin kohdistuvat suuremmat rasitteet. Tätä kautta kaupungeilla on iso taakka 
kannettavanaan suhteessa harvaanasuttuihin alueisiin. Välillä tulee vastakkainasettelua kau-
punkipolitiikan ja aluepolitiikan välillä, kun katsotaan, ketkä puhuvat eri ihmisten suilla. (Il-
monen.) 
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Johtaja Ilmosen mielestä eriarvoisuutta voidaan torjua, mikäli kaupunkien kehittämi-
nen olisi osa yhteiskuntapolitiikkaa. Valtiollisen kaupunkipolitiikan ongelma palautuu 
käsitteeseen kaupunki, ei kaupunkien kehittämiseen sinänsä:  
 

Kaupunkipolitiikan pitäisi mielestäni olla laajasti ottaen osa yhteiskuntapolitiikkaa siten, 
ettei synny eriytyneitä kaupunkikohtaisia intressejä, jotka vievät omaa kaupunkipolitiik-
kaansa eteenpäin. Kaupunkipolitiikan pitäisi olla yhteiskuntapoliittinen näkemys siitä, miten 
laajemmalla alueella mietitään kaupunkien voimakkuutta, roolia, asemaa ja tehtäviä. Kau-
punkipolitiikan ei pidä olla johtava politiikkakokonaisuus, mutta se tänä päivänä näyttäisi 
menevän kuitenkin tähän suuntaan. − − Välillä tuntuu, että kaupunkipolitiikka ohjaa toimin-
taa eikä laajempi yhteiskuntapolitiikka. (Ilmonen.) 

 
Palveluiden tuottaminen sekä sosiaali- ja terveyspolitiikka ovat siis tärkeämpiä kuin 
kaupunkipolitiikka, joka rakentuu jatkuvan kasvun ajatukselle. Kirkkonummen kun-
nanjohtaja Tarmo Aarnio näkee kaupunkipolitiikan pikemminkin väylänä toteuttaa 
sektoripolitiikkaa:  
 

En välttämättä koe, että kaupunkipolitiikan tulisi olla johtava politiikka, joka koordinoi sek-
toripolitiikkoja. − − En pidä kaupunkipolitiikkaa niin tärkeänä, että se ohittaisi tärkeysjärjes-
tyksessä opetusasiat, sosiaali- ja terveysasiat tai peruspalveluiksi miellettävät asiat. En näe, 
että se voi ohjata näitä. Kaupunkipolitiikka luo mieluummin väylän toteuttaa tietty sektori-
politiikka tietyllä alueella. Mieluummin näin pain. (Aarnio.) 

 
Jos Kirkkonummen kunnanjohtaja Aarnion näkemys kertoo kehyskunnan näkökul-
man, niin suurissa kaupungeissa sen sijaan suhtaudutaan myönteisesti ajatukseen kau-
punkipolitiikasta eräänlaisena johtavana yhteiskuntapolitiikkana. Vantaan apulaiskau-
punginjohtaja (aik. Lohjan ja Hämeenlinnan kaupunginjohtajana) Lehto-Häggroth tuo 
esille oman kantansa:  
 

On oltava olemassa sellainenkin foorumi, jossa kaupunkipolitiikka on se johtava politiikka, 
joka koordinoi sektoripolitiikkoja. Tulee nähdä, mihin kaikkeen kaupunkipolitiikka vaikut-
taa. Suomen elinehtona on se, että kaupungit pärjäävät. Ei pidä lyödä keppejä niiden kehi-
tykseen vaan tulee pikemminkin lisätä vauhtia! (Lehto-Häggroth.) 

 
Luvussa 11.1.1 tuodaan esille kaupunkipolitiikkaa puolustavan tekijän kritiikkiä sosi-
aali- ja terveysministeriön toimintaa kohtaan. Siirtykäämme nyt alueellistamisen ja 
aluehallinnon uudistuksen tarkasteluun.  
 
10.2.2 Alueellistaminen ja aluehallinnon uudistus  
 

Kaupunkipolitiikan näkeminen aluepolitiikan osana synnyttää helposti voimak-
kaan ja perustavanlaatuisen jännitteen, joka kulminoituu alueellistamiseen. Ristiriita 
syntyy, koska 2000-luvun alueellistajien tavoitteet ovat olleet päinvastaisia verrattuna 
pääkaupunkiseudun kehittäjien pyrkimyksiin. Edelliset pyrkivät hajasijoittamaan hal-
linnollisia yksiköitä pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, kun taas jälkimmäisten tavoit-
teena on säilyttää avainfunktiot pääkaupunkiseudulla. On hyvä huomata, että vanhaa 
korkeakoululaitoksen hajasijoitustyötä ei tulisi kuitenkaan nähdä kaupunkipolitiikan 
vastaisena prosessina. 

Alueellistaminen on Suomessa vakiintunut yhdeksi hallinnon kehittämisen meka-
nismeista. Nykymuotoinen alueellistaminen aloitettiin virallisesti vuoden 2000 lo-
pulla, ja se perustuu alueellistamislakiin (ks. Taulukko 10). ”Kun keskushallinnon toi-
mintoja alueellistetaan, ei toiminnon hierarkkista ja organisatorista asemaa muuteta, 
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vaan viraston tai sen osan toiminta siirretään pääkaupunkiseudulta alueille”, todetaan 
hallituksen esityksessä (HE 59/2009). Valtion toimintojen uudelleensijoittamisella on 
pyritty edistämään maan tasapainoista alueellista kehitystä, työllisyyttä sekä valtion 
tehtävien tuloksellista hoitamista. Valtion toimintojen alueellistamisen koordinoin-
nista, seurannasta ja kehittämisestä on Suomessa vastannut valtiovarainministeriö. (ks. 
Läänit 2009; Alueellistaminen 2015.) Ensisilmäykseltä Suomen alueellistaminen so-
veltuisi hyvin europpalaiseen politiikkaan, jossa valtion roolia on vähennetty ja aluei-
den valtaa lisätty. Suomessa tosin ei ole kyse uudesta politiikasta, vaan perinteisten 
aluepoliittisten tavoitteiden edistämisestä. Osoituksena alueellistamisesta on Lääke-
laitos (nykyään Fimea), joka sijoitettiin Kuopioon vuonna 2009.  

Valtion aluehallintoa uudistettiin 2000-luvulla. Matti Vanhasen (Kesk.) II halli-
tuksen käynnistämä aluehallinnon uudistamishanke ALKU mahdollisti kuuden alue-
hallintoviraston (AVI) ja 15 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) pe-
rustamisen Suomeen. Historiallisen laajan aluehallintouudistuksen seurauksena läänit 
ja lääninhallitukset lakkautettiin vuonna 2009. Niiden tehtäviä siirrettiin uusille viras-
toille. Valtion keskushallinnosta käsin ohjattavat ELY:t ja AVI:t saivat myös muiden 
entisten aluehallintoviranomaisten eli työ- ja elinkeinokeskusten, alueellisten ympä-
ristökeskusten, ympäristölupavirastojen, tiepiirien ja työsuojelupiirien työsuojelutoi-
mistojen tehtävät hoitaakseen.  

Kaupunkipolitiikan vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen kannalta läänien lak-
kauttaminen näyttäisi olleen hyvä asia, kuten kaupunkineuvos Markku Andersson sa-
noo: ”Läänien lakkauttaminen oli merkittävää siinä mielessä, että se selkeytti kaupun-
kien asemaa.” (Andersson).  

Aluehallinnollisen vallan kohdentaminen suurempiin aluehallintoyksiköihin sekä 
viranomaisten työnjaon selkeyttäminen 2010-luvulle tultaessa on nähtävä osana alu-
eellisen tason asteittaista vahvistamista. Aikaisemmin alueellinen taso oli vahvistunut 
vuosina 1994 ja 1997. Vuonna 1994 Esko Ahon (Kesk.) porvarihallitus päätti alueke-
hityslain yhteydessä siirtää alueen kehittämisvastuun maakuntien liitoille, jotka olivat 
syntyneet seutukaavaliittojen ja maakuntaliittojen yhdistymisen seurauksena. Läänien 
alasajo aloitettiin samanaikaisesti uuden kaupunkipolitiikan suunnittelun kanssa. 
Osana Paavo Lipposen I hallituksen Aluehallinto 2000 -uudistusta perustettiin 15 työ- 
ja elinkeinokeskusta vuonna 1997. Alueellinen taso vahvistui, koska alueelliseen ke-
hitykseen vaikuttaneet työ- ja elinkeinokeskukset toteuttivat esimerkiksi alueellista 
työvoimapolitiikkaa, edistivät maaseutuelinkeinoja, kehittivät kalataloutta, tukivat pk-
yrityksiä sekä tarjosivat teknologia- ja asiantuntijapalveluja. Maakuntien liitot alkoi-
vat puolestaan laatia maakuntakaavoja, jotka nähtiin tehokkaina alueellisen edunval-
vonnan välineinä.  
  
10.2.3 Valtiovarainministeriö 
 

Kaupunkipolitiikan kyseenalaistajien argumentit tulevat ymmärrettäviksi, kun 
tarkastellaan valtiovarainministeriön roolia aluepolitiikassa. Valtiovarainministeriö 
asetti yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa metropolipolitiikan neuvottelukunnan 
vuonna 2011. Valtiovarainministeriön valta päättää metropolipolitiikasta ja valtion-
osuusjärjestelmän suunnittelusta saattaa olla kaupunkipolitiikan näkökannalta ongel-
mallinen. Onhan ministeriöllä samanaikaisesti myös pytkimys edistää alueellistamista 
ja maan tasapainoista alueellista kehitystä. Valtiovarainministeriön Internet-sivulla il-
moitetaan: ”Valtion toimintojen alueellistamisen koordinoinnista, seurannasta ja ke-
hittämisestä vastaa valtiovarainministeriö.” (Alueellistaminen 2015). Maantieteen 
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professori Perttu Vartiainen (1953−2017) oli huolissaan vallan siirtymisestä ja keskit-
tymisestä valtiovarainministeriöön:  

 
Valtiovarainministeriön rooli on erikoinen meillä. Sillehän kuuluvat hallinnon ohjaaminen 
ja hallinnolliset kysymykset, jotka ovat olleet kaupunkipolitiikassa enemmän tai vähemmän 
mukana. Mikä on siis kaupunkien hallinnollinen asema? No erikoinen ja erikoinen, jollekin-
han nämä asiat täytyy kuulua. Valtiovarainministeriön roolihan on varsinkin korostunut tässä 
metropolipolitiikassa. Sen rooli oli viime hallituskaudella hyvin keskeinen. − − Pahasti pel-
kään, että työ- ja elinkeinoministeriön vaikutus kaupunkipolitiikassa tulee pienenemään. Pel-
kään, että se erityinen ajattelu kaupungeista kasvun luojina, minkä se sisäasiainministeriön 
Elina Lehdon työryhmä aikanaan esitti, niin se hämärtyy työ- ja elinkeinoministeriössä ajan 
mittaan. Tämä ulottuvuus siellä koko ajan marginalisoituu ja kaupunkipolitiikan ydin siirtyy 
valtiovarainministeriöön ja ympäristöministeriöön, enemmän kuitenkin valtiovarainministe-
riön mukaiselle linjalle. Tavallaan vaarana on se, että kaupunkipolitiikka hämärtyy osaksi 
isoa kuntapolitiikkaa, mitä valtiovarainministeriö edustaa. (Vartiainen.) 

 
Valtiovarainministeriön tehtävänä on valmistella valtionosuusjärjestelmä, jolla 

varmistetaan kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuus koko Suomessa. 
Järjestelmä koostuu kustannus- ja tarve-erojen tasauksesta sekä tulopohjan tasauk-
sesta. ”Kustannuserojen tasauksen laskentaperusteena ovat asukasmäärän ja ikäraken-
teen lisäksi erilaiset olosuhdetekijät. Toisena valtionosuusjärjestelmän kiinteänä osana 
kuntien tulopohjaa tasataan kunnan verotulojen perusteella”, kirjoitetaan Suomen 
Kuntaliiton Internet-sivulla. Valtionosuuden kuukausittain vastaanottava kunta saa 
itse päättää tämän yleiskatteellisen tuloerän tarkoituksenmukaisimmasta käytöstä. 
Kustannuserojen tasauksella valtion rahaa ohjataan järjestelmään. Taloudellisissa vai-
keuksissa oleva kunta voi saada harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen (Valti-
onsuusjärjestelmä 2016).  

Valtion maksamilla avustuksilla on merkittävä rooli kuntien palvelujen tuottami-
sessa. Valtiovarainministeriön kuntaosaston ylijohtaja Päivi Laajala tuo esiin valtio-
varainministeriön vaikutusvallan:  
 

Kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä kuuluu kaupunkipolitiikan piiriin. Valtion 
talousarvioissa on noin yhdeksän miljardin euron valtionosuudet. Vuoden 2015 alusta tuli 
voimaan uusi valtionosuusjärjestelmä. Se on osastollani valmisteltu ja osastollani lasketaan 
kunkin kunnan valtionosuudet. (Laajala.) 

 
Ylijohtaja Laajala viittaa valtioneuvoston asetukseen kunnan peruspalvelujen val-

tionosuudesta, joka tuli voimaan vuoden 2015 alussa. Se säädettiin kunnan peruspal-
velujen valtionosuudesta annetun lain (2009) nojalla; asetus kumosi edellisen asetuk-
sen vuodelta 2009. Uusin järjestelmä perustuu selvitysmies Arno Miettisen esitykseen 
valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta. Järjestelmän perusrakennetta avataan valtio-
varainministeriön Internet-sivulla seuraavanlaisesti:  

 
Kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti kuvaa valtion ja kuntien välistä kustannusten 
jakoa valtakunnallisesti. Vuonna 2017 valtionosuusprosentti on 25,23. Yhden kunnan valti-
onosuus saadaan, kun kunnan laskennallisesta perusteesta/kustannuksesta vähennetään kun-
nan omarahoitusosuus, joka on yhtä suuri (€/asukas) kaikissa kunnissa. Lisäksi kunnille 
myönnettävässä kunnan peruspalvelujen valtionosuudessa otetaan huomioon seuraavat teki-
jät: [1] lisäosat; syrjäisyys, työpaikkaomavaraisuus ja saamelaisten kotiseutualueen kunta, 
[2] valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset, [3] järjestelmämuutoksen tasaus. [4] 
verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus. Edellä mainitut tekijät vaikuttavat sellaise-
naan kunnan valtionosuuden määrään eli niistä ei vähennetä kunnan omarahoitusosuutta, ku-
ten laskennallisista kustannuksista. (Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 2017.)   
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Vuonna 2010 voimaan tullut laki kumosi vuonna 1996 annetun kuntien valtion-
osuuslain, joka taas oli puolestaan kumonnut vuonna 1992 säädetyn lain; valtionsuus-
järjestelmää oli uudistettu myös vuonna 1989. Vuonna 1993 voimaan tullut laki kor-
vasi kustannuksiin perustuvan järjestelmän laskennallisilla, korvamerkityillä valtion-
osuuksilla. Toisin sanoen kunnat eivät enää saaneet menojaan katetuksi valtionavus-
tuksilla, vaan alkoivat saada valtiolta yleistä toiminta-avustusta, jonka suuruus mää-
rättiin kuntien taloudellisten edellytysten mukaan. Uudistus tuli huonoon aikaan, sillä 
vuosi 1993 oli Suomessa vielä lamavuosi. Valtionosuusjärjestelmän muutoksella oli 
vaikutuksia hyvinvointiyhteiskunnan tuottamiin palveluihin. Uudistus muutti merkit-
tävästi valtion ja kuntien välistä valtasuhdetta siten, että kunnat tulivat entistä riippu-
vaisemmiksi valtion korvamerkityistä avustuksista. Toisin sanoen valtion valta lisään-
tyi ja kansallinen taso lujittui. Kansainvälisestikin merkittävä uudistus poisti rahoitet-
tujen kuntatoimintojen valvonnan, sanktioinnin ja normittamisen: kunnat saivat itse 
päättää saamiensa toimita-avustusten käytöstä lähes kokonaan ja tässä suhteessa uu-
distus lisäsi puolestaan kuntien vapautta ja vastuuta järjestää palveluitaan. Valtion-
osuusjärjestelmä kuitenkin kohteli kuntia eritavoin: pienemmät ja köyhemmät kunnat 
hyötyivät saadessaan avustuksia, kun taas rikkaat ja suuret kaupungit joutuivat mak-
sajiksi. Vuoden 1997 uudistuksella pyrittiin korjaamaan ensimmäisen uudistuksen 
puutteita, mutta sekin osoittautui epäoikeudenmukaiseksi. Kuntien väestömäärä mää-
räsi edelleen sen, joutuiko kunta maksajaksi vai saajaksi.  Sekä ensimmäisen että toi-
sen uudistuksen valmistelu ei monestikaan vastannut suunnittelulle asetettuja tavoit-
teita. (HE 216/1991; Haimi 2000, Virtanen 2000: 385−386.) 

Aluekehitysjohtaja Veijo Kavoniuksen mielestä valtionosuusjärjestelmää uudis-
tettaessa valtiollista kaupunkipolitiikkaa ei ole otettu huomioon: ”Tämä valtionosuus-
järjestelmä kulki omaa latuaan. Siellä on otettu erilaiset tekijät huomioon. Siihenhän 
kaupunkipolitiikalla ei ollut vaikutusta” (Kavonius). Ylijohtaja Laajala huomauttaa, 
että valtionosuusjärjestelmien uudistamisessa olisi kuitenkin kuunneltu kaupunkien 
johtajia: ”− − on perustettu erilaisia työryhmiä ja valmisteluryhmiä eri lainsäädäntö-
hankkeisiin tai valtionosuusjärjestelmän uudistamiseen. Ainahan näihin ryhmiin on 
pyydetty kaupunkien edustajia.” (Laajala). Kaupungit ovat halunneet olla mukana; 
vaikuttavathan valtionosuuksien muutokset esimerkiksi kaupunkien omiin päätöksiin 
nostaa tuloveroprosenttia. Kaupungit ovat halunneet varmistaa, että valtionosuusjär-
jestelmän kehittämisessä huomioidaan kaupunkien erityiskustannukset. Kaupunkien 
edustajien läsnäolosta huolimatta valtionosuusjärjestelmä on osoitus valtiovarainmi-
nisteriön vaikutusvallasta.   

Valtionosuusuudistuksen lisäksi toinen uudistus, joka toi esiin valtionvarainmi-
nisteriön tavoitteet, oli Matti Vanhasen I hallituksen käynnistämä kunta- ja palvelura-
kenneuudistus eli Paras-hanke. Sen tavoitteena oli parantaa kuntien tuottamia palve-
luita keinoinaan kuntaliitokset tai kuntien yhteistyö. Valtiovarainministeriön neuvot-
televa virkamies Inga Nyholm muistelee hankkeen tavoitteita ja keinoja: 
 

Jos ajattelee koko kuntapolitiikkaa, niin Paras-hankkeessa pyrittiin nimenomaan sosiaali- ja 
terveyspalveluissa ja toisen asteen koulutuksen järjestämisessä tiivistämään kaikkien kuntien 
yhteistyötä koko maan tasolla. Silloinhan kunnilla oli vaihtoehtoja edetä joko kuntaliitoksilla 
tai yhteistyötä tiivistämällä. Asetettiin väestöpohjaksi 20 000 asukasta. Siellä koulutuksen 
järjestämisen puolella oli puolestaan tämä 50 000 asukkaan väestöpohjavaatimus. Kunnat 
saivat valita, etenevätkö ne kuntaliitoksilla vai yhteistoiminta-alueita perustamalla. (Ny-
holm.)  
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Paras-hankkeeseen ”kuului kaupunkipoliittinen osio”, toteaa Paras-hankkeen 
koordinaatiosta vastannut kunta-osaston ylijohtaja Cay Sevón. Paras-hanke velvoitti 
kaupunkiseutuja laatimaan suunnitelman yhteistyön tiivistämisestä.  Valtionvarainmi-
nisteriössä suunnitelmia arvioitiin ja pyrittiin edistämään yhdessä kuntien kanssa. 
Neuvotteleva virkamies Inga Nyholm (nyk. Helsingin kaupungin yhteysjohtaja) arvioi 
hanketta ja tuo esiin suunnitelman kaupunkiseutuselvittäjän nimittämisestä:   
 

Vähälle huomiolle on jäänyt se, että Paras-hankkeeseen sisältyi myös velvoite kaupunkiseu-
duille. Niiden oli laadittava suunnitelma siitä, että miten yhteistyötä tiivistettäisiin. Suunni-
telmia täällä päässä sitten analysoitiin, ja pyrimme yhteistyössä kaupunkien kanssa viemään 
niitä eteenpäin. Aikanaan kun tehtiin Paras-selontekoa vuonna 2009, arvioitiin myös kau-
punkipolitiikan puolta. Näen ehkä juuri niin, että tämä arviointi oli se kaupunkipolitiikan 
osa, mikä siihen Paras-hankkeeseen silloin liittyi. Sitä osaa ei ehkä viety eteenpäin sillä vauh-
dilla, kuin mitä taas kuntaliitoksia tai yhteistoiminta-alueita, mutta kuitenkin tämäkin puoli 
siellä oli. Silloin kun Paraksesta tehtiin selontekoa, niin todettiin, ettei yhteistyö ollut mer-
kittävästi tiivistynyt kaupunkiseuduilla.− −Me itse asiassa laadimme myös lainsäädännön 
tämmöisestä kaupunkiseutuselvittäjästä, joka olisi ollut vähän kuntajakoselvittäjän kaltai-
nen. Tarkoituksena ei ollut tietenkään selvittää kuntajaon muutoksia, vaan nimenomaan sitä, 
miten yhteistyötä voitaisiin kaupunkiseuduilla edistää tämän elinkeinopolitiikan, maankäy-
tön, liikenteen ja muiden osa-alueiden näkökulmista. Tätä selvitysmahdollisuutta ei koskaan 
ehditty käyttää. Kun se tuli voimaan, niin meillä oli jo tulossa uusi hallitus kuntauudistuksi-
neen. (Nyholm.)  

 
Summaten, valtiovarainministeriö on näyttäytynyt dualistisena kollektiivisena 

toimijana; se on halunnut vaikuttaa yhteiskuntakehitykseen etenkin kahdella tavalla: 
toisaalta metropolipolitiikan toimenpitein, toisaalta taas kuntatalouden ja aluepolitii-
kan keinoin (ks. herruussuhteen tyypit: aluepolitiikan ja metropolipolitiikan ympyrät). 
Viehätys metropolipolitiikkaan ei ole sinänsä yllättävää: mitä paremmin Helsingin 
metropolialue kykenee kilpailemaan kansainvälisten metropolien sarjassa, sitä parem-
min koko Suomi menestyy kansantaloudellisesti. Selvästi merkitsevämpää on kuiten-
kin se, että valtiovarainministeriö on halunnut edistää suomalaisten hyvinvointia koko 
maassa: laskennallinen peruspalvelujen valtionosuus on perustunut kuntalaisten pal-
velutarpeeseen ja erilaisiin olosuhdetekijöihin. Useat suomalaiset kunnat eivät ole ky-
enneet huolehtimaan lakisääteisistä velvollisuuksistaan ilman valtionosuuksia. Alu-
eellistamisen ja etenkin valtionosuusjärjestelmän vuoksi valtiovarainministeriö on 
näyttäytynyt ristiriitaisessa valossa: pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan kunnat ovat 
joutuneet maksamaan valtionosuuksien tasauksista samanaikaisesti, kun ministeriö on 
halunnut kehittää metropolialuetta.  
 
10.3 Instituutiot ja konfliktit 
 

Tässä luvussa tarkastellaan maakuntien liittojen, ELY-keskusten, Museoviras-
ton ja Suomen Kuntaliiton suhdetta kaupunkeihin ja kehyskuntiin. 
 
10.3.1 Maakuntien liitot  
 

Maakunnat ja maakuntien liitot instituutioina sekä lakisääteisinä kuntayhtyminä 
ovat vaikuttaneet kaupunkipolitiikan kehittymiseen. Taistelu entisten seutukaavaliit-
tojen ja 1920-luvulla perustettujen maakuntaliittojen välillä päättyi näiden yhdistymi-
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seen. Maakuntien liitot suhtautuivat heti epäillen syntyneeseen uuteen kaupunkipoli-
tiikkaan, joka merkitsi uudenlaista kehittämisen tapaa. Huolta herätti esimerkiksi lii-
kennerahojen ohjaaminen kaupunkiseuduille.  

Aluepolitiikan lainsäädäntö on mahdollistanut kuntayhtymien liittoutumat. Täl-
laisia koalitioita ovat muun muassa Etelä-Suomen maakuntien liittouma ELLI, Länsi-
Suomen Allianssi (WFA), Itä-Suomen neuvottelukunta ja Pohjois-Suomen neuvotte-
lukunta. Maakuntien liitot ovat laatineet yhteistyösopimuksia sekä perustaneet EU-
toimistoja, joiden tehtävänä on tehdä alueita tunnetuiksi. Pyrkiessään edistämään alu-
eiden näkyvyyttä EU:ssa maakuntien liitot muistuttavat Harvey Molotchin eliittiteo-
rian koalitioita; tosin kysymys ei ole nyt kaupunkien kasvun ohjailusta. Maakuntien 
liitot yhdistävät voimiaan ja kilpailevat muiden maakuntien liittoutumien kanssa Brys-
selissä. Maapäivien tapaamiset hillitsevät jännitteitä. Maakunnat verkostoituvat kan-
sainvälisesti, esimerkiksi Itämeren alueen maakuntien verkosto Baltic Sea States Sub-
regional Co-operation (BSSSC) on tärkeä kansainvälisen yhteistyön organisaatio. 

Maakuntien liitoissa nähdään, että kaupunkipolitiikka ja kaupunkien kehittämi-
nen voivat jarruttaa maakuntien kehitystä sekä hankaloittaa eri toimijoiden välistä yh-
teistyötä. Suomen Kuntaliiton yksikön johtaja Karessuo valittelee kaupunkien ja maa-
kuntien toisiinsa kohdistamaa epäluuloa: 

 
Silloin kun lähdetään joko vähättelemään kaupunkien merkitystä tai ylikorostamaan niitä 
unohtamalla kaikki muu, syntyy näitä turhia jännitteitä. Kyllä väestömäärällisesti näin pie-
nessä maassa pitäisi pystyä näkemään kaupungit voimavarana. Samaan aikaan toisaalta kau-
punkien pitäisi nähdä se, mille se muu alue on voimavara. − − kaupungit joskus unohtavatkin 
sen, kuinka tärkeää niille on se maakunta ja ne muut kunnat. (Karessuo.) 

 
Kysymys siitä, ovatko maakuntien liitot olleet kaupunkipolitiikan kehittämisen es-
teenä, jakaa mielipiteitä. Kaupunkien mielestä merkittävä osa maakuntien liitoista on 
vaikuttanut epäsuotuisalla tavalla kaupunkipolitiikan kehitykseen. Oulun tutkimus-
päällikkö Timo Mäkitalo esittää kantansa:   
 

Maakuntien liitot ovat selkeästi suhtautuneet kielteisesti kaupunkipolitiikkaan. Ne ovat pyr-
kineet torppaamaan sitä joka käänteessä ja vähättelemään sen tarvetta. On ollut kyllä aika 
kenkkua huomata, että ne eivät ymmärrä kaupunkipolitiikan tärkeyttä. On tullut turpiin mo-
nissakin asioissa, kun on yritetty virittää yhteistyötä maakuntien liittojen suuntaan. Kysee-
seen tulee nyt puhtaasti valtakysymys. Maakuntien liitoissa ei ymmärretä sitä, että joku taho 
tulee aluekehityksessä heidän rinnalleen tai jopa yli! En lähde muita osoittamaan sormilla, 
mutta maakuntien liitot ovat kyllä hyvin negatiivisesti suhtautuva taho eivätkä ne ole edes 
peitelleet suhtautumistaan kaupunkipolitiikkaan. − − Liitot vetoavat aina aluekehityslaissa 
niille osoitettuun aluekehitysvastuuseen. (Mäkitalo.)  

 
Esko Ahon hallituksen oikeusministerinä toiminut, nykyinen ympäristöministeriön 
kansliapäällikkö Hannele Pokka ei pidä maakuntia kaupunkipolitiikan kehityksen es-
teenä, vaan näkee kaupunkien kehittämisen esteenä kaupunkien mielikuvituksen puut-
teen: ”Maakunnat eivät toimi kyllä kaupunkipolitiikan esteenä. On pakko sanoa, että 
kaupunkipolitiikan suurin este on siinä, että kaupungeilla itsellään ei ole tarpeeksi 
mielikuvitusta eikä innovatiivista mieltä kehittää sitä omaa aluettaan.” (Pokka.)  

Maakuntien liittojen vahva asema alueiden kehittäjinä ja kaupunkien kehityksen 
hillitsijöinä perustuu lainsäädäntöön. Maakuntien liittojen ja niiden yhteistyöryhmien 
(MYR) vaikutus kaupunkipolitiikkaan on toki vaihdellut maakunnasta riippuen. Esi-
merkiksi Salon kaupunki pitää maakunnan liiton vaikutusta kaupunkipolitiikkaan 
melko pienenä. Samoin Uudellamaalla maakunnan liiton vaikutus kaupunkipolitiik-
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kaan on vähäinen. Helsingin kaupunki pitää maakunnallista alueiden kehittämistä alis-
teisena harjoittamalleen kaupunkipolitiikalle. Helsingin kaupunginjohtaja, ylipormes-
tari Jussi Pajunen kuvaa Helsingin vahvaksi itsenäiseksi toimijaksi:   

 
− − Monessa osassa Suomea tarvitaan maakunta hoitamaan yhteisiä asioita. Helsinkiläisestä 
näkökulmasta Helsinki kykenee nämä tehtävät hoitamaan ihan itsekseen. Kaupunkipolitiikan 
tarve lisääntyy näin selkeästi. Meillä on hyvä yhteistyö kaupunkien kesken ja erityisten suu-
rimpien kaupunkien kesken. Me pystymme koordinoimaan toimintamallimme hyvin. Pys-
tymme omat projektimme viemään eteenpäin. Emme tarvitse sillä tavalla maakunnallista ta-
soa voimien yhteen kokoamiseksi kuin jossakin muualla Suomessa. Helsingillä on Suomen 
mittakaavassa sellainen toiminnallinen voima, että väliportaan hallinto ei käytännössä tuo 
mitään etua. (Pajunen.) 

 
Helsinki on samalla myös vahva kollektiivisesti toimiva kaupunki. Helsingin kaupun-
ginvaltuutettu Osmo Soininvaara pitää Uudenmaan liittoa taas heikkona toimijana, 
jota suuret kaupungit eivät juuri noteeraa:  
 

Olen ollut Uudenmaan liiton hallinnossa mukana. Se on kyllä mielenkiintoista, että Uuden-
maan liitto keskittyy enemmän näihin rajakuntiinsa – no ehkä Lohjaan jonkin verran. Jos 
liitto puhuu elinkeinopolitiikasta, niin koskaan se ei viittaa Helsinkiin, Vantaaseen tai Es-
pooseen, jotka ovat kuitenkin keskeisessä osassa Uudenmaan elinkeinopolitiikkaa. − − Tässä 
voi olla semmoinen psykologinen seikka, että maakuntajohtaja on aika iso pomo, kun se 
menee Lohjalle, mutta Helsingissä sitä ei kukaan tunne. Juuri tämä piirre on johtanut siihen, 
että kaupungit eivät panosta maakuntien liittoihin ollenkaan. Ne eivät noteeraa niitä lainkaan. 
− − Uudellamaalla maakunnan liitto on todella heikko. Jossakin muualla se saattaa olla vah-
vempi, mutta Uudellamaalla sen vaikutusvalta on aivan vähäinen. (Soininvaara.) 

  
Uudenmaan liittoa ei voida kuitenkaan kokonaan sulkea kaupunkipolitiikan ulko-

puolelle. Osallistuihan maakunnan liitto 6Aika-strategian (ks. luku 8.2) hankkeiden 
rahoitukseen. Joka tapauksessa Helsinki ei tarvitse maakunnan miehiä tai naisia aja-
essaan omia intressejään. Toisin on asia Keski-Suomessa, jossa maakunnan liittoon ja 
itse maakuntaan liitetään yhteisöllisiä merkityksiä, ja jossa maakuntahenki auttaa lob-
baamista ja poliittista vaikuttamista. Kirkkonummen kunnanjohtaja Tarmo Aarnio nä-
kee Helsingin ja Keski-Suomen maakunnan suhteen valtioon erilaiseksi: ”− − Jan Va-
paavuoresta sanottiin esimerkiksi, että hän on Helsingin edustaja valtakunnan halli-
tuksessa. Aluepolitiikalla on tuolla maakunnissa suurempi merkitys. Olen itse Keski-
Suomesta kotoisin, ja siellä todetaan taas, että maakuntamme mies tai nainen on Hel-
singissä puolustamassa maakuntamme etua − −.” (Aarnio). 

Maakuntahenki ja alueiden kehittäminen ovat estäneet kaupunkipolitiikan vahvis-
tumista. Kainuun liitolle, Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle ja Lapin liitolle kaupun-
kipolitiikka ei ole ollut tärkeää. Maakuntien keskuskaupungit Kajaani, Joensuu ja Ro-
vaniemi ovat hyväksyneet tämän; ”EU-romantikkoina” ne ovat onnistuneet saamaan 
EU:n koheesiopolitiikan varoja. Harvaanasutussa Lapissa sekä maakunnan liitto että 
keskuskaupunki ovat vaikuttaneet kehitykseen. Lapin erämaahan ei kansliapäällikkö 
Hannele Pokan mukaan oikein sovi kaupunkipolitiikka:  

 
Kyllähän Rovaniemen kaupunki siinä aika vahvaa isännän ääntä käyttää, mutta Lappi on niin 
harvaan asuttu maakunta, että kyllä sillä maakunnallakin paljon tekemistä on. Sitten Lapissa 
on kasvualueita, esimerkiksi matkailukeskukset, jotka ovat vetovoimaisia ja joiden ympärillä 
olevan kunnan väestörakenne on positiivinen. Nehän ovat siellä keskellä ei mitään. Ajattele 
nyt tätä Leviä. Se on keskellä erämaata tai Saariselkää. Se ei oikein istu tähän kaupunkipoli-
tiikkaan. Tuo Lappi ei oikein näihin kuvioihin sovi. Joku kaivos on siellä keskellä huitsin 
nevadaa. (Pokka.) 
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Valtiollisen aluepolitiikan tekijöiden mielestä Lappi nimenomaan tarvitsisi vahvaa 
kasvukeskuspolitiikkaa. Kehitysjohtaja Risto Tienari vetoaa Lapin ongelmalliseen yh-
dyskuntarakenteeseen: ”Lapin liitolla pitäisi olla kiinnostusta kaupunkipolitiikkaan. 
Sillähän pitäisi herra paratkoon olla, koska Lapin yhdyskuntarakenne on niin proble-
maattinen. Lappiin täytyisi saada lisää elinvoimaisia keskuksia.” (Tienari). Lapin lii-
ton ja Lapin kaupunkien välinen yhteistyö lisääntyi 2000-luvun loppupuolella ennen 
läänien lakkauttamista vuonna 2009. Kansliapäällikkö Pokka kiittää Lapin maakuntaa 
ja kaupunkeja vuoropuhelusta:  
 

− − minulla on käsitys Lapin vuosista, kun olin siellä niin pitkään töissä, että tämä maakun-
nan ja kaupunkien vuoropuhelu on kyllä huomattavasti parantunut takavuosikymmenistä. Eli 
ymmärretään, että kaupungit tarvitsevat sitä ympäröivää aluetta, mutta myös niin, että ym-
päröivä aluekin tarvitsee elinvoimaisen kaupungin. Se on tasapainottunut ehkä lukuun otta-
matta Uuttamaata, jossa minusta maakunnan liiton rooli on aika heikko. Täällä nämä suuret 
kaupungit hoitavat sen verran itsenäisesti ja vahvasti asioita, että on olemassa harvoja asioita, 
mihinkä ne maakuntaa oikeastaan on tarvinnut. (Pokka.) 

  

Pohjois-Pohjanmaalla Oulun ja maakunnan liiton intressit olivat olleet ristiriitai-
sia. Oulun edunvalvontapäällikkö Kalervo Ukkola kertoo Oulun kannalta kiusallisesta 
maakuntakaavasta: 

 
Kaupunkipolitiikka on ollut tietyllä tavalla alisteista aluepolitiikalle. Ouluun saattoi keskittää 
vaikka maakunnallisen kaatopaikan. Se oli minusta aivan järkyttävä kokemus, kun maakun-
takaavaan ilmestyi semmoinen piste Oulun kaupungin rajalle. Nyt se on onneksi poistettu 
sieltä, mutta tilanne näytti tosi pahalta 10 vuotta sitten. Jossakin vaiheessa kaupungissa ta-
juttiin, että mitä se piste oikeasti tarkoittaa. Päättäjät tajusivat, että se tarkoitti kaatopaikkaa 
ja he halusivat poistaa sen maakuntakaavasta. Maakuntahallitus oli kuitenkin maakunnan 
miesten miehittämä. Heidän äänensä riitti siihen, että pistettä ei poistettukaan ensimmäisten 
toiveiden jälkeen. Enemmän tai vähemmän Oulun kaupungin kasvun suuntaa jumitettiin tä-
män tyyppisillä päätöksillä. Tämä on ollut erikoista. (Ukkola.) 

 
Sittemmin Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Oulun kaupunki oppivat sovittamaan erilaiset 
intressinsä. Tutkimuspäällikkö Mäkitalo puhuu aluepolitiikan ja kaupunkipolitiikan 
parantuneesta suhteesta: 
 

Kaupunkipolitiikan ja aluepolitiikan välinen suhde on ehkä vähän parantunut Pohjois-Poh-
janmaalla. − − Pohjois-Pohjanmaan liitto on nykyisin aika hyvin ottanut huomioon Oulun 
kaupungin linjauksia. Esimerkiksi kasvusopimukset ja kasvuvyöhykesopimukset näkyvät 
tuolla Pohjois-Pohjanmaan liiton asiakirjoissa muutamalla lauseella. Tärkeää nyt on, että ne 
siellä näkyvät. Tosin ne ovat laitettu osaksi aluepolitiikkaa. Jos ymmärretään, että maakun-
tien liittojen vetämä politiikkalohko on aluepolitiikkaa, niin kaupunkipolitiikan sisältö on 
näkynyt tässä nykyisessä aluepolitiikassa. (Mäkitalo.) 

 
Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla maakuntien liitot ovat 2010-luvulta alkaen 

olleet aktiivisia kaupunkipolitiikan tekijöitä. Näiden maakuntien liittojen harjoittama 
kaupunkipolitiikka on ollut positiivinen poikkeus; kuitenkaan ”maakuntien kaupunki-
politiikka” ei ole tehnyt uudesta suomalaisesta kaupunkipolitiikasta vahvaa. Alivaltio-
sihteeri Heikki Aurasmaa pitää voimattoman suomalaisen kaupunkipolitiikan syynä 
alueiden intressejä: ”− − kun meillä lakimääräisesti maakuntien liitot ovat olleet Ahon 
hallituksesta asti, ja aluekehitysvastuu on ollut niillä, niin kyllä se kaupunkipolitiikka 
tässäkin on ollut mukana. Se vain on jäänyt jotenkin voimattomaksi, koska liitot ovat 
joutuneet sisäisesti niin paljon taiteilemaan omien alueidensa eri intressien kanssa.” 
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(Aurasmaa). Eräät maakuntien liitot ovat esimerkiksi yrittäneet vaikuttaa kaupunkipo-
litiikkaan monikeskussuunnittelulla, joka on kuitenkin osoittautunut hyvin haasteel-
liseksi. Kanta-Hämeen haasteena on ollut löytää tasapaino Forssan, Hämeenlinnan ja 
Riihimäen välillä, kun taas Etelä-Savo on kompastunut Mikkelin ja Savonlinnan kes-
kinäiseen mittelöön. Kymenlaaksossa haasteena on ollut Kouvola ja Kotka. 

Pirkanmaan liiton rooli kaupunkipolitiikan tekijänä on vahvistunut sitten 1990-
luvun, jolloin kaupunkipolitiikka oli Tampereen asia. Uudet tehtävät eroavat aikai-
semmista tehtävistä. Medilaser Oy:n toimitusjohtaja sekä Tampereen rahoitusjohta-
jana toiminut Asko Koskinen muistelee nuoren Pirkanmaan liiton toimintaa: 
 

− − Olin [myös] Pirkanmaan liiton tilintarkastajana aikoinaan ja se oli semmoinen projek-
tiorganisaatio jollakin tavalla, joka teki näitä hauki on kala -projekteja taikka tutki Pirkan-
maan kiviainesvaroja taikka Näsijärven satama-matkailupalveluita ja sitä verkostoa. Nämä 
isot jutut käytiin kyllä suoraan valtion kanssa. Totta kai Pirkanmaan liiton johtaja oli merkit-
tävä henkilö luomaan yhteyksiä ja ylläpitämään niitä. Esimerkiksi maakunnan kansanedus-
tajia tavattiin junissa, kun he olivat matkalla Helsinkiin. Kyllä se maakunta siinä oli mukana, 
mutta kyllä kova vaikuttaminen käsitykseni mukaan tapahtui suoraan kaupungin ja valtio-
vallan välillä. (Koskinen.) 

 
Tampereen strategiajohtaja Reija Linnamaa arvioi, että hyvät henkilösuhteet ovat 
edistäneet maakunnan ja kaupungin yhteistyötä:  

 
Tavallaan henkilösuhteet ja yhteistyön rakentuminen vaikuttivat siihen, miten se malli alkoi 
toimia maakunnan ja kaupungin välillä. Pirkanmaalla sinällään on mielestäni ollut ihan hyvä 
tilanne. Yhteistyötä on tehty ja ymmärrystä kaupunkien ja Tampereen tarpeille on kyllä löy-
tynyt Pirkanmaan liitosta. Esimerkiksi kehittämispanostuksien kohdentuminen näkyy todella 
hyvin Tampereen kaupunkiseudulla. Tältä puolelta ei ole ongelmaa, mutta joissakin muissa 
maakunnissa asetelma on ehkä kärjistyneempi − −. (Linnamaa.) 

 
Pirkanmaan liiton lisäksi Etelä-Pohjanmaan liitto on kaupunginjohtaja, kaupun-

kineuvos Jorma Rasinmäen mukaan aktiivisesti tukenut kaupunkien kasvua: ”Etelä-
Pohjanmaan liitto on kaupunkipolitiikassa voimakkaasti mukana. Se on tukenut Sei-
näjoen kasvusopimusmenettelyä.” (Rasinmäki). Pirkanmaan liiton ja Etelä-Pohjan-
maan liiton kiinnostus kaupunkipolitiikkaan osoittaa, että aluepolitiikka ja kaupunki-
politiikka ovat lähentyneet toisiaan, ja ne on mahdollista yhteensovittaa.  

Yleisesti maakuntien liittojen rooli alueiden kehittäjänä on ollut erityisen merkit-
tävä pienissä ja harvaanasutuissa maakunnissa. Mitä enemmän alue on saanut EU-
tukia, sitä suurempi merkitys maakunnan liitolla on ollut. Maakunnasta on tällöin 
muodostunut alueellisen kehittäminen päätoimija ja kaupunkien kaupunkipoliitikot 
ovat monesti jääneet sivustakatsojiksi, tosin ”EU-romantikoilla” on ollut joskus ai-
hetta hymyynkin. Maakuntien liittojen vahvistumista on hillinnyt se, ettei niillä ole 
ollut vaaleilla valittuja elimiä ja poliittista itsenäisyyttä. Maakuntahallitusten ja maa-
kuntavaltuustojen poliittiset jakaumat ovat riippuneet kuntavaalien tuloksista. Maa-
kuntavaltuustojen jäsenet ovat kunnanvaltuutettuja omissa kotikunnissaan − he käyt-
tävät maakunnan liiton ylintä päätösvaltaa muun muassa valitsemalla kuntayhtymälle 
maakuntahallituksen.  

Maakuntien liitoilla on läheiset suhteet kaupunkeja ympäröiviin kehys- tai reu-
nuskuntiin. Konflikteja on syntynyt maakunnissa, joissa on runsaasti kehyskuntia. 
Reunakunnat ovat äänivaltansa turvin onnistuneet koordinoimaan kehitystä sekä vai-
kuttamaan ohjelmien painotuksiin. Tällainen politiikka on helposti vesittänyt kaupun-
kien kehittämistä. Maakuntien äänileikkurit ja saatu EU-rahoitus ovat lisänneet jän-
nitteitä eri toimijoiden välillä. Aluekehitysjohtaja Veijo Kavonius valittelee:  
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Useissa maakunnissa oli näitä äänileikkureita. Vaikka sillä keskuskaupungilla saattoi olla 
enemmistö väestöstä, niin se ei pystynyt kuitenkaan sillä väestönmäärän edellyttämällä ta-
valla vaikuttamaan erityisohjelmien sisältöihin. Tästä syntyi konflikteja kyllä kaupunkiseu-
tujen ja maakuntien välille varsinkin kun ne maakunnan muut osat alkoivat käytännössä mo-
nin osin kahlitsemaan sitä kaupunkien kehittämistyötä, ja niitä rahavirtoja, jotka tulivat näi-
den EU-ohjelmien ja muiden kautta. Rahavirrat kulkivat maakuntien liittojen ja nykyisten 
ELY:jen kautta. Tästä tuli konfliktia kyllä! (Kavonius.) 

 
Kaupunkien kehittäminen on ollut haastavaa etenkin siksi, että ympärys- ja ke-

hyskunnat ovat tietoisesti ja taktisesti mieltäneet itsensä maakunnan edustajiksi ja pyr-
kineet samalla hyötymään maakuntien liittojen harjoittamasta aluekehitystoiminnasta 
– ja EU-rahoista. Kehyskunnat ovat vedonneet autonomiaansa ja puhuneet intres-
siensä puolesta, vaikka olisi pitänyt tehdä yhteistyötä tai kun olisi täytynyt keskustella 
kuntaliitoksista. Neuvotteleva virkamies Olli Alho on kuullut puhuttavan Suomen 
Kuntaliiton tuesta kehyskuntien koalitiolle:  

 
Keskuskaupunkien ympärillä olevat kehyskunnat ovat liittoutuneet keskenään oman itsenäi-
syytensä varjelijoiksi. Näitä kehyskuntia löytyy isompien kaupunkien ympäriltä, kuten Tu-
run, Tampereen tai Oulun seuduilta. No Oulussa ne entiset kehyskunnat tänä päivänä moni-
kuntaliitoksen myötä kuuluvat ja integroituvat keskuskaupunkiin. Silti siellä on vielä muu-
tama itsenäisyyttä varjeleva kunta jäljellä, mitkä saavat kaiken elinvoimansa keskuskaupun-
gista ja mitkä osallistuvat yhteisiin kustannuksiin mahdollisimman vähän. Tätä henkeä ja 
mentaliteettia on siis vielä olemassa. Olen kuullut, että jotkin kehyskunnat ovat virallisesti-
kin liittoutuneet tuolla Kuntaliitonkin puitteissa, mikä sekin on yksi ilmiö. (Alho.) 

 
Kemin kaupunginjohtajana toiminut Kalervo Ukkola toteaa neuvotteleva virkamies 
Alhon tavoin kunnallisen itsehallinnon kielteisen vaikutuksen. Hän kuitenkin arvelee, 
että maakuntavaltapolitiikan vahvistuminen Juha Sipilän hallituksen aikana olisi vai-
mentanut keskuskaupunki-kehyskunta-jännitteitä ja asettanut asioita oikeanlaisiin 
mittasuhteisiin:  
 

Kyllä minusta oli todella erikoista tämä niin sanottu kuntaitsenäisyys tuolla Lounais-Lapissa 
tai Meri-Lapissa. Kyllä siellä käsittämättömällä tavalla tuhottiin mahdollisuus mennä asi-
oissa eteenpäin yhdessä. Siellä oli esimerkiksi sotepuolella jo 2000-luvun alussa tarjolla ta-
voiteltava sotemalli, jossa oltaisiin menty yhteiseen kuntayhtymään. Tällainen oli siellä to-
siaan tarjolla, mutta se kariutui kuntien vaihtelevien intressien ja kuntasirpaleisuuden vuoksi. 
− − Joissakin asioissa vastaan tulee sellainen nopea ja käsittämätön kuntaitsenäisyyden var-
jelu kaikkine mielipiteineen, että sitä ollaan yhtäkkiä niin Tuusulaa ja niin milloin mitäkin 
Keminmaata ja Kempelettä. − − Tällä hetkellähän sote on 'irti lapasesta' monilta osin. Sote-
ulottuvuus näyttäisi peilautuvan kuntapolitiikkaan siten, että keskeiset kuntaidentiteetin ja -
itsenäisyyden varjeluun perustuneet taktiset syyt ovat jääneet toissijaisiksi kaupunkiseutujen 
sisällä. Tämä johtuu epäilemättä maakuntavaltapolitiikasta. (Ukkola). 

 
Kaikissa maakunnissa konfliktit eivät ole kärjistyneet, vaan on myös maakuntia, 

joissa jännitteet kehyskuntien ja keskuskaupungin välillä lientyivät. Tällaisia ovat 
maakunnat, joissa maakunnan liitto alkoi tehdä yhteistyötä alueensa keskuskaupungin 
kanssa. Pohjois-Savossa, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla jopa kehyskunnat tun-
nustivat kaupunkiseudun koko maakunnan kehityksen veturiksi. Pohjois-Savossa kau-
punkiseutujen välinen jännite kyettiin ratkaisemaan, ja Kuopion seudun johtava asema 
tunnustettiin, kuten maantieteen professori Perttu Vartiainen sanoo:  

 
− − sanotaan näin, että ympäristö- tai kehyskunnat – mitä termiä niistä nyt ikinä käytetään-
kään – ovat aika lailla itsekkäästikin toimineet ajattelematta seudun kokonaisetua. Kyllä tä-
män uskallan sanoa vaikka ääneenkin. Tämänlainen toiminta on ollut heidän intresseissään. 
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He voivat aina sanoa, että heidät on valittu ajamaan omien kuntiensa intressejä. Kysymyk-
seen ei nyt tule koko maakuntataso, vaan nämä kehyskunnat mieltävät itsensä ennemminkin 
sen muun maakunnan edustajiksi taktisesti. Sellaiset maakunnat, joissa ei omaa kaupunki-
politiikkaa tehdä, kuunnellaan ja seurataan enemmän reuna-alueen kuntien intressejä. Sitten 
kyllähän maakunnat ohjelmissaan voivat vahvemmin tukea myös keskuskaupungin asemaa. 
Sanoisin, että Pohjois-Savossa tämä keskustelu on käyty eksplisiittisesti. Siellä oli aikaisem-
min melko vahva ristiriita kolmen kaupunkiseudun välillä. Joillekin pienemmille seutukun-
nille, Ylä-Savolle ja Varkauden seudulle, joka osin on muuten maakunnat ylittävä seutu, oli 
vaikeaa hyväksyä, että Kuopio toimi maakunnan veturina. Nyt Kuopion asema on tosin hy-
väksytty vahvasti. Nyt puhutaan Kuopion seudusta maakunnan veturina ja siitä, että Pohjois-
Savon imagon rakentuminen tapahtuu vahvemmin Kuopion varassa. Argumenttina on se, 
että Kuopion menestys ratkaisee Pohjois-Savon menestyksen. Ajattelutapa on siis muuttunut 
historiassa. Hyvin selkeä muutos on ollut nähtävissä 1990-luvun lopulta tultaessa aina 2010-
luvulle. (Vartiainen.) 

 
Kun erilaiset koalitiot tunnustavat kaupunkiseudun maakunnan kehityksen vetu-

riksi, parantuvat erityisesti maankäytön suunnittelun edellytykset. Maakunnan keskus-
kaupungilla ja sen kehyskunnilla on usein ristiriitaiset tavoitteet ja intressit, sen lisäksi 
että niiden politiikka saattaa olla hyvin erilaista.  Kuten Raine Mäntysalo, Lasse Pel-
tonen, Vesa Kanniainen, Petteri Niemi, Jonne Hytönen ja Miska Simanainen toteavat: 
”Maapolitiikan erot kuntien välillä muodostavat keskeisen esteen yhteisen linjan löy-
tämiselle maankäytön suunnittelussa.” (Mäntysalo et al. 2010: 206). Kuopiossa pääs-
tiin yksimielisyyteen, ja kuusi kuntaa allekirjoittivat vuonna 2013 periaatesopimuksen 
toiminnallisen kaupunkiseudun rakennemallista (LOIKKA 2030), jonka tavoitteena 
oli tehdä Kuopion toiminnallisesta kaupunkiseudusta entistä vetovoimaisempi. Sopi-
mus mahdollisti kuntarajat ylittävän kaavoituksen. Ohjelma sai rahoitusta Kuopion 
seudun KOKO-ohjelmasta (ks. Rakennemalli ”Loikka 2030”…2012), ja Pohjois-Sa-
von liitto oli mukana ohjaamassa rakennemallityötä.  

Pääministeri Matti Vanhasen (Kesk.) II hallitus päätti vähentää ohjelmien määrää 
sekä antaa alueiden kehittämisen vetovastuun maakuntien liitoille koskien suunnit-
telu- ja ennakointitehtäviä. Hallituksen ohjelmassa todetaan: “Ohjelmaperusteista 
aluekehitystyötä jatketaan. Kansallista ohjelmajärjestelmää yksinkertaistetaan ja oh-
jelmien määrää vähennetään. Maakuntaohjelman painoarvoa kokoavana ohjelmana 
vahvistetaan.” (Valtioneuvoston tiedonanto…2007: 22). Maakuntaohjelman roolin 
vahvistaminen ja selkeyttäminen aluekehittämistä ohjaavana asiakirjana oli merkit-
tävä reformi, ja se tuki aluepoliitikkojen toimia.  

Maakuntaohjelmien ja kaupunkipolitiikan suhde jäi epäselväksi uudistuksesta 
huolimatta: toisaalta näyttää siltä, että maakunnan liitto ja maakunta viime kädessä 
päättävät, onko kaupunkipolitiikka leivottu sisään maakuntaohjelmaan ja missä mää-
rin maakuntaohjelma sisältää toimenpiteitä keskuskaupunkien kehittämiseksi; toi-
saalta toisenlainen tulkinta on mahdollinen. Tuloksellisuuden tarkastuksesta vastaava 
Osmo Halonen (2011) avaa maakuntien liittojen suhtautumista kaupunkien kehittämi-
seen: ”− − kaupunkien kehittäminen on osa maakuntasuunnitelmia, maakuntaohjelmia 
ja niiden toteuttamissuunnitelmia sekä maakuntakaavoitusta.” (emt.: 58). Suomen 
Keskustan ja vahvan aluepolitiikan kannattajat näkevät maakuntaohjelman kaupunki-
politiikan yläpuolella tai täysin erillään siitä. Vahvan kaupunkipolitiikan kannattajat 
taas eivät halua lukea maakuntaohjelmia kaupunkipolitiikan piiriin, näkemykset vaih-
televat merkittävästi. Pirkanmaan maakuntajohtaja Esa Halme aloittaa: ” − − maakun-
taohjelma ei ole kaupunkipolitiikan ohjelma. Se ei ole keskushallinnon ohjaama eikä 
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kilpailuttama. Eli maakuntaohjelmahan edustaa vain alueella koottua maakunnan tah-
toa − −.” (Halme). Kehitysjohtajana toiminut Ulla-Maija Laiho näkee maakuntajoh-
taja Halmeen tavoin, että kaupunkipolitiikka ja maakuntaohjelmat ovat erillisiä:  

 
− − kaikkia maakunnan seutuja pidetään maakuntaohjelmissa samanarvoisina siten, että 
aluekehittämistä katsotaan sektoreiden kautta. Tästä voi nyt sitten vetää sen johtopäätöksen, 
että maakuntaohjelmilla ei ole ollut eikä niillä ole tarkoituskaan olla mitään roolia kaupun-
kipolitiikassa. Tämä on ollut myös yksi tekijä, joka on luonut aikanaan sitä jännitettä näiden 
suurimpien kaupunkiseutujen ja maakunnan liittojen sekä maakuntaohjelmien kesken. 
(Laiho.) 

 
Neuvottelevana virkamiehenä toimiva Olli Alho kertoo maakuntaohjelmista, joissa 
keskuskaupunkia ei edes mainita. Maakuntaohjelmissa voidaan tietoisesti välttää kau-
punkien mainitsemista:  

 
Maakuntaohjelmat eivät ole millään muotoa kaupunkipolitiikan ohjelmia. Olen kuullut ta-
pauksista, joissa maakuntaohjelmia on pystytty joissakin maakunnissa laatimaan mainitse-
matta kertaakaan niiden keskuskaupunkien nimiä. Aikamoisia suorituksia jo sinänsä! (Alho.) 

 
Aluekehitysjohtaja Veijo Kavonius sen sijaan katsoo, että maakuntaohjelmissa olisi 
vuodesta 2008 lähtien huomioitu kaupunkien kehittäminen:  
 

− − tuosta 2008–2010 eteenpäin kaupunkien rooli on kyllä erittäin hyvin muistettu maakun-
taohjelmissa, ja on nähty tarpeellisena tukea maakunnan keskuskaupunkia tai keskuskaupun-
keja, jos niitä on useampia. − − Ne maakuntaohjelmat ovat erillisiä ohjelmia, mutta toki 
niissä olivat ne kaupunkipoliittiset elementit mukana. (Kavonius.) 

 
Kansliapäällikkö Hannele Pokka on samaa mieltä aluekehitysjohtaja Kavoniuksen 
kanssa ja korostaa kaupungin ja maakunnan kehittämisen yhteisiä tavoitteita:  
 

Kyllä [maakuntaohjelma ja kaupunkipolitiikka liittyvät toisiinsa], koska sieltä tulevat ne yh-
teiset tavoitteet, että miten sitä koko maakuntaa aiotaan kehittää. Kyllähän niillä tulee ole-
maan merkitystä jatkossakin kaupunkipolitiikan kannalta. Sanotaan, että maakunta tekee 
maakuntapolitiikkaa, mutta eihän se kaupunki ole irrallaan siitä. (Pokka.) 

 
Helsingin kaupunginvaltuutettu Kaarin Taipale näkee maakuntaohjelman paperina, 
joka kokoaa ja sovittaa yhteen lähivuosien kehittämistoimet, joiden avulla maakunta 
pääsee tulevaisuuden [maakuntastrategian] päämääriin46: ”Maakuntaohjelmahan on 
itse asiassa vain sellainen paperi, joka kokoaa olemassa olevia hankkeita yhteen. Maa-
kuntaohjelman idea ei ole niinkään siinä, että maakunta nyt tekee tätä ja tota, vaan se 
enemmänkin kokoaa.” (Taipale.) Neuvotteleva virkamies Mika Pikkarainen tuo esiin, 
mitä käytännössä on tehty:  
 

Maakuntien osalta kaupunkipolitiikka ei ole siellä maakuntaohjelmissa tai muissa vastaa-
vissa noussut kovinkaan korkealle agendalle ainakaan oma-aloitteisesti. Maakunnissa se on 
tullut ehkä näiden erityisohjelmien puolelta esille esimerkiksi osaamiskeskusohjelman yh-
teydessä. Näissä tapauksissa kaupunkipolitiikka on ollut siellä sisällä. Se ei ole tarttunut kui-
tenkaan sinne maakuntiin. (Pikkarainen.) 

 

                                                           
46Lisäksi maakuntaohjelman toimeenpanoa varten laaditaan vuosittain toimeenpanosuunnitelma, jossa esite-
tään ohjelman painotuksia sekä niitä toteuttavat hanke- ja toimenpide-esitykset.   
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Neuvotteleva virkamies Pikkarainen mainitsee osaamiskeskukset keinona ottaa huo-
mioon kaupunkien kehittäminen maakuntaohjelmissa. Esimerkiksi Lapin liiton teke-
mässä maakuntaohjelmassa vuosiksi 2011–2014 osaamiskeskusohjelma OSKE mai-
nitaan (ks. Lapin maakuntaohjelma…2011: 76−77). Valtion virkamies kertoo minis-
teriön jopa rohkaisseen kaupunkipolitiikan sisällyttämistä maakuntaohjelmiin: ”Ei ole 
missään nimessä kielletty, etteikö maakuntaohjelmilla saisi olla kaupunkipoliittista 
ulottuvuutta. Pikemminkin tätä puolta on rohkaistu ministeriöistä.” (Valtion virka-
mies). 

Aluepoliitikot pitävät preferenssinään maakuntien kehittämistä, kun taas kaupun-
kipoliitikot pitävät tärkeinä kaupunkien ja kaupunkiseutujen kehittämistoimia. Kiista 
maakuntaohjelmien ja kaupunkipoliittisten toimenpiteiden suhteesta jatkuu. Laki alu-
eiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista ei ole ainakaan rat-
kaissut kiistaa: kaupunkipoliittisen kasvusopimuksen ”valmistelun yhteydessä tulee 
varmistaa sen yhteensopivuus aluekehittämispäätöksen ja asianomaisen alueen maa-
kuntaohjelman tavoitteiden kanssa” (45§). 

Summaten, maakuntien liitot ovat kyenneet näivettämään uuden suomalaisen 
kaupunkipolitiikan kehitystä. Maakuntien liittojen muodostamat keskinäiset allianssit 
sekä läheiset suhteet kehyskuntiin ja ELY-keskuksiin eivät ole ainakaan edistäneet 
positiivisesti uutta suomalaista kaupunkipolitiikkaa tai tehneet siitä vahvaa. Jotkin 
maakuntien liitot luettiin poikkeuksiksi. Uudenmaan liiton vaikutus Helsingin kau-
punkiin on merkityksetön. Etelä-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla ja Pohjois-Savossa maa-
kunnan liitot tekevät luontevaa yhteistyötä keskuskaupunkien kanssa. 
 
10.3.2 ELY-keskukset ja Museovirasto  
 

Mikä on ollut ELY-keskuksien (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset) ja 
Museoviraston merkitys uuden suomalaisen kaupunkipolitiikan kehittymiseen?  

ELY-keskukset instituutioina on huomioitava, esimerkiksi niiden ylijohtajista ni-
mitettiin asiantuntijajäsen Juha Sipilän hallituksen kaupunkipolitiikan yhteistyöryh-
mään (työ- ja elinkeinoministeriö 2016a). Tekesin aluetoiminnan päällikkö Antti 
Heiskanen pitää ELY-keskusten osuutta kuitenkin vaatimattomana: ”Jos puhutaan 
tuntemastani kasvusopimuksen prosessista, niin koen, että ELY-keskusten rooli on ol-
lut hyvin vaatimaton − − ELY-keskusten roolia en oikein alkujaankaan ymmärtänyt. 
− − Suhde on omituinen” (Heiskanen). Kehitysjohtajan Ulla-Maija Laiho selittää vä-
häisen merkityksen johtuvan siitä, ELY-keskukset ovat valtion ohjauksen alaisia:  

 
En näe ELY-keskuksilla kaupunkipolitiikan kannalta kovin merkittävää roolia, koska ne ovat 
valtionohjaustoimen, keskushallinnon ohjauksessa toimivia organisaatioita. Ne toimivat an-
nettujen budjettien puitteissa sekä hoitavat hallinnointia ja valvontatehtäviä, joita niille on 
annettu. Saatujen tehtävien osalta niiden pitää toimia täysin tasapainoisesti riippumatta siitä, 
missä heidän toimintansa kohteet sijaitsevat. Joten en näe nykyisin mitään erityistä roolia. 
ELY-keskuksien mahdollisuus toteuttaa jotain dynaamista elinkeinopolitiikkaa on kyseen-
alainen, koska tallaista tehtävää niillä ei edes ole. Ne edustavat valtion aluehallintoa eli val-
tion toimintaa alueella yhä niukkenevien resurssien vallitessa. (Laiho.) 

 
Valtion aluehallintoa (alueellisella tasolla) edustavilla ELY-keskuksilla ei näytä 

juuri olevan kaupunkipolitiikkaa edistävää roolia. Mutta onko niillä kaupunkipolitii-
kan kehittymistä kahlitseva rooli? Tämä on mahdollista, mikäli ELY-keskus liittoutuu 
sellaisen maakunnan liiton kanssa, minkä ohjelmista ei löydy mainintoja kaupunkien 
kehittämisestä tai ne ovat jääneet vähäisiksi. Valtio on aluehallinnon uudistuksensa 
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(ks. luku 10.2.2) myötä mahdollistanut ELY-keskuksien ja maakuntien liittojen entistä 
tiiviimmän yhteistyön. ELY-keskusten ja maakuntien liittojen yhteistyö on lisääntynyt 
Sipilän hallituksen käynnistämän maakuntauudistuksen suunnittelun aikana. Keski-
Suomen maakuntajohtaja Anita Mikkonen kertoo Keski-Suomen liiton entistä lähei-
semmästä yhteistyöstä ELY-keskuksen kanssa: ”Olemme jo samassa talossa ELY:n 
kanssa, ja mietimme jopa yhteisiä virkojakin. Kyllä asetumme tähän uuteen asentoon 
ihan reippaasti!” (Mikkonen). 

Museovirasto (MV) toimii opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa. Museovi-
rastosta annetun lain 2§:n nojalla Museovirasto ”toimii kulttuuriperinnön ja -ympäris-
tön suojelusta vastaavana asiantuntijaviranomaisena”, joka huolehtii muinaisjäännös-
ten ja kulttuuriympäristön hoidosta sekä valvonnasta. Museovirastosta annetun ase-
tuksen 1§:n nojalla Museovirasto huolehtii ”viraston toimialaa koskevan lainsäädän-
nön toteutumisesta yhdessä muiden viranomaisten ja muun museolaitoksen kanssa”.  

Museovirasto on toiminut tavoitteidensa edistämisen osalta taitavasti, sillä se on 
kyennyt vaikuttamaan valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin (VAT), joilla val-
tio edistää maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueiden käytön suunnittelujärjestel-
mää. MRL:n 24 §:n 1 momentin mukaan ”Valtion viranomaisten tulee toiminnassaan 
ottaa huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, edistää niiden toteuttamista 
ja arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia aluerakenteen ja alueiden käytön kannalta”. 
VAT asettaa kulttuuriympäristön suojelua koskevat kansainväliset sopimukset ja kult-
tuuriperintöarvojen säilymisen alueidenkäytön lähtökohdiksi (ks. Valtioneuvoston 
päätös valtakunnallisten…2008: 5 6, ks. myös Ylinen et al. 2013). Ympäristöminis-
teriön kansliapäällikkö Pokka katsoo, että VAT on poliittinen:  
 

Ne valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on aina tämmöinen poliittinen paperi. Jos niillä 
ei ole valtioneuvoston siunausta, niin niiden merkitys jää kyllä vähän heikoksi − −. Niissähän 
arvioidaan koko maan väestökehitystä ja ikärakennetta ja palveluiden sijoittumista ja liiken-
neverkkoa − − Se on tietynlainen arvio siitä, minkä näköisiksi Suomi muuttuu tässä muuta-
man vuoden sisällä. Kyseessä on sinänsä tutkimuksellisesti mielenkiintoinen asia, sillä voi-
daan kysyä, mikä on VAT:n merkitys valtioneuvostotasoisten erinäköisten ohjelmien jou-
kossa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteetkin on tietyllä tavalla ohjelma. Jos sitä ei 
edes viedä valtioneuvostoon tai jos viedään, niin mikä sen merkitys on. Jos tulee uusi halli-
tus, joka on ihan eri mieltä niiden kanssa, niin tekeekö se sitten uuden. Ehkä? (Pokka.) 

 
Museoviraston inventointi Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuu-

riympäristöt (RKY 2009) vietiin osaksi valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita 
(Valtioneuvoston päätös valtakunnallisten…2008: 12). Kaavoittajien vastuulla on 
huomioida tämä inventointi: maakunta-, yleis- ja asemakaavoissa voidaankin antaa 
määräyksiä koskien esimerkiksi kulttuurihistoriallisten alueiden suojelua (MRL 30§, 
41§ ja 57§). On kysyttävä, kuinka helposti rakennettua kulttuuriympäristöä, arkeolo-
gista kulttuuriperintöä ja kulttuurimaisemia suojeleva Museovirasto ajautuu konflik-
tiin kaupunkiuudistusta ajavien poliitikkojen kanssa. Pirkanmaan maakuntajohtaja 
Esa Halme huomauttaa ”museaalisia arvoja” vaalivien tahojen hidastavasta vaikutuk-
sesta:   

 
− − Mainitsen museomaisen ajattelun, jonka mukaan kaupunki olisi museoitavissa. Eli ky-
seeseen tulevat erilaiset museaalisia arvoja vaalivat tahot, jotka ovat lähtökohtaisesti usein 
sitä mieltä, että mitään ei saa tehdä ennen kuin on valmistettu hirvittävä selvitys ja hankittu 
todistustaakka asioiden eteen. Ehkä vastaukseni on sinänsä väärä, koska nehän tekevät ihan 
aidosti hyvää työtä. (Halme.) 
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Museoviraston osastonjohtaja ja kulttuuriympäristön suojelusta vastaavan Mikko Hä-
rön mukaan RKY 2009 ei ole suojeluohjelma eikä se edusta yksittäisten suojelijoiden 
itsetarkoituksellista toimintaa. Se tehtiin ympäristöministeriön johdolla sekä maan-
käyttö- ja rakennuslakiin tukeutuen. Osastonjohtaja Härö ei ymmärrä puhetta ja väit-
teitä konflikteista, sillä Museovirastolla on ollut legitiimi oikeus toimia. Lisäksi väite 
siitä, että RKY 2009 olisi hidastanut tai jopa kokonaan estänyt kaupunkikehittämistä, 
on mieletön ja käsittämätön:  
 

Konfliktiherkkyys ei ole tunnusomasta, ja jos sitä on niin vaatii ainakin kaksi osapuolta. − − 
Väite [RKY 2009-inventoinnista] on kyllä tarkoitushakuinen ja virheellinen, jos asian kau-
niisti muotoilen. Kysehän on siitä, miten kaavoitus sovittaa yhteen legitiimejä intressejä. Mi-
nulla ei tule mieleen tilanteita, jossa olisimme faktisesti estäneet kaupunkikehitystä. Kerro 
sinä missä. Konfliktitilanteissa olemme harvoin yksin. Hankalimpia ovat kokemuksemme 
mukaan ns. hanke- tai postimerkkikaavat, joissa ajetaan jo valmiiksi sovittuja ja rajujakin 
muutoksia aiheuttavia rakennushankkeita. − − Sopii myös miettiä, koska kyse on Museovi-
rastosta, koska maakuntamuseoista. Esimerkki Turun Kakolanmäki: joustamme siellä niin 
monin tavoin ja rakentavasti että hirvittää. (Härö.) 

 
Museovirasto ei voi asettaa kaupungeille sanktioita, mutta se voi kylläkin valittaa 

MRL:n 191§:n nojalla (kaupunginvaltuustojen antamista) kaavojen hyväksymispää-
töksistä hallinto-oikeuteen. Valitukset ovat mahdollisia, jos kaavat ovat esimerkiksi 
ristiriidassa VAT:n, maakuntakaavan tai MRL:ssä säädettyjen yleiskaavan sisältövaa-
timusten kanssa (39§) tai jos niissä ei ole sovitettu yhteen maankäytön eri intressejä. 
Esimerkiksi vuonna 2016 Museovirasto valitti Helsingin hallinto-oikeuteen osayleis-
kaavasta koskien Vartiosaarta, joka kuuluu RKY 2009-inventoinnissa ”osana Helsin-
gin höyrylaivareittien kesähuvila-asutusta” (ks. Museoviraston valitus…2016).  

ELY-keskuksia ja Museovirastoa on mahdollista pitää uuden suomalaisen kau-
punkipolitiikan kehittymisen hidastajina, sillä ne ovat keskittyneet liian paljon omien 
intressiensä mukaiseen näkökulmaan. Mäntsälän kunnanjohtaja Esko Kairesalon mu-
kaan esimerkiksi yrityksillä on ollut vaikeuksia sijoittua alueille:  
 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja Museovirasto suhtautuvat välillä positiiviseen 
ja voimakkaaseen kehittymiseen hyvinkin kriittisesti laittamalla kapulaa rattaisiin. − − Tästä 
huolimatta en sanoisi, että nämä tahot suhtautuisivat kielteisesti kaupunkipolitiikkaan. Sa-
noisin, että ne katsovat asiaa vain hirveän kapeasta näkökulmasta. Museovirastoon viittaa-
minen on hieman arka aihekin. Joka tapauksessa ELY:t ja Museovirasto luovat monesti jar-
rua yritysten sijoittumiselle alueille, sillä ne kieltävät rakennustoiminnan tai vanhojen raken-
nusten purun. (Kairesalo.) 

 
Kunnanjohtaja Kairesalo valittelee ELY-keskusten liiallista puuttumista kaupunkien 
kaavoitukseen. Hän pitää kaupunkipolitiikan kehittymisen kannalta tärkeänä sitä, että 
ELY-keskusten ja kuntien näkökulmat yhteensovitettaisiin paremmin:  
 

ELY:jen tulisi antaa lausuntoja laajoista kaavakokonaisuuksista, ohjata sekä hyväksyä niitä, 
mutta ne puuttuvat välillä hyvin tarkasti yksityiskohtiin kuten asemakaavojen sisältöihin. 
Tämä ei ole enää ELY:jen roolia. Tästä on myös paljon keskusteltu. Niiden katsantokanta on 
helposti vain liian kapea. Voi toki sanoa, että kunnilla se on taas liian lavea. Näiden tulokul-
mien yhteensovittamiseen pitäisi kaupunkipolitiikassa kiinnittää huomiota. Meidän pitäisi 
kaikkien nähdä se iso kokonaisuus, ja pyrkiä joustamaan eikä asettaa vastakkain eri asioita. 
(Kairesalo.) 

 
Kaiken kaikkiaan kaupunkipolitiikan tekijät katsovat, että ELY-keskukset ja Mu-

seovirasto ovat toisinaan vaikuttaneet elinkeinopainotteiseen kaupunkipolitiikkaan 
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epäkäytännöllisesti tai ei-toivotulla tavalla. ALKU-hankkeella (ks. luku 10.2.2) vah-
vistettiin erityisesti alueellista tasoa, alueellista elinkeinopolitiikkaa sekä valtion alue-
hallinnollista valtaa, ei sinänsä urbaania alueellista tasoa, kaupunkien elinkeinopainot-
teista kaupunkipolitiikkaa tai valtiollista kaupunkipolitiikkaa. Tosin läänien lakkaut-
taminen, kuten on jo todettu, selkeytti kaupunkien asemaa. Kaupunkien elinkeinopo-
liitikkojen tulisi arvostaa etenkin historiallista omaleimaisuutta vaalivaa Museoviras-
toa, sillä ilman rakennettua kulttuuriperintöä Suomessa ei olisi vahvoja kollektiivisesti 
toimivia kaupunkeja ja kulttuurimatkailijoita. Kuten rakennusperintöstrategiassa 
(2001) sanotaan: ”Alueiden välisessä kilpailussa yrityksistä ja asukkaista rikas raken-
nusperintö on yhä tärkeämpi vetovoimatekijä.” Rakennettu kulttuuriympäristö vahvis-
taa merkittävästi kaupunkien vetovoimaa ja identiteettiä.  
 
10.3.3 Suomen Kuntaliitto  
 

Suomen Kuntaliitto ry perustettiin kuntaitsehallinnon kunniaksi vuonna 1993, 
kun Suomen Kaupunkiliitto, Suomen Kunnallisliitto, Finlands Svenska Kommunför-
bund, Sairaalaliitto, Suomen ammatillisten oppilaitosten liitto SAOL ry ja Suomen 
maakuntien liitto ry yhdistyivät. Laki Suomen Kuntaliiton perustamiseen liittyvistä 
järjestelyistä määrittelee Suomen Kuntaliiton kuntien keskusjärjestöksi, johon sovel-
letaan yhdistyslakia. Järjestön toimitusjohtajaksi tuli Jussi-Pekka Alanen, joka toimi 
Suomen Kaupunkiliiton viimeisenä toimitusjohtajana 1984–1993. Kunnallisesta työ-
markkinalaitoksesta (KT Kuntatyönantajat) eli aikaisemmasta Kunnallisesta sopimus-
valtuuskunnasta tuli Kuntaliitto-konsernin osa; laki kunnallisesta työmarkkinalaitok-
sesta tuli voimaan vuonna 1993. Suomen Kuntaliitto tekee kuntapolitiikkaa -ja tutki-
musta sekä kehittää kunta-valtio-suhdetta (ks. luvut 5.6 ja 9.1.6). Sen toiminnassa ovat 
mukana kunnat, maakuntien liitot, sairaanhoitopiirit, kuntataustaiset osakeyhtiöt sekä 
muut kuntayhtymät.  

Suomen Kuntaliitto toimii yksityisoikeudellisena yhdistyksenä ja kuntatiedon 
keskuksena, mutta se näyttäytyy ristiriitaisena kollektiivisesti toimivana järjestönä ja 
instituutiona suomalaisen kaupunkipolitiikan kentässä. Tämä siitäkin huolimatta, että 
Suomen Kuntaliitolla on erillinen kaupunkipoliittinen työryhmä (perustettu 2002), 
joka on toiminut lähinnä keskustelufoorumina; sen vaikutus arvioidaan pieneksi. Suo-
men Kuntaliitolla on useita edunvalvontatehtäviä, ja kaupunkipolitiikka on jäänyt 
Kuntaliitto-konsernin strategioissa ja painopistealueissa jokseenkin marginaaliin. Hel-
singin kaupungin tietokeskuksen johtaja Timo Cantell ei pidä Suomen Kuntaliittoa 
merkittävänä tekijänä:  

 
Kuntaliitto ei minusta juuri tee kaupunkipolitiikkaa. − − siellä olisi pitänyt ihan rehdisti pu-
hua kaupungeista ja kaupunkien erityispiirteistä. Nyt Kuntaliitto joutuu tasapainottelemaan 
koko kuntakentän kanssa. Suomalaisen kunnan keskikoko on noin 16 000 asukasta ja medi-
aani noin 6000 asukasta. Nämä tietysti aina muuttuvat hieman vuosittain. Helsingissä asuu 
630 000 ihmistä eli meillä on yli 100 kertaa mediaanikunnan verran väkeä täällä. Meillä on 
siis vähän erilainen tilanne. Silti olemme vain yksi kunta muiden joukossa Kuntaliitonkin 
näkökulmasta tietyllä tapaa. Joo. (Cantell.) 

 

Olisiko Suomen Kaupunkiliitto kyennyt vahvana kollektiivisesti toimivana kes-
kusjärjestönä ajamaan urbaanien paikallisten yhteiskuntien etuja paremmin kuin Suo-
men Kuntaliitto? Suomen Kuntaliiton hallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja, 
kaupunkineuvos Markku Anderssonin mukaan: ”Kaupunkiliiton oli helpompi käydä 



 

172 
 

SUOMALAINEN KAUPUNKIPOLITIIKKA – SEN TEKIJÄT JA TULKIT            Olli Hokkanen 

kaupunkien asemaa läpi” (Andersson). Turun kaupunginjohtaja ja Suomen Kuntalii-
ton valtuuston varapuheenjohtaja Aleksi Randell arvelee, että suurilla kaupungeilla on 
ollut vaikeuksia hahmottaa, mitä tahoja Suomen Kuntaliitto ylipäätään oikein edustaa. 
Kaupunginjohtaja Randell palauttaa ongelman Suomen Kaupunkiliiton lakkauttami-
seen: ”Ehkä täytyy pohtia, oliko se aikanaan tarkoituksenmukaista, kun Kuntaliitto 
perustettiin ja Kaupunkiliitto purettiin. Kuntaliitto edusti jossain vaiheessa yli 400 
kuntaa, nyt kuntia Suomessa on 313. Herää vain kysymys, että ketä edustat!” (Ran-
dell.) 

Suurten kaupunkien johtajat tekivät 2000-luvun alussa johtopäätöksen: Suomen 
Kuntaliitossa pienet kunnat dominoivat liikaa eikä suurten kaupunkien asioita ja tar-
peita huomioitu riittävästi. Syntyi kuuden suurimman kaupungin niin sanottu sixpack-
yhteistyö (ks. luku 9.1.8), jota selittää turhautuminen Suomen Kuntaliittoa kohtaan. 
Kaupunginjohtaja, ylipormestari Jussi Pajunen tiivistää:  

  
Aikanaan 2000-luvun alussa koimme, että Kuntaliitossa pienet kunnat dominoivat ja suurten 
kuntien ääntä ei haluttu kuulla. Silloin syntyi kuuden suurimman kaupungin yhteistyö, joka 
on lisännyt ymmärrystä monista yhteisistä intresseistä. (Pajunen.) 

  
Kaupunkipolitiikan nousun ja itsenäistymisen näkökulmista Suomen Kaupunki-

liiton lakkauttaminen saattoikin olla virhe: nouseva kaupunkipolitiikka olisi tarvinnut 
vahvan ja kokeneen puolestapuhujan. Toisaalta kahden keskusjärjestön yhteiselo ei 
välttämättä olisi ollut sopuisaa. Lisäksi voidaan kysyä, miksi Suomen Kaupunkiliitto 
ei kyennyt rohkaisemaan valtiota luomaan valtiollista kaupunkipolitiikkaa. Kehitys-
johtaja Risto Tienari joka tapauksessa epäilee, että konfliktit ja jännitteet olisivat to-
dennäköisesti voimistuneet, mikäli Kuntaliitto-fuusio olisi jäänyt toteutumatta:  

 
Todennäköisesti Kaupunkiliitto olisi pystynyt valvomaan kaupunkien etuja paremmin kuin 
nykyinen Kuntaliitto. Tosin ehkä olisi syntynyt maaseutukuntien kanssa poliittisia konflik-
teja, mikäli Kuntaliittoa ei olisi muodostettu. Konflikteja oli jo selvästi nähtävissä silloin kun 
Maalaiskuntien liitto ja Kaupunkiliitto olivat erillään. (Tienari.) 

 
Professori Antti Hautamäki pitää Suomen Kuntaliittoa ongelmallisena järjestönä kau-
pungeille, mutta kallistuu ajattelussaan lopulta fuusioinnin kannalle:  
 

Kuntaliitto on pikkuisen ristiriitainen. Kuntaliitolla periaatteessa voisi olla suurempi intressi, 
niin kuin tiedät. Monet isommat kunnat ovat kiikun kaakun, että viitsivätkö ne edes olla 
Kuntaliiton jäseniä. Jäsenyys ei ole ollenkaan selvää. On 313 kuntaa, poliittiset voimasuhteet 
sekä kuntien voimasuhteet. Siellä on ollut vaikeaa nostaa tiettyjä ryhmiä, esimerkiksi juuri 
kaupunkeja voimakkaasti esiin. Ei varsinkaan suurten kaupunkien roolia, joten sitä tyyty-
mättömyyttä ehkä juuri suurten kaupunkien puolelta on siihen Kuntaliittoon nähtävissä. − − 
Kaupunkiliitossa kaupunkien ääni kuului enemmän, mutta Kuntaliiton muodostaminen oli 
ehkä tarpeen. (Hautamäki.) 

 
Kaupunkineuvos Hannes Mannisen mukaan Suomen Kuntaliiton muodostaminen 

olisi edustanut suurta viisautta. Voimavarojen kokoamisen suunnittelu kesti yli kym-
menen vuotta (ks. Hannes Manninen Kuntaliiton 25-vuotisjuhlaesitelmässä 2018). 
Suomen Kuntaliiton muodostaminen onkin nähtävä laajemmassa historiallisessa kon-
tekstissa. Kuten aikaisemmin (ks. luku 6.1) todettiin, 1970-luvulla poistettiin eri kun-
tamuotojen väliset juridiset erot. Kaikista maan kunnista tehtiin kuntia, ja niille tuli 
sama oikeudellinen asema. Kaupunki-nimityksestä tehtiin kunnia-asia.  
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Kaupunkipolitiikan tekijöiden ja tutkijoiden vastauksista voi päätellä, että Suo-
men Kuntaliitto kykeni profiloitumaan kunnallisen itsehallinnon vahvistajana ja jättä-
mään vähemmälle huomiolle kaupunkikehittämisen kysymyksen. Onko keskusjär-
jestö sivuuttanut kaupunkitutkimuksia, jotka toivat esille suurten kaupunkien rikasta 
sosiaalista elämää ja toisaalta kaupunkien ilkeitä ongelmia? Onko Kuntaliitto antanut 
riittävästi tukea suurille kaupungeille, jotka esimerkiksi maksavat yhä suurempia sum-
mia kuntien osarahoittamaa työmarkkinatukea? On katsottu, että vaikeasti työllistet-
tävien työllistämisen edistämisessä ei ole ainakaan edistytty riittävästi. Epäilemättä 
kuntaliittolaiset hakivat suomalaisten kuntien kehittämiseen ja kuntatutkimukseen op-
pia pääasiassa hallintotieteistä ja maaseutututkimuksista, vaikka tarjolla olisi ollut 
myös poliittistaloudellisen kaupunkitutkimuksen, kaupunkimaantieteen ja kaupunki-
sosiologian julkaisuja. Kuntaliitto teetti toki yksittäisiä kaupunkipolitiikan tutkimuk-
sia, ja selvitti 1990-luvulla tarvetta suurten kaupunkien neuvottelukunnalle. Entä oliko 
vuonna 2018 tarpeellista sulauttaa Urbanismisäätiö Suomen Kuntasäätiöön? 

Olisi suositeltavaa, että Suomen Kuntaliittoon perustettaisiin Metropoli- ja kau-
punkialue -yksikkö, joka tekisi kaupunkeja palvelevaa, pitkäjänteistä kaupunkipolitii-
kan tutkimusta. Kuntaliittoon olisi palkattava useita kaupunkitutkijoita.  

Siis, Suomen Kuntaliitto alkoi kohdella kuntia samalla tavalla eikä kaupunkeja 
tullut erikseen suosia, kuten ennen vanhaan. Kaupunkien historiasta löytyy paljon esi-
merkkejä maaseudun alistamisesta ja yleisestä epätasa-arvoisuudesta (porvarien erioi-
keudet). Tapulikaupungeilla oli ollut oma kulta-aikansa merkantilistisella kauppapo-
litiikan aikana (ks. luku 2.1): nyt oli annettava vuoro kunnille, maakunnille (kuntayh-
tymille) sekä egalitarismille.   

Seuraavaksi on hyvä kuvata, miten suuret kaupungit, jotka pettyivät Suomen 
Kuntaliittoon, ryhmittäytyivät 2000-luvulla. Mitä kaupunkien koalitio erityisesti ta-
voitteli? Millaisia esteitä uusi suomalainen kaupunkipolitiikka kohtasi?    

 
10.4 Kaupunkipolitiikan nousu: suurten kaupunkien heräämi-
nen  
 

Paavo Lipposen II hallituksen toimikauden lähestyttyä loppuaan valtiollisen kau-
punkipolitiikan toimintaedellytyksiä heikensivät kansallisella tasolla tapahtuneet or-
ganisaatiomuutokset sekä näihin liittyneet konfliktit, valtapelit ja toimijoiden väliset 
sisäiset suhteet. Sisäasiainministeriö tiedotti toukokuussa 2002, että aluepolitiikan 
hoitoa vahvistettaisiin yhdistämällä ministeriön aluekehitysosasto ja hallinto-osasto 
toisiinsa uudeksi alueiden ja hallinnon kehittämisosastoksi kesäkuun alusta 2002. Si-
säasiainministeriön yleinen osasto oli muutettu vuonna 1991 hallinto-osastoksi, joka 
oli vastannut aluehallinnon ja valtion paikallishallinnon yleisestä kehittämisestä, lää-
ninhallinnosta, kihlakunnanvirastoista ja rekisterihallinnosta sekä erilaisista tietohal-
lintoon liittyvistä toimenpiteistä. Yhdistämällä hallinto-osasto ja aluekehitysosasto 
toisiinsa sisäasiainministeriö uskoi tehostavansa taloussuunnitteluaan, viestintäänsä, 
johtamiskäytäntöjään sekä kokoavansa asiantuntemustaan ja voimavarojaan yhteen 
aluepolitiikan ja hallinnon rakenteiden kehittämisen hyväksi. Uuden perustetun osas-
ton johtajaksi nousi hallinto-osaston ylijohtaja Pekka Kilpi (1945–2005). Turku 2011-
säätiön toimitusjohtajana toiminut (nykyinen asiamies) Cay Sévon muistaa tapahtu-
neen hyvin, ja kuvaa sisäisiä suhteita:  

 



 

174 
 

SUOMALAINEN KAUPUNKIPOLITIIKKA – SEN TEKIJÄT JA TULKIT            Olli Hokkanen 

Yhtenä kauniina tai rumana, en muista kumpana päivänä, sisäasiainministeriössä aluekehi-
tysosasto imettiin sisään hallinto-osastoon ja muodostettiin alueiden ja hallinnon kehittämis-
osasto. Lääninhallinnosta vastannut hallinto-osasto oli ollut paljon vähäpätöisempi suhteessa 
aluekehitysosastoon. Aluekehitysosastolla tehty kehittämistyö meni täysin uusiksi. Sen erit-
täin taitavat johtavat virkamiehet, jotka olivat tehneet loistavaa työtä, olivat yhtäkkiä täysin 
poissa pelistä. Uudistus tuli heille 100 prosenttisena yllätyksenä nukutun yön jälkeen. Heidän 
kanssaan ei neuvoteltu. Eräs sanoi minulle, että kyseessä oli jonkunlainen vallankaappaus, 
joka tapahtui lähinnä reviirisyistä. Se oli kauhea juttu! Se koko ryhmä, joka oli tehnyt sitä 
aluekehitystyötä, kärsi sisäasiainministeriön organisaatiouudistuksesta pahasti. Tuloksena 
oli sähläystä ja uudelleenorganisointia, ja tätä pidettiin todella pahana. Muodostettu uusi 
johto ei ollut enää pätevä toimimaan. Tämä oli paha takaisku kaupunkipolitiikalle. (Sevón). 

 
Sisäasiainministeriön organisaatiomuutoksen seurauksena kaupunkipolitiikan jat-

kamisen edellytykset heikkenivät. Vuoden 2003 eduskuntavaalien suurimmat voittajat 
olivat keskusta ja sosiaalidemokraatit. Keskusta nousi suurimmaksi puolueeksi ja pää-
hallituspuolueeksi niukalla äänten enemmistöllä. Muodostettiin kapeapohjainen An-
neli Jäätteenmäen punamultahallitus, joka jäi Irak-vuodon takia lyhytaikaiseksi. Kes-
kustan Matti Vanhanen nousi pääministeriksi, ja muodostettiin Vanhasen I hallitus 
(24.6.2003–19.4.2007). Vanhasen I hallitus oli punamultahallitus, jota RKP täydensi. 
Keskustan ja RKP:n vaikutuksesta valtion toimenpiteiden painopiste alkoi siirtyä val-
tiollisesta kaupunkipolitiikasta koko maahan kohdistuvaan aluekehitystoimintaan. 
Vanhasen I hallituksen ohjelmaan kirjattiinkin: ”Hallitus harjoittaa sosiaaliseen ja alu-
eelliseen tasapainoon tähtäävää politiikkaa. Eroja alueiden kehittämisedellytyksissä 
kavennetaan. − − Alueiden menestys tukee koko kansantalouden kasvua ja heijastuu 
koko maahan. − − Aluehallintoa ja seudullista yhteistyötä kehitetään näitä tavoitteita 
tukien.” Ohjelmassa viitattiin saariston erityisolosuhteiden ja maaseutupoliittisen oh-
jelman ohella maakuntien liittojen vahvistamiseen sekä alueellistamisen jatkamiseen: 
”Maakuntien liittojen roolia aluekehityslain mukaisina aluekehitysviranomaisina ke-
hitetään vahvistamalla niiden asemaa maakuntien kehittämiseen tarkoitettujen voima-
varojen suuntaamisessa. − − Valtion toimintojen alueellistamista jatketaan. Valtion 
toimintojen sijoittaminen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle toteutetaan maan tasapai-
noista kehitystä edistäen.” Kaupunkipolitiikan tehtäviksi asetettiin kaupunkiseutujen 
kilpailukyvyn vahvistaminen ja sosiaalisesti tasapainoisen kehityksen turvaaminen. 
Lisäksi edellytettiin kaupunki- ja maaseutupolitiikan yhteistyön lisäämistä: ”Kaupun-
kipolitiikalla huolehditaan kaupunkiseutujen kilpailukyvystä ja edellytyksistä sosiaa-
lisesti tasapainoiseen kehitykseen. Kaupunkiverkkoa kehitetään kokonaisvaltaisesti, 
erikokoisten kaupunkiseutujen tarpeet huomioon ottaen. Kaupunki- ja maaseutupoli-
tiikan toisiaan tukevaa yhteistyötä lisätään. Helsingin seudun kuntien ja valtion välistä 
yhteistyömenettelyä kehitetään edelleen − −.”47 

Vanhasen I hallitus ei asettanut uutta kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmää alue-
keskus- ja kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän toimikauden päätyttyä. Kaupunkipoli-
tiikan voimistamisen sijasta esiin oli tuotu ajatus kaikkien seutujen ja koko maan yh-
täaikaisesta ja yleisestä kehittämisestä, mikä nosti pintaan vanhoja jännitteitä valtion 
ja kaupunkiseutujen välille. Suuret kaupungit olivat huolissaan kaupunkipolitiikan tu-
levaisuudesta; ei mikään ihme, sillä kaupunkipolitiikka-sanaa oli alettu Suomessa jopa 
vältellä:  

 
Kun poliittiset suhdanteet muuttuivat, sinipunahallitus väistyi ja keskusta tuli voimakkaasti 
hallitukseen mukaan Vanhasen I:stä alkaen, niin kyllähän silloin jo tätä kaupunkipolitiikka-

                                                           
47(Valtioneuvoston tiedonanto…2003a; Valtioneuvoston tiedonanto…2003b: 23–24). 
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sanaa alettiin vältellä. Silloin nostettiin paljon voimakkaammin esiin tätä yleistä laaja-alaista 
kaikkiin seutuihin ja koko maahan kohdistuvaa aluekehitystoimintaa, jolloin jännitteet ehkä 
enemmän kasvoivat niin kuin valtion ja kaupunkiseutujen kesken. Suuret kaupunkiseudut 
eivät hyväksyneet tätä aluekehityspolitiikan muutosta, ja tämähän näkyi muun muassa siinä, 
että nämä kuusi suurinta kaupunkiseutua muodostivat tällaisen sixpackin − −. (Aluekeskus-
ohjelma AKO:n vetäjä Laiho.)  

 
Suuret kaupungit liittoutuivat ja lähtivät ajamaan suurten kaupunkien intressejä: suo-
malainen suurkaupunkipolitiikka oli syntynyt, kuten kaupunginsihteeri Anja Vallittu 
toteaa:  
 

Kyllä pidän merkittävänä käännekohtana vuotta 2004, jolloin kuutoskaupunkien johtajat ta-
pasivat Oulussa. Todettiin, että nyt on tarpeen tässä valtakunnassa kiinnittää huomiota kau-
punkien kysymyksiin ja päättää, miten lähdetään liikkeelle. Mehän totesimme, että kaupun-
keja koskevaa tietoa ei ollut juuri aikaisemmin kerätty, kaupunkeja koskevia tarkasteluja ei 
ollut tehty, ja tässä mielessä Suuret kaupunkimme on merkittävä julkaisu, koska se kuvastaa 
suomalaisen suurkaupunkipolitiikan syntyä. Se on meidän kuuden suurimman kaupungin 
yhteistyönä tekemä julkaisu. Sitä käytettiin silloin vaikuttamisen pohjana. Tuotiin ensim-
mäistä kertaa esille se suuri merkitys, mikä kuudella Suomen suurimmalla kaupungilla on 
BKT:n ja kaikkien asioiden kannalta. Sitä ennen tämmöisistä asioista ei puhuttu laajemmin. 
Jokainen kaupunki oli ehkä tuonut yksittäin asioitaan esille tai lähinnä Helsinki ja ehkä 
Turku. Ne olivat tuoneet omia näkökohtiaan, mutta että ne nostettaisiin tällä tavalla yhdessä 
esille! (Vallittu.) 

  
Suurkaupunkipolitiikan syntyä vauhditti vuonna 2002 alkanut Kuusikko-yhteis-

työ (luku 9.1.8) kuin myös pääkaupunkiseudun ensimmäisen suurkaupunkipoliittisen 
ohjelman Osaaminen ja osallisuus valmistelu vuosina 2000−2002 sekä toteutus 
2002−2004 (Lahti 2012: 24, 27).  

 

10.4.1 Suurkaupunki- ja metropolipolitiikka 
 

Suurten kaupunkien liittoutuminen ja aktiivinen intressiensä ajaminen sai valtion 
lopulta kiinnittämään niihin erityistä huomiota. Sisäasiainministeriö asetti vuonna 
2004 suurten kaupunkiseutujen neuvottelukunnan, jonka tavoitteena oli vahvistaa 
suurten kaupunkiseutujen kansainvälistä kilpailukykyä ja määritellä kaupunkiseutujen 
kehittämisen painopistealueet. Neuvottelukunta laati sisäasiainministeriön johdolla 
suurten kaupunkiseutujen toimenpide-ehdotukset. Yhteistyössä ministeriöiden kanssa 
toteutettavia toimenpiteitä olivat muun muassa kaupunkiseutujen innovaatiostrategia, 
sosiaalista eheyttä vahvistava lähiöhanke, työperusteisen maahanmuuton edistäminen 
sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittaminen. Valtion ja kaupunkiseu-
tujen tuli myös tehdä yhteistyötä kaupunkiseutujen markkinoimiseksi ja ulkomaisten 
investointien houkuttelemiseksi. Näiden ja muiden toimenpiteiden koordinoimiseksi 
suurten kaupunkien neuvottelukunta esitti kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän perus-
tamista, sillä sen oma toimikausi oli päättymässä joulukuun lopussa 2006. Sisäasiain-
ministeriö asettikin kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän, jonka toimikausi ajoittui hel-
mikuusta 2007 joulukuuhun 2010. Yhteistyöryhmän oli määrä toimia myös alueiden 
kehittämislain mukaisena aluekeskusohjelman yhteistyöryhmänä. Kaupunkipolitiikan 
yhteistyöryhmän toimintaan kutsuttiin mukaan keskeisiä ministeriöitä, kaupunkien 
johtajistoa, Suomen Kuntaliitto ja maakuntien liittojen johtoa48. Sisäasiainministeriö 

                                                           
48(Sisäasiainministeriö 2005; Suurten kaupunkiseutujen…2006a: 4; Suurten kaupunkiseutujen…2006b:   
66; Sisäasiainministeriö 2007) 
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asetti marraskuussa 2007 yhteistyöryhmälle suurkaupunkijaoston, joka toimi joulu-
kuun 2010 loppuun. Jaoston tehtäväksi määriteltiin suurten kaupunkiseutujen ja val-
tion yhteistyömuotojen kehittäminen. Valtio oli jälleen havahtunut harjoittamaan kau-
punkipolitiikkaa. 

Keskeisiä suurkaupunkipolitiikan suunnitteluun vaikuttaneita julkaisuja olivat 
seuraavat: Sisäasiainministeriön Suomi tarvitsee suurkaupunkipolitiikkaa (2003); 
Suurten kaupunkiseutujen neuvottelukunnan Suuret kaupunkimme −Tilastollisia eri-
tyispiirteitä-raportit (2002 ja 2004); pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan laatima 
Helsingin seudun kaupunkipolitiikka (2003) sekä Suomen kuutoskaupungit −Tilastol-
lisia erityispiirteitä (2007). Nämä julkaisut edistivät myös metropolipolitiikan syntyä 
Vanhasen II hallituksen (19.4.2007–22.6.2010) aikana. Suurten kaupunkien vahva 
lobbaustyö johti julkilausutun suurkaupunki- ja metropolipolitiikan käynnistämiseen. 
Keskusta joutui antamaan periksi, ja suurkaupunkipolitiikka kirjattiin Matti Vanhasen 
II hallituksen ohjelmaan: ”Hallituksen tavoitteena on tehostaa aluepolitiikkaa erityi-
sesti heikoimmilla alueilla, vahvistaa suurkaupunkipolitiikkaa ja käynnistää metropo-
lipolitiikka.” Suurkaupunkipolitiikan painopisteet määritelmiin seuraavanlaisesti: 
”Suurkaupunkipolitiikalla vahvistetaan suurimpien kaupunkiseutujen kansainvälistä 
kilpailukykyä, yhdyskuntarakenteen eheyttä ja ehkäistään niiden sosiaalista ja alueel-
lista eriytymistä”. Metropolipolitiikkaa täsmennettiin seuraavasti: ”Pääkaupunkiseu-
dun erityiskysymyksiä varten käynnistetään metropolipolitiikka, jolla ratkaistaan alu-
een maankäytön, asumisen ja liikenteen ongelmia, edistetään elinkeinopolitiikan ja 
kansainvälistymisen toteutusta sekä ehkäistään syrjäytymistä. − − Valtion ja pääkau-
punkiseudun kuntien kesken vahvistetaan ja laajennetaan aiesopimuskäytäntöä − −.”49  

Metropolipolitiikan neuvottelukunta asetettiin heinäkuussa 2008, ja sen puheen-
johtajaksi valittiin Jan Vapaavuori. Helsingin Kaupunginsihteeri Anja Vallittu muis-
telee metropolipolitiikan syntyä:  

 
Metropolipolitiikka alkoi Vanhasen II hallituskaudella vuonna 2007. Silloin se linjattiin ja 
tämä linjaus tuli nimenomaan meidän vaatimuksista. Koko tämä sopimusjärjestelmä on luotu 
meidän vaatimuksista tai esityksistä. Kun sitä tässä talossa silloin mietittiin, niin ajateltiin, 
miten kumppanuutta ja vuoropuhelua voisi yhdessä pitää yllä. Silloin todettiin, että onhan 
meillä ollut tätä aiemminkin, koska meillä on ollut tämä PLJ, pääkaupunkiseudun liikenne-
järjestelmäsuunnittelumenettely vanhastaan. PLJ-menettelystähän tämä kaikki on lähtenyt 
kehittymään ja nyt se on laajentunut sitten suurten kaupunkien, kaupunkiseutujen työkaluksi. 
(Vallittu.) 

 
Hallinnon ja aluekehityksen ministeriötyöryhmä Halke sai tehtäväkseen koordi-

noida metropolipolitiikkaa sekä määritellä sen painopistealueet eli metropolialueen 
kehityksen kannalta keskeiset kärkihankkeet. Ministeriöiden tehtävänä oli vastata 
metropolipolitiikan valmistelusta omalla hallinnonalallaan Halken määrittelemien 
suuntaviivojen pohjalta. Hallitusohjelman mukaisesti Halke päätti joulukuussa 2007 
kärkihankkeista50, joita olivat: (1) Valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen aieso-
pimuksen laatiminen asunto- ja tonttitarjonnan turvaamisesta; tähän liittyivät Helsin-
gin seudun erityiskysymyksiä koskevat ratkaisut asuntopoliittisesta toimenpideohjel-
masta sekä MAL-yhteistyön kehittäminen. (2) ”Seudun keskeisten maankäyttöratkai-
sujen ja liikenneinvestointien tiiviimpi yhteensovittaminen” siten, että uudistetaan esi-

                                                           
49(Valtioneuvoston tiedonanto…2007: 22) 
50(Valtioneuvoston selonteko metropolipolitiikasta 2010) 
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merkiksi pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan perustuva aiesopi-
mus. (3) ”Metropolialueen kilpailukykystrategian valmistelun ja toteutuksen tukemi-
nen valtion ja seudun kuntien yhteistyöllä” muun muassa innovaatiopolitiikassa. (4) 
Maahanmuuttopoliittisen ohjelmakokonaisuuden laatiminen pääkaupunkiseudulle. 
(5) Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman laatiminen sekä sosiaalista 
eheyttä vahvistavat toimenpiteet, jotka kohdistetaan lähiöohjelman kautta51.  

Siis, metropolipolitiikan ja suurkaupunkipolitiikan toteuttamiseksi laadittiin aie-
sopimuksia. Useita kaupunkipoliittisia aiesopimuksia allekirjoitettiin vuosien 2008 ja 
2010 välisenä aikana, muun muassa Vantaa, Tampere, Espoo, Kuopio, Helsinki, Jo-
ensuu, Jyväskylä, Lahti, Oulu ja Turku allekirjoittivat kahdenvälisen aiesopimuksen 
valtion kanssa pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseksi52. Helsingin seudun kun-
nat allekirjoittivat valtion kanssa aiesopimuksen asunto- ja tonttitarjonnan lisää-
miseksi53.  Valtio ja Helsingin seudun kunnat allekirjoittivat aiesopimuksen metropo-
lialueen kilpailukyvyn vahvistamisesta54. Oulun seudulla laadittiin valtion kanssa 
maankäytön ja liikenteen aiesopimus55.  

Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän aikana annettiin kaupunkipoliittinen periaa-
tepäätös linjauksineen vuosille 2009−2011: kaupunkipolitiikan painopisteeksi tuli kil-
pailukyvyn säilyttäminen ja vahvistaminen sekä kaupunkiseutujen yhteistyön lisäämi-
nen56. Periaatepäätös oli aikanaan tärkein kaupunkipolitiikkaa ohjannut asiakirja. Val-
tiontalouden tarkastusvirasto arvioi vuonna 2011 kaupunki- ja metropolipolitiikan tu-
loksellisuutta. Tuloksellisuuden tarkastelusta vastanneen Osmo Halosen (2001) mu-
kaan asetettuihin tavoitteisiin sitoutuminen, sosiaalisen eheyttä edistävien toimenpi-
teiden koordinointi, asumisen kalleus, kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puute, inf-
rastruktuurin rakentamis- ja ylläpitokustannukset, segregaation uhka sekä liikennemi-
nisterin jääminen pois Halkesta aiheuttivat ongelmia metropolipolitiikalle sen ensim-
mäisinä vuosina (emt.: 9). 

Summaten, suurkaupunki- ja metropolipolitiikka syntyivät kaupunkipolitiikan te-
kijöiden aktiivisen lobbauksen tuloksena. Suurten kaupunkien muodostamasta koali-
tiosta saatiin rakennettua riittävän vahva, jotta se kykeni saavuttamaan tavoitteensa ja 
täyttämään pitkäaikaisen toiveensa, joka koski aiesopimuksien tekoa valtion ja kau-
punkiseutujen välillä. Kaupunki-valtio-suhdetta kyettiin vahvistamaan. Kuitenkin his-
toriallisesta tarkastelukulmasta metropolipolitiikka syntyi Suomessa varsin myöhään, 
jos ajatellaan, että kehitysaluepolitiikkaa tehtiin jo 1960-luvulla (luku 2.2.2). Pääkau-
punkiseudun kasvua pitkään rajoittaneet aluepoliitikot joutuivat viimein taipumaan 
vahvojen kollektiivisesti toimineiden kaupunkien vaatimuksille sisällyttää maininta 
suurkaupunki- ja metropolipolitiikasta hallitusohjelmaan. Metropolipolitiikka alkoi 

                                                           
51(Hallituksen selonteko…2010; Hokkanen 2011: 101) 
52(Valtion ja Vantaan…2008; Valtion ja Tampereen…2008; Valtion ja Espoon…2008; Valtion ja Kuo-
pion…2008; Valtion ja Helsingin…2008; Valtion ja Joensuun…2008; Valtion ja Jyväskylän…2008; Valtion 
ja Lahden…2008; Valtion ja Oulun…2008; Valtion ja Turun…2008) 
53(Valtion ja Helsingin seudun…2008) 
54(Valtion ja Helsingin seudun…2010) 
55(Oulun seudun ja maankäytön…2009) 
56(Kaupunkipoliittinen…2009) 
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etsiä itseään aivan samalla tavoin, kuin kaupunkipolitiikkakin 1990-luvun puolivä-
lissä. Uusia metropolipolitiikan neuvottelukuntia perustettiin 2010-luvulla.57 Uutta 
suomalaista kaupunkipolitiikka yritettiin siis kovasti muuttaa ja voimistaa, mistä kau-
punkipolitiikan epäilijät, kriitikot ja kaupunkivihamieliset eivät pitäneet. Kaupunki-
politiikan nousu (herruusuhteen tyyppi 3) jäikin väliaikaiseksi.  
 

10.5 Antiurbanismi ja kaupunkipolitiikan ”tuho” 
 

Antiurbanismilla on Suomessa pitkä perinne. Esimerkiksi teoksessaan Koti vaiko 
kasarmi lapsillemme Heikki von Hertzen (1946) vieroksui pahaa umpikorttelikaupun-
kia ja ihannoi luontoon rakentamista. Paavo Väyrynen (2015) kritisoi puolestaan ko-
vin sanoin edellä kuvattua metropolipolitiikkaa Suomenmaa-lehdessä otsakkeella 
Metropolipolitiikka näyttää jatkuvan: 

Metropolipolitiikan virheellisyys on käynyt ilmi yhä selvemmin. Kehärata oli kallis virhein-
vestointi. Se maksoi lähes 800 miljoonaa euroa, josta valtion osuus on yli puoli miljardia. 
Kun valtion varoja on keskitetty pääkaupunkiseudun hankkeisiin, maakuntien tie- ja rataver-
kot ovat rapautuneet. − − Suomen talouden tulevaisuus on biotalouden ja maakuntien rikkai-
den uusiutuvien luonnonvarojen varassa. Niiden kestävä hoitaminen ja hyödyntäminen edel-
lyttää liikenneyhteyksien parantamista. Metropolipolitiikan suurhankkeet ovat taakka sekä 
kansantaloudelle että metropolialueiden asukkaille. (Väyrynen 2015).  

Eräänlaisena antiurbanismin muotona voidaan pitää varsin yleistä determinististä 
ajatusta, jonka mukaan väestö- ja toiminnot joka tapauksessa keskittyvät kaupunkei-
hin, toisin sanoen ei asialle tarvitse tehdä mitään. Kehitysjohtaja Risto Tienari muistaa 
kuulemansa kitkerät kommentit: ”Saimme aina kuulla, että tätä keskittymistä tapahtuu 
muutenkin tai että mitään tulevaa yhdyskuntarakennetta ei tarvitse esittää, koska asiat 
tapahtuisivat muutenkin. Meille sanottiin, että mitäs järkee tämmöisessä oli!” (Tie-
nari). Aluekeskusohjelmaa monta vuotta vetänyt Ulla-Maija Laiho muistelee, että jo 
pelkästään kaupunki-sanan sanominen aiheutti pelkoa ja jännitteitä. Hyvä esimerkki 
tästä on AKO, jota hallitus ei uskaltanut nimetä kaupunkiohjelmaksi: ”− − sillehän 
annettiin nimeksi aluekeskusohjelma sen takia, että silloinen hallitus ei uskaltanut 
käyttää kaupunki-termiä. Tämä kertoo siitä, kuinka vaikeaa tämä on henkisesti ollut 
Suomessa.” (Laiho.) 

Kaupunkipolitiikka ei välttynyt poliittisten puolueiden peliltä ja reviirin vartioin-
nilta. Kokenut pitkän linjan valtion virkamies, joka haluaa pysyä anonyymina, kertoo, 
miten virallinen valtiollinen kaupunkipolitiikka ajettiin lopulta alas, miten kaupun-
kiohjelmista tuli tehottomia ja kuinka toimijoiden väliset sisäiset suhteet heikentyivät:  
 

Kaupunkipolitiikan kannalta on tärkeää hahmottaa sen mahdollinen sisältö. Sehän elää koko 
ajan. Kaupunkipoliittinen työ jäi sisäasiainministeriön aluekehitysosastolta aikanaan kesken. 
Kun ministeriön työryhmä sai työnsä päätökseen julkaisemalla Kaupungit kasvun luojina -
raportin ja ehdottamalla kehittämisohjelmia kaupunkeihin, joihin valtio antaisi tukirahaa, 
käynnistyi poliittinen kamppailu siitä, miten vahvaksi kaupunkipoliittinen työ saa kehittyä 
ja kuka sitä saa tehdä. Jatkotyön sisältö rajattiin kapeasti ja aikaisempi työkokemus nollattiin. 

                                                           
57Ympäristöministeriö ja valtiovarainministeriö asettivat metropolipolitiikan neuvottelukunnan vuonna 
2011. Kaupunkipolitiikan toimenpideohjelmaan sisällytettiin metropolipolitiikan painopisteet, jotka oli hy-
väksytty vuonna 2012 metropolipolitiikan neuvottelukunnassa (Ympäristöministeriö…2011; Kaupunkipoli-
tiikan toimenpideohjelma 2012: 1). Metropolipolitiikan neuvottelukunta asetettiin uudelle toimikaudelle ke-
vääseen 2019 saakka ympäristöministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön asettamispäätöksellä vuodelta 
2015 (Ympäristöministeriö…2015). 
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Kaupunkipoliittinen työ ajettiin vähin äänin alas. Ministeri Backman ei ollut tällöin enää 
työn tukena. 27 kaupunkiohjelmalle myönnettiin vain vähän rahaa joidenkin pienten projek-
tien hoitoon. Käytännössä näillä ohjelmilla ei ollut paljon merkitystä. Kaupunkipoliittisen 
työn tekeminen sisäasiainministeriön aluekehitysosaston ilmapiirissä oli vaikeaa. (Virka-
mies.) 

 
Uusi suomalainen kaupunkipolitiikka törmäsi etenkin maaseudun epäluuloon 

kaupunkeja kohtaan. Suomessa antiurbanistit ovat saaneet tuekseen poliittisen puolu-
een, Suomen Keskustan, joka on ajanut pienten kuntien ja maaseudun asiaa. Maalais-
liitto perustettiin vuonna 1906. Se muutti vuonna 1964 nimensä Keskustapuolueeksi 
ja edelleen Suomen Keskustaksi (keskusta) vuonna 1988. Maalaisliiton johtavissa pe-
riaatteissa (1962) ja Keskustapuolueen puolueohjelmassa (1966) esiintyy seuraava 
lause: ”Erityistä huomiota on kiinnitettävä vajaatyöllisyysalueiden sekä yleensä maa-
seudun kehitysedellytysten turvaamiseen.” Keskustapuolueen periaateohjelmassa 
(1982) korostetaan puolestaan talonpoikaista maataloutta, isännän ja emännän suh-
detta sekä maa-ja metsätalouden harjoittamista elämäntapana. Lisäksi avataan puolu-
een historiaa ja tuodaan esiin kristillinen usko:  

 
− − Maaseudun väestöstä löytyi voimakas kaikupohja snellmanilaiselle suomalaisuusliik-
keelle. Sen keskeiset tavoitteet - kansallinen sivistys ja ihmisyyden toteutuminen - jäivät 
maaseudun poliittisen liikkeen pysyviksi aatteellisiksi osiksi. Näin syntyi keskustalainen 
kansanliike - maalaisliitto - viime vuosisadan vaihteessa taistelemaan kansan enemmistön 
etujen puolesta. Sen ensimmäisiä suuria kansallisia tehtäviä oli tasavaltaisen hallitusmuodon 
toteuttaminen. Tärkeä kansallinen voimanlähde on ollut kristillinen usko ja siitä kumpuava 
käsitys jokaisen ihmisen ehdottomasta ihmisarvosta, pyrkimys yhteiskunnalliseen oikeuden-
mukaisuuteen ja lähimmäisenrakkauden korostaminen vihan ja itsekkyyden vastapainona. 
(Keskustapuolueen periaateohjelma 1982.) 

 
Yleisen käsityksen mukaan keskustavetoiset hallitukset ovat rajoittaneet keskus-

kaupunkien ja suurten kaupunkien kehittämistä sekä estäneet kaupunkipolitiikan it-
senäistymisen. Keskustan kannattajina on maanviljelijöitä, mutta myös yrittäjiä, jotka 
tulevat maakunnista ja jotka useimmiten ovat syntyneet ja kasvaneet maaseudulla. 
Maakuntaideologia tukee esimerkiksi kainuulaista tai hämäläistä identiteettiä sekä it-
sevarmuutta. Kehitysjohtaja Laiho paljastaa kiinnostavan keskustan kannattajan: tu-
lonsiirtoja saavat pienet kunnat:   

 
Tämä keskustalainen maakuntien Suomi-politiikkahan lähtee siitä, että valtion tulee huoleh-
tia, että kaikilla alueilla on taloudelliset edellytykset ylläpitää palveluja sekä luoda ihmisille 
asumisen edellytyksiä.  Tämähän on johtanut siihen, että paremmin toimeentulevat kunnat 
ja erityisesti isot kaupungit valtionosuusjärjestelmän [ks. luku 10.2.3] kautta maksavat tu-
lonsiirtoja, joilla ylläpidetään niitä Suomen alueita, joilla ei ilman tätä tulonsiirtojärjestelmää 
ole edellytyksiä rahoittaa omia menojaan. Käytäntö on johtanut siihen, että meillä on yli 330 
kuntaa, lukuisa määrä kuntayhtymiä ja erilaisia paikallishallinnon organisaatioita, joissa käy-
tetään poliittista valtaa. Näiden hyvin alueellisten kuntalähtöisten poliittisten voimasuhtei-
den perusteella sitten näitä paikkoja jaetaan, ja keskusta on voittanut tässä mittelössä kautta 
aikojen aina ylisuuren poliittisen edustuksen siinä paikallisessa päätöksenteossa eri puolilla 
maata. Maakuntahallinnossa näin on tapahtunut. Siis nykyisessä maakuntien hallinnossa. 
Kuntayhtymissä myös. Tämä itsehallintouudistus myös niin ikään johtaa siihen, tai suurena 
vaarana on, että ensisijainen lopputulema ei olekaan tämä alueiden menestys sekä joku sosi-
aali- ja terveyspalvelujen toimivuus ja tuottavuus taikka kustannusten kuriinsaattaminen, 
vaan se, että turvataan tämmöinen poliittisen vallankäytön status-quo. Ajatellaan, että tämä 
ei muuten tapahtuisi, esimerkiksi siten, että ryhdyttäisiin kehittämään Suomea suurimpien 
kaupunkiseutujen perusteella. (Laiho.) 
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Vaikka keskustan hallituspolitiikka on tukenut maaseutua ja pieniä kuntia, ja se 
on saanut pääasiassa kannatuksensa Suomen maaseutukunnista, keskustaan suurena 
puolueena on mahtunut myös kaupunkeihin vähemmän vihamielisesti suhtautuvia. 
Toisin sanoen puolue on tuonut esille myös maaseudun ja kaupunkien tasapainoisen 
kehittämisen, joka luo edellytyksiä ihmisten viihtymiselle kotiseudullaan. Keskustan 
periaateohjelmassa (1996) esimerkiksi todetaan: ”Keskusta haluaa kehittää Suomesta 
yhteiskunnan, jossa maaseutu palvelee koko Suomea ja kaupungit kaikkia suomalai-
sia. Vuorovaikutuksessa maaseutu- ja kaupunkikulttuuri tuottavat sekä taloudellisesti 
että inhimillisesti parhaan yhteiskunnan.” (emt.). Neuvotteleva virkamies Olli Alho 
kertoo liberaaleista ja kaupunkikeskustalaisista:  
 

Keskustassa on kuitenkin vähän erilaisia näkökantoja. Osa keskustaväestä kokee kaupunki-
politiikan hyvin vieraana, esimerkiksi puolueen kunniapuheenjohtaja, joka perustaa nyt 
oman puolueensa. Paavo Väyrysen Kansalaispuolueen ohjelmassa oli nimenomaisesti mai-
nittu metropolipolitiikan vastustaminen. Julkisten kannanottojen perusteella Väyrysen suh-
tautuminen vaikuttaisi hyvin kielteiseltä ottaen huomioon, mitä hän on tässä vuosien mittaan 
kirjoittanut. Väyrysen kanta edustaa yhtä keskustan kenttäväen näkemystä, mutta täytyy 
muistaa, että tämä ei ole suinkaan koko totuus keskustasta. Esimerkiksi kaupunkipolitiikasta 
vastaava keskustaministeri Olli Rehn suhtautuu asiaan hyvin eri tavalla. Kyseeseen tulee siis 
iso puolue, jonka sisälle mahtuu kaikenlaista ajattelua ja erilaista kirjoa. Voidaan erottaa 
myös liberaali- ja kaupunkikeskustalaisia. (Alho.) 

  
Kaupunkikeskustalaisista huolimatta, kaupunkipolitiikan kannalta oli onnen-

potku, että keskusta oli oppositiossa, kun Lipposen I sateenkaarihallitus(koalitio), 
jonka muodostivat SDP, kokoomus, vasemmistoliitto, RKP ja vihreät, ryhtyi puuhaa-
maan uutta valtiollista kaupunkipolitiikkaa. Keskustassa kuitenkin pian huomattiin 
hallituksen aikeet ja torjuttiin kaupunkipolitiikan tarpeellisuus. Oulun kaupungin tut-
kimuspäällikkö Timo Mäkitalo kuvaa keskustan asennoitumista näihin päiviin saakka, 
ja viittaa Annika Saarikkoon, (nykyiseen perhe- ja peruspalveluministeriin): 
 

Kauhulla luimme, kuinka keskustan varapuheenjohtaja Annika Saarikko mainitsi blogikir-
joituksessaan, että keskustan pitäisi kielenkäytöstään pyyhkiä kaupunkipolitiikka-sana ko-
konaan pois. Erillistä kaupunkipolitiikkaa ei hänen mukaansa tarvita. Tämä heijastaa hyvin 
keskustalaista ajattelua, mitä puolueella on kaupunkipolitiikkaa kohtaan. (Mäkitalo.) 

 
Varapuheenjohtaja ei kuitenkaan kirjoittanut koko puolueen puolesta. Esimerkiksi pit-
kän linjan keskustavaikuttaja Mauri Pekkarinen suhtautui aidon uteliaasti kaupunki-
politiikkaan. Tämä käy ilmi tarkasteltaessa sisäistä suhdetta. Kehitysjohtaja Janne An-
tikainen muistelee nimittäin aikaa, jolloin hän toimi tiiviissä yhteistyössä Pekkarisen 
kanssa: 
 

Kaupunkipolitiikka on ollut tottakai keskustalle kaikkein vaikein kysymys. Tulee silti muis-
taa, että kaikki keskustapuolueen jäsenet tai ministerit eivät ole suhtautuneet täysin kieltei-
sesti kaupunkipolitiikkaan vaan on tiettyjä poikkeuksia. Itselleni Mauri Pekkarisen alla toi-
miminen oli aikamoinen koulu. Toimin työ- ja elinkeinoministeriössä vuoden 2008 alusta 
siihen asti, kun Pekkarinen oli elinkeino- ja aluekehittämisestä vastaavana ministerinä ke-
vääseen 2011. Muistan monia lukemattomia istuntoja Pekkarisen kanssa, lettukesteiksi niitä 
sanottiin. Ne olivat lapsiystävällistä toimintaa, koska palaverithan alkoivat kahdeksan, yh-
deksän maissa illalla ja päättyivät joskus puolen yön jälkeen. Keskustelimme aluekehittämi-
sestä, kaupunkipolitiikasta sekä alueiden roolista. Niin kun tiedetään, Pekkarinenhan on erit-
täin vahva aluepoliitikko, alueiden puolestapuhuja. Näin jälkikäteen voin sanoa, että nämä 
vuodet olivat aika rankkoja, vaikeitakin. Ne olivat kuitenkin korrekteja hänen kanssaan. Hän 
ei koskaan tyrmännyt tai kieltänyt sitä, etteikö kaupunkipolitiikka saisi tehdä. Tämän sanon 
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siis pienehkönä tunnustuksena ja arvonantona Pekkarista kohtaan. Hän tuki osaamiskeskus-
ohjelmaa. Hän halusi tutustua siihen kaupunkipoliittiseen ajatteluun vähän laajemminkin, ja 
sain olla sitten näissä keskusteluissa useaan otteeseen hänen kanssaan kertomassa siitä, että 
mitkä ne kaupunkipolitiikan argumentit ja elementit olivatkaan. (Antikainen.) 

 
Pekkarisen tuki OSKE:lle oli ratkaisevaa. Ilman vahvan keskustapoliitikon tukea 
osaamiskeskusohjelman läpivienti olisi ollut vaikeaa. Pekkarinen tuki OSKE:a, koska 
se kehitti myös alueita. Kehitysjohtaja Antikaisen mukaan Pekkarinen ei kuitenkaan 
suhtautunut myönteisesti AKO:on:  
 

Osaamiskeskusohjelma oli siis hänen mielestään hyvä, mutta aluekeskusohjelma ja laajempi 
kaupunkipolitiikka muodostuivat ongelmaksi. En seurannut Pekkarisen virallisia puheen-
vuoroja. Se oli vaikeaa, koska hän piti ne aina totaalisesti omasta päästään. Hänelle siis kir-
joitettiin aina puheet, mutta ne eivät koskaan menneet niin kuin paperissa luki. Hän sanoi 
toki palavereissaan, että Suomi tulee keskittymään ja tulee tehdä tiettyä keskittymispolitiik-
kaa, mutta todellisuudessa hän rinnasti sen tällaiseen kirkonkyläkeskittymäajatteluun. Joka 
tapauksessa olen jälkikäteen alkanut hurjasti arvostamaan näitä keskusteluja, joita kävin Pek-
karisen kanssa kaupunkipolitiikasta. Otetaan nyt huomioon, että keskustassa vallitsee kui-
tenkin vahvana maakunta-Suomi hegemonia. Maakunnallinen kehittäminen ja kaupunkipo-
liittinen kehittäminen ovat olleet törmäyskurssilla monta kertaa matkan varrella. On ollut 
nähtävissä erittäin voimakkaitakin taistoja siitä elintilasta. (Antikainen.) 

 
Helsinkiläisten silmissä keskusta on aina ollut maaseudun väen intressien puolus-

taja. Maaseudun tehtäväksi oli jo varhain vakiintunut ravinnon raaka-aineen tuotanto 
suomalaisessa yhteiskunnassa. Maaseutu on tarjonnut ravinnon kansakunnalle, elin-
keinon maaseutuväestölle ja virkistysalueen kesämökkeileville kaupunkilaisille. Maa-
seutukytköksistään huolimatta keskusta on vaikuttanut osaltaan Suomen teollistami-
seen, mikä usein unohtuu kaupunkilaisilla ja kaupunkipoliittisessa ajattelussa. Hyvänä 
esimerkkinä toimii Virolaisen (kesk.) hallituksen kehitysaluelainsäädäntö (esim. laki 
kehitysalueiden teollisuuden veronhuojennuksista), joka käynnisti teollistavan kehi-
tysaluepolitiikan aikakauden 1966–1975. Tätä ennen, eli varhaisen aluepolitiikan ai-
kana, Suomen kasvun moottorina oli maatalous (ks. luku 2.2.2). Aluepolitiikan syn-
nyttyä vuonna 1966 maatalous ja teollisuus työllistivät molemmat lähes yhtä suuren 
osan työikäisestä väestöstä, kun palvelujen osuus oli vain 17 prosenttia. Palvelujen 
osuus on sittemmin kasvanut dramaattisesti, ja tutkijat ottivatkin käyttöön termin jäl-
kiteollinen palveluyhteiskunta; vuonna 2012 alkutuotannon osuus kokonaistuotan-
nosta vastasi vain muutamaa prosenttia, teollisuus kolmannesta (MT: Palveluyhteis-
kunta 2012).  

Kaupungistuminen tuotti useita ongelmia, joista osa liittyi hajanaiseen asutusra-
kenteeseen sekä aluepolitiikkaan. Siitä huolimatta aluepolitiikkaa, maatalouspolitiik-
kaa sekä maaseudun kehittämistä jatkettiin kaupungistumisen etenemisestä huoli-
matta. Aluepoliittisilla toimilla kahlittiin vanhan ja uuden kaupunkipolitiikan kehitty-
mistä. Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Lehto-Häggroth tuo esille maaseudun ja maa-
talouden suhteellisesti suuren merkityksen Suomessa:  
 

Kaupunkipolitiikka on ollut epäjatkuvaa meillä. Suomessa kaupungistuminen on ollut ensin-
näkin hitaampaa. Väitän, että se tulee olemaan hidasta jatkossakin. Suomessa on vallinnut 
myös voimakas maaseutupoliittinen näkemys. Keskustan osuus Suomessa on ollut isompi 
kuin muualla. Maaseutupolitiikkaa ja maataloutta ensisijaisena kysymyksenä pitävän puolu-
een merkitsemä on ollut suhteessa suurempi kuin esimerkiksi missään muussa Euroopan 
maassa tai Pohjoismaissa. Tämä on totta, vaikka meillä maatalouden osuus on noin kolme 
prosenttia. Poliittinen konstellaatio on siis ollut meillä sellainen, että kaupunkipolitiikkaa ei 
ole johdonmukaisena saatu syntymään. (Lehto-Häggroth.) 
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10.5.1 Maaseutupolitiikka  
 

Kaupunkipolitiikan, maatalouspolitiikan ja maaseutupolitiikan välisen suhteen 
ymmärtäminen on askarruttanut tutkijoita (Suutari 1999: 53). Tämä ei ole mitenkään 
yllättävää, sillä totesihan jo länsimaista kaupunkia tutkinut Weber vuonna 1921, että 
”kaupunkien suhde maatalouteen ei ole koskaan ollut mitenkään yksiselitteinen” (We-
ber 1921, käännös Hietaniemi 1992: 29). Verkostomaisen ja hajautetun maaseutupo-
litiikan kohteena on alueellinen toiminta, kun taas maatalouspolitiikka keskittyy yh-
den erillisen elinkeinohaaran sisäisiin prosesseihin (Maaseutupolitiikka 2016).  

Maaltamuutto ja elinkeinorakenteen muutos kärjistivät ongelmia maaseudulla, ja 
keinona näiden ongelmien ratkaisemiseksi 1980-luvulla aloitettiin erillinen maaseutu-
politiikka, kun aikaisemmin maaseutua oli kehitetty alue- ja maatalouspolitiikan 
avulla. Aluepolitiikalla oli vaikutettu esimerkiksi siilostojen sijaintiin. Vanhoilla maa-
laiskunnilla oli ollut yhteinen edunvalvoja: Pellervo-Seuran aloitteesta vuonna 1921 
perustettu Maalaiskuntien liitto, joka muutti nimensä Suomen Kunnallisliitoksi 
vuonna 1969. Maalaiskuntien liiton rinnalle vuonna 1926 perustettu Finlands Svenska 
Landskommuners Förbund otti vuonna 1970 käyttöön nimen Finlands Svenska Kom-
munförbund (Hentilä 1962; Kuntaliiton historia 2016). 

Maaseutupolitiikan vahvan aseman on taannut oma ministeriö, maaseutupolitii-
kan yhteistyöryhmä YTR, Maaseutuvirasto sekä Maaseutupolitiikan neuvosto. Ver-
kostomaisen maaseutupolitiikan merkkipaalut osoitetaan OECD:n laatimalla ja suo-
malaisten sittemmin päivittämällä aikasuoralla (Kuvio 3). Suppeampi aikasuora esi-
tettiin alun perin OECD:n arviointijulkaisussa Rural Policy Reviews: Finland (2008: 
93), ja sen tiedot perustuivat maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, Tuula Isosuon 
(2000: 59) ja Leo Granbergin ja András Csiten (2003) julkaisuihin. OECD-raportin  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
  
 
 
 
Kuvio 3. Maaseutupolitiikan kehittymisen merkkipaalut aikasuoralla  
(Kuhmonen 2008: 11) 
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suomenkielisessä käännöksessä, Hanna-Mari Kuhmosen (2008) toimittamassa YTR:n 
tiivistelmässä sekä professori Eero Uusitalon (2009: 182) tutkimusjulkaisussa Maa-
seutu  väliinputoajasta vastuunkantajaksi esitettiin päivitetty ja täydennetty versio 
alkuperäisestä aikasuorasta. 

Aikasuora osoittaa maaseutupolitiikan juuret sekä politiikan kypsyminen 1970-
luvulla, suunnitteluvaiheen 1980-luvulla, täytäntöönpanovaiheen (1988 1995) sekä 
eurooppalaistumisen aikakauden (1995 ). Se tuo esille esimerkiksi kylätoiminnan ins-
titutionalisoitumisen, maaseutua koskevat periaatepäätökset, maaseutupoliittiset oh-
jelmat ja LEADER-ohjelmat. Maaseutupolitiikka käynnistyi Euroopan Neuvoston 
Elävä maaseutu -kampanjasta, jonka myötä maa- ja metsätalousministeri Toivo T. 
Pohjala käynnisti maaseudun kehittämisprojektin tammikuussa 1988 (Uusitalo 2009: 
41). Projektissa alettiin valmistella ensimmäistä maaseutupoliittista kokonaisohjel-
maa, joka antoi maaseutupolitiikalle seuraavan määritelmän (emt.: 45): ”Maaseutupo-
litiikkaa ovat kaikki ne tavoitteet ja toimenpiteet, joilla pyritään parantamaan maaseu-
dun asemaa yhteiskunnassa ja aluerakenteessa. Se on maaseudun ominaislaadusta läh-
tevää politiikkaa.” Lisäksi todettiin: ”Maaseutupolitiikan tavoitteena on maaseudun 
elinvoimaistaminen, rakenneongelmien lievittäminen, asukkaiden toimeentulon, pal-
velujen ja yhdyskuntien toimivuuden parantaminen sekä maaseudun kilpailukyvyn ja 
vetovoiman vahvistaminen asumisen ja yrittämisen sijaintipaikkana” (Maaseudun ke-
hittämisprojekti…1991). Ensimmäiset läänien maaseutuohjelmat valmistuivat vuonna 
1991 (Uusitalo 2009: 45). Suomen Kuntaliiton ensimmäinen maaseutuohjelma raken-
nettiin liiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväisen johdolla 1990-luvulla (emt.: 30). 
Maaseutu, alue- ja maatalouspolitiikka alkoivat eriytyä toisistaan 1980-luvun lopulta 
lähtien, voimakasta eriytymistä kesti Uusitalon (emt.: 285) mukaan ainakin 2000-lu-
vun lopulle saakka. 

Maaseutupolitiikan ja kaupunkipolitiikan välisiltä konflikteilta ja jännitteiltä ei 
vältytty. Maaseutupoliitikot halusivat etenkin parantaa olosuhteita harvaanasutulla 
maaseudulla kaupungistumisen jatkuessa ja väestön sekä elinkeinojen keskittyessä 
kaupunkeihin, kasvukeskuksiin ja pääkaupunkiseudulle. Harvaanasutuilla alueilla on 
monesti heikko tai olematon vuorovaikutusyhteys kaupunkeihin. Nämä alueet tarvit-
sevat ehdottomasti turvakseen vahvoja maaseutupoliitikkoja, ja samalle ne oikeuttavat 
maaseutupolitiikan eksistenssin, kuten Antti Saartenoja (2004) kirjoittaa: 
 

Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutusalueen rajaaminen esimerkiksi kaupunki- ja maa-
seutupolitiikan yhteistyöryhmien esittämällä tavalla vaikuttaa kuitenkin tutkimukseni va-
lossa ongelmalliselta. Tällä tarkoitan sitä, että kaupunkiverkkotarkastelut jättävät suuren 
osan maaseudusta kaupunkien välittömän vaikutuspiirin ja tavallaan myös vuorovaikutuksen 
ulkopuolelle. − − Tulkitsen vuorovaikutusalueen rajauksen siten, että harvaan asutun maa-
seudun jättäminen vuorovaikutusalueen ulkopuolelle on sekä kaupunki- että maaseutupoli-
tiikan sisäisten tavoitteiden näkökulmasta tarkoituksenmukaista. Kaupunkipolitiikassa har-
vaan asuttu maaseutu edustaa aluetta, jossa kaupunkien vuorovaikutuksesta saamat hyödyt 
jäävät siitä aiheutuvia kustannuksia vähäisemmiksi. Maaseutupolitiikassa puolestaan kau-
punkien välittömän vaikutuspiirin ulkopuolelle jäävä harvaan asuttu maaseutu tarvitsee eh-
dottomasti tuekseen varsinaista maaseutupolitiikkaa. Kaupunkipolitiikan piirin ulkopuolelle 
jäävä maaseutu turvaa siten osaltaan maaseutupolitiikan olemassaolon oikeutuksen. Keski-
näisestä vuorovaikutuksesta ja keskusteluyhteydestä huolimatta kaupunki- ja maaseutupoli-
tiikassa voidaan siten nähdä myös keskinäisen kilpailun elementtejä. (Saartenoja 2004: 
194−195.) 
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Saartenojan mainitsema kilpailu on ollut kovinta silloin, kun on keskusteltu resurs-
seista. Kiistelyltä ei ole vältytty huolimatta siitä, että valtiolliseen kaupunkipolitiik-
kaan kohdistuneet resurssit ovat aina olleet vähäisiä maaseutupolitiikkaan nähden. 
Helsingin kaupunginjohtaja, ylipormestari Pajunen selventää:  
 

Kun mennään tähän kaupunkipolitiikan kovaan ytimeen ja rahanjakamiseen, syntyy aina ti-
lanteita, joissa jokin edunsaaja on sitä mieltä, että toiselle rahan kohdistaminen on itseltään 
pois. Raha on niukka luonnonvara ja kun siitä puhutaan, syntyy ristiriitoja. Toki on myön-
nettävä, että kaupunkijoukon sisällä on myös ristiriitoja. (Pajunen.) 
 

Valtiovarainministeriön kuntaosaston ylijohtaja Päivi Laajala tuo esiin valtionosuus-
järjestelmän (luku 10.2.3) roolin kasvukeskusten ja maaseudun pienten kuntien välis-
ten jännitteiden syntymisessä:  
 

− − kunnat erilaistuvat eri syistä hyvin voimakkaasti nyt ja tulevaisuudessa. − − kyllähän 
jännitteet näkyvät kansallisessa politiikassakin. Me olemme tehneet esimerkiksi valtion-
osuusjärjestelmään tasausjärjestelmän, jossa huomioidaan kuntien muut tulonlähteet ja ta-
loudellinen tilanne. On niin sanotusti rikkaat kunnat ja köyhät kunnat. Kyllähän jännitteet 
tähänkin liittyvät, koska hyvin herkästi syntyy keskustelu siitä, että suuret kasvukeskukset 
maksavat tai ne joutuvat luopumaan tuloistaan maaseudun tai pienten kuntien hyväksi. (Laa-
jala.) 

 
Rahasta kiistely on huomionarvoinen seikka, mutta voiko se selittää konfliktien ja jän-
nitteiden todellista syytä maaseutupoliitikkojen ja kaupunkipoliitikkojen välillä? Maa-
seudun intressien puolustajien negatiivinen suhtautuminen kaupunkipolitiikkaa koh-
taan ei välttämättä palaudu resurssien jakoon tai kaupunkipolitiikan sisältöön. Liiken-
netekniikan apulaisprofessori Pekka Rytilä näkee syyksi kaupunkien syntisen kulttuu-
rin: 
 

Ei se mene sillä tavalla, että kaupunkipolitiikkaan liittyvä kielteisyys kumpuaa tietyistä maa-
seutuyhdistyksistä tai maaseutuorganisaatioista, jotka edustavat maaseutumaisia alueita. Ky-
seessä on pikemminkin kulttuurikysymys. Kulttuurihan on yksilön asia, ja se on perhelähei-
nen kysymys. Se ei välttämättä liity suoranaisesti ammattiin maataloustuottajina. − − Eli 
perinteinen maalaiskulttuuri on Suomessa suhtautunut hyvin kielteisesti kaupunkipolitiikkaa 
kohtaan. Esimerkiksi hengellinen elämä on hyvin vahvaa maalla. On olemassa Suomen he-
rätysliikkeet. Ne ovat etupäässä alun perin maalta ja ne ovat vahvoja vaikuttajia! Muutenkin 
maalainen katsoo epäluuloisesti kaupunkiin paitsi tuotteiden ostajina. Siis maaseudun väellä 
on semmoisia käsitteitä, jotka esimerkiksi ovat näkyneet suomalaisissa elokuvissa pitkään. 
Kaupunki on synnin pesä. Kolmas sukupolvi kuolee siellä sukupuuttoon. Kaupunkilaiset ei-
vät edes lisäänny. Minunkin suvussani on 11 lasta joka polvessa. Siis että se kasvu – elin-
voima – on maalla! Meillä on aika syvällä tämä juttu, ja siinä on vielä semmoinenkin tekijä, 
että kun tulee huonot ajat niin kuin isoviha, niin kaupungithan antautuvat. Ei niistä oo mi-
hinkään. Piilopirteissään kansa säilyttää elämisen mahdollisuutensa. (Rytilä.) 

 

Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Lehto-Häggroth pitää kulttuurin välittämää kuvaa 
maaseudusta ja kaupungista kuitenkin myyttinä: 
 

On ollut paljon yleistä mielipidettä, joka on vastustanut kaupunkipolitiikkaa. Kieltei-
sissä puheenvuoroissa on esimerkiksi mainittu betonibunkkerit ja maaseudun rahat. Kai-
ken kaikkiaan meillä on vallinnut kulttuuri, joka näkyy hyvin esimerkiksi suomalaisista 
elokuvissa58. Niistä on välittynyt ajatus maaseudun rauhasta ja siitä, kuinka tärkeää on 
olla maalta kotoisin. Tarkoitan, että meillä on vallinnut tämänlainen myytti. Tämä 

                                                           
58Suomalaisesta maaseudusta kertovista elokuvista, ks. Kukonlaulusta kaivoon…2016. 
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myytti on osaltaan vaikuttanut siihen, että suomalainen ilmapiiri ei ole suosinut johdon-
mukaista kaupunkipolitiikkaa. (Lehto-Häggroth.) 

 
Monissa eurooppalaisissa kansallisvaltioissa urbanisaatio oli käynnistynyt Suo-

mea aikaisemmin eikä maalaiskulttuuri päässyt vahvistumaan 1900-luvulla suhteetto-
man paljon. Suomessa myöhäinen kaupungistuminen sekä maaseutuväestön suuri 
määrä selittävät keskustapuolueen ja aluepolitiikan vahvan tuen, ja toisaalta kaupun-
kikulttuurin nuoren iän. Kun Suomi vasta oli kaupungistumassa ja kaupungin ja maa-
seudun ero oli syntymässä, muualla Euroopassa kaupungin ja maaseudun välisistä jän-
nitteistä oli jo päästy eroon. Kehitysjohtaja Laihon kommentti herättää kysymyksen 
politiikan ja aluemielikuvien välisestä suhteesta: ”− − kun mennään Suomesta jo Ruot-
siin, Tanskaan, Saksaan tai Hollantiin, niin ei tämmöistä vastakkainasettelua ole, ja 
silti toteutetaan hyvin vahvaa kaupunkipolitiikkaa.” (Laiho).  

Maaseutualueiden ja pienten kuntien vaikutusvaltaiset puolustajat sekä kaupun-
kipolitiikan kriitikot, kuten professori Eero Uusitalo (1946–2015), ymmärsivät, että 
kehitysjohtaja Laihon vetämä aluekeskusohjelma olisi asettanut kaupungit ja maaseu-
dun vastakkain. AKO koettiin hyökkäävänä, koska ohjelmahan oli hyvin laaja; erityis-
ohjelmaan kuului esimerkiksi vuoden 2005 tilanteessa 264 kuntaa, mikä vastasi 61 % 
kaikista Suomen kunnista59. Sisäisiä suhteita eri toimijoihin muodostanut aluekehitys-
johtaja Kavonius toteaa, että kriitikot olivat kuitenkin väärässä: 

 
− − meitä haukuttiin silloin kun me käynnistimme aluekeskusohjelman. Kuviteltiin, että tämä 
erityisohjelma merkitsee nyt maaseudun turmiota. Maaseutu muka kärsisi siitä. Eihän se sillä 
tavalla ollut. Eiväthän kaupunki ja maaseutu vastakkaisia asioita ole. Edesmennyt Eero Uu-
sitalo haukkui aina aluekeskusohjelman pystyyn. Hän sanoi, ettei siitä ole mihinkään. Maa-
seutupolitiikan puolella, maaseutupolitiikan yhteistyöryhmässä ja siellä valmistelijoiden 
puolella, erittäin vahvasti kritisoitiin kaupunkipolitiikkaa. Alueilla vaihtelevasti tietysti 
myöskin. (Kavonius.) 

  
Professori Uusitalon lisäksi Suomen Kylätoiminta ry, suuret maanomistajat sekä 

maaseudun järjestöt kritisoivat uutta kaupunki- ja metropolitiikkaa. Esimerkiksi Maa- 
ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on arvostellut metropolipolitiikkaa. MTK 
on todennut maaseudun tyhjenemisen ja keskittävän politiikan uhkaavan esimerkiksi 
biotalouden kehittämistä ja Suomen profiloitumista biotalouden mallimaana. ”Keskit-
tävä metropolipolitiikka lyö korville tätä tavoitetta”, totesi MTK:n metsävaltuuskun-
nan puheenjohtaja Mikko Tiirola Maaseudun Tulevaisuudelle vuonna 2014 (ks. 
Suomi ei metropolipolitiikalla nouse 2014).  

Osoitus maatalouden ja maaseudun toimijoiden ja intressien vaikutuksesta on 
Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos, joka hoitaa maaseudun yrittäjien lisäksi apu-
rahansaajien, kuten kaupungeissa asuvien tutkijoiden, kuten kaupunkitutkijoiden, työ-
eläkevakuutuksia. Melan oppaaseen on kirjattu seuraavasti: ”Maatalousyrittäjän elä-
kelain (1280/2006; MYEL) mukainen työeläkevakuutus tuo apurahansaajalle oikeu-
den maatalousyrittäjän eläkelain mukaiseen vanhuuseläkkeeseen, osa-aikaeläkkee-
seen, työeläkekuntoutukseen ja työkyvyttömyyseläkkeeseen.” (ks. Apurahansaajan 
vakuutusopas 2016: 5). 

 

                                                           
59ks. Ritsilä et al. 2006: 45 
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Maantieteen professori Perttu Vartiainen kertoo, että vastakkainasettelua syntyy 
helposti, jos alueita sorrutaan pitämään samanlaisina. Syvän maaseudun ja elinvoimai-
sen kaupungin väliin jää nimittäin suuri määrä erilaisia alueita, kuten maantieteen pro-
fessori Vartiainen toteaa:   

 
Valtakunnan tasolla on niitä, jotka pitävät kaupunkipolitiikkaa itsessään pahana eli voidaan 
löytää tämänlainen kaupunki-maaseutupolitiikka-vastakkainasettelu. − − erilaisuuden koros-
taminen on hyvin tärkeää. Kaupunki-, maaseutu ja saaristopolitiikan kehittämisen selvitys-
miehenä ajatuksenani oli, että ne isot linjat olisivat yhteisessä elimessä ja sitten olisi ole-
massa omat jaostonsa lähinnä niille ääripäille eli syvälle maaseudulle ja ydinmaaseudulle 
sekä suurimmille kaupungeille. Yhdeksi nipuksi näitä ei voisi laittaa. On myös huomioitava 
se välimaasto eli onko kysymyksessä kaupunkimainen vai maaseutumainen alue − −. (Var-
tiainen.) 
 

Konflikteja voidaan torjua, kun hyödynnetään konteksteihin sopivia alueiden määrit-
telyjä. Esimerkiksi Suomen ympäristökeskuksen Kaupunki-maaseutu-alueluokituk-
sessa maaseutu luokitellaan maaseudun paikalliskeskuksiin, kaupungin läheiseen 
maaseutuun, ydinmaaseutuun ja harvaan asuttuun maaseutuun (ks. Helminen et al. 
2014). Pertti Vuorela, Mauno Kosonen ja Pekka V. Virtanen (1983: 7) huomauttavat, 
että kun maaseutu halutaan ymmärtää väljästi, ei tulisi sulkea kokonaan pois maaseu-
tuvaltaisia kuntia ja niiden keskuksia sekä kylätaajamia. Kuten professori Vartiainen 
sanoo, suurille kaupungeille tarvitaan toisenlaista politiikkaa kuin niille harvaan-
asutuille ja maaseutumaisille alueille, joissa väki vähenee, joiden on entistä vaikeampi 
saada rahoitusta, joita yritykset kaihtavat, joissa asuntojen hinnat romahtavat ja joiden 
elinvoima hiipuu. Helsingin elinkeinojohtaja Eero Holstila tuo selvästi esiin erilaisten 
alueiden asettamat haasteet politiikalle: 
 

Maaseutu-kaupunkipolitiikan vastakkainasettelun jäänteet ovat vielä olemassa ja ne näkyvät. 
Tämä ei ole mitään keksittyä. Ne haasteet kaupunkien ja maaseudun osalta ovat niin erilaisia 
ja ne kärjistyvät − − pankit hankkivat nykyään rahoituksen markkinoilta maailmanlaajuisesti. 
Ne eivät halua hukata rahojaan, ja tähän lainattuun rahaan liittyvä vakuusvaatimus onkin 
nykyään noussut ihan toisenlaiseen sfääriin ja se tulee tästäkin vielä nousemaan. Tämä tar-
koittaa sitä, että taantuvilla alueilla on pelättävissä, että niiden väkiluku vähenee ja asuntojen 
arvo laskee. Näille alueilla on todella vaikeaa saada sitä rahoitusta tässä tilanteessa. Kuiten-
kin rahoitusta on tulossa ylenmääräisesti niihin kasvukeskuksiin, joissa on vuosikymmenten 
odotus siitä, että siellä kysyntä kasvaa.  Tämä tilanne kärjistyy ja seurauksena on se, että 
vastakkainasettelu maaseudun ja kaupungin välillä tulee säilymään ja jopa pahenemaan. Mi-
ten huolehditaan haja-asutusalueiden ja taantuvien kaupunkien omaisuuden arvosta? − − 
Tässä on kysymys paljolti demografiasta eli meillä on paljon paikkakuntia, jossa väkiluku 
vähenee kuolevuuden enemmyyden kautta, ja siihen ei auta mitkään äkillisen rakennemuu-
toksen lääkkeet. (Holstila.) 

 
Monet johtavat poliitikot sanovat, että vastakkainasettelu tai kuilu maaseudun ja 

kaupungin välillä on turha, tarpeeton ja täysin keinotekoinen. Näin sanoessaan he eivät 
menetä äänestäjien ääniä eivätkä pilaa mahdollisuuksiaan tulla uudelleen valituiksi. 
He eivät halua aloittaa maaseutu-kaupunki-väittelyä, joka muuttuu oletettavasti nope-
asti jännitteiseksi ja joka ruokkii itseään. Kriisit ja konfliktit syntyvät useimmiten sil-
loin, kun asioista aletaan puhua kriiseinä ja konflikteina. Useat poliitikot painottavat 
pikemminkin maaseudun ja kaupungin välistä vuorovaikutusta. Tosin vuorovaikutuk-
senkin korostamiseen liittyy sudenkuoppia, jotka Antti Saartenoja (2004) huomaa niin 
politiikan kuin myös tutkimuksenkin teossa. Hän mainitsee, kuinka luottamuksen voi 
nopeasti menettää, jos spekuloi aihetta omista kunnianhimoistaan käsin:   
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Olen pyrkinyt välttämään sekä kaupunki- että etenkin maaseutumaantieteellistä tutkimusta 
vaivaavaa asenteellisuutta, jossa tutkimus ottaa kritiikittömästi lähtökohdakseen poliittisesti 
määriteltyjä kaupunkien ja maaseudun merkityksiä ja kehittämisen ongelmia ja tavoitteita. − 
− Silloin kun kaupungin ja maaseudun vuorovaikutusta käytetään politiikan välineenä tulisi 
olla pidättyväinen sen valjastamisessa poliittiseksi keppihevoseksi erilaisten kaupunki- tai 
maaseutupoliittisten ambitioiden ajamisessa. Viime kädessä ihmisten väliseen luottamuk-
seen perustuva vuorovaikutus on herkkä instrumentti, jota on käsiteltävä varoen niin kau-
punki-, maaseutu- kuin aluepolitiikan keinovalikoimassa. (Saartenoja 2004: 197.)  

 
Saartenoja (emt.) huomaa, että aina vuorovaikutuksen edistäminen ei ole tarkoituk-
senmukaista: 
 

On vielä syytä korostaa, että kaupungin ja maaseudun välistä vuorovaikutusta ei voi pitää 
ratkaisuna kaikkiin alueellisiin kehitysongelmiin. Joissakin tapauksissa mahdollisuudet ke-
hittää alueita vuorovaikutuksen kautta ovat yksinkertaisesi hyvin vähäiset. Jos vuorovaiku-
tuksen järjestäminen kohtaa kohtuuttomia ongelmia tai vuorovaikutuksen edistäminen ei ole 
palkitsevaa, ei voida olettaa, että toimijoiden kiinnostus sen eteenpäin viemiseen olisi kovin 
pitkäjänteistä. Alueiden kehittämisen ongelmat tulisikin nähdä haasteina, joita ratkottaessa 
myös kaupungin ja maaseudun välisen vuorovaikutuksen sisältöä, niin kehittämisen väli-
neenä kuin sen yhtenä tuloksena, voidaan edelleen kehittää. (Saartenoja 2014: 197.)  

 
Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutustyöryhmän jäsenet Eero Uusitalo, Janne An-
tikainen ja Kaisa Schmidt-Thomé (2004: 3) tuovat esille, että vuorovaikutuksen edis-
täminen ei välttämättä kaipaa uutta ohjelmaa, vaan tavoitteet voidaan integroida ole-
massa oleviin ohjelmiin. Vuorovaikutuksen vahvistaminen vaatii heidän mukaansa 
kansalaisaktiivisuutta ja hallinnon kehittämistä.  

Suomessa on kunnallispolitiikkoja, jotka ovat samalla myös yliopistojen tutki-
joita tai professoreja. Professori Laura Kolbe kertoo näkemyksistään Helsingin Sano-
mille; hän tulee esille sekä Helsingin keskustan kunnallispoliitikkona että Euroopan 
historian professorina: ”Maalla eletään aivan yhtä urbaanisti kuin kaupungeissa. Toi-
saalta kaikilla suomalaisilla on yhä yhteys maaseutuun. Eikä sen puolustamisessa ole 
kyse vain viljelijöiden ay-toiminnasta. Samalla puolustetaan kaikille yhteistä tunneti-
laa, suurta mentaalista voimavaraa.” (Historioitsija harrastaa kunnallispolitiik-
kaa…2017). Professori Kolben näkemys suomalaisten kaksoisidentiteetistä on vahva 
ja siihen on hyvä yhtyä. Useat suomalaiset liikkuvat maaseudun ja kaupungin välillä 
aktiivisesti. Kaupunkilaiset tekevät älykaupungeistaan käsin luonto- ja kalastusretkiä 
maaseutualueille, ja korkeaa teknologiaa kotonaan hyödyntävät maaseudun asukkaat 
käyvät puolestaan kaupunkien ostoskeskuksissa sekä pikaruokaravintoloissa. Pien-
palstat- ja yhteisöviljelmät, kampusviljelmät, kattoviljelmät ja viljelypalstat kertovat 
kaupunkiviljelyn suosiosta ja samalla maaseutumaisesta elämäntavasta kaupungissa. 
Tästä näkökulmasta puhetta vastakkainasetteluista tulisi siis ehdottomasti hillitä, ”top-
puutella”. Rauhoittelu on tärkeää, jotta elinkeinoelämän toimijat osallistuisivat aktii-
visemmin politiikkaan. Kaupunginjohtajana 25 vuotta toiminut Jyrki Myllyvirta ko-
rostaa yhteistyön merkitystä ja valittelee konfliktien johtaneen liike-elämän peräänty-
miseen kaupunkipolitiikassa:   

 
− − kaupunkipolitiikka on ollut kaupunkien keskinäistä yhteistyötä. Yliopistot ovat olleet 
siinä vahvasti mukana, mutta kyllähän tähän melkein koko ajan on sisältynyt tietty poliittisen 
konfontraation tunne. Tämä on tarkoittanut sitä, että monissa yrityksissä on koettu, ettei ha-
luta profiloitua asioissa, jotka ovat poliittisen vastakkainasettelun kohteena. Ehkä yritykset 
ovat olleet varovaisia. Ne eivät ole puhuneet niinkään kaupunkipolitiikasta siltäkään osin 
kuin ne ovat sitä tehneet. Ajatellaan vaikka kiinteistösijoitusyrityksiä. (Myllyvirta.) 
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Toisaalta ei ole kuitenkaan väärin esittää väitettä: ”Maaseudun ja kaupungin vä-
linen vastakkainasettelu ja intressiristiriidat ovat olemassa.” Jännitteet – vaikka ne tun-
tuvatkin tarpeettomilta, keinotekoisilta ja turhilta – ovat jostakin peräisin. Ei niitä voi 
peitellä tai lakaista maton alle. Motiivit tulee aina selvittää, jotta konfliktit voidaan 
ratkaista. Konflikteissa on kaiken kaikkiaan kysymys omien intressien ja etujen puo-
lustamisesta: ne syttyvät varsin helposti, jos joutuu julkisesti nöyryytetyksi tai tahalli-
sen provosoinnin kohteeksi. Tulee muistaa, että kaupungit saivat nauttia historiallisista 
privilegioistaan hyvin pitkään ja hyväksikäyttää maaseutualueita omien intressiensä 
mukaisesti. Weber (1992) esimerkiksi huomasi, kuinka maaseudun talonpoikia vel-
voitettiin myymään tuotteitaan kaupungeissa – ulkopuoliseen ennakkomyyntiin ei 
suhtauduttu suopeasti. Ehkä eniten maailman maaseutualueita on hyväksikäyttänyt 
Britannia. Brittiläisessä imperiumissa Lontoota maailmankaupunkina vahvistettiin eri 
puolilta valtakuntaa tuoduilla eksoottisilla hyödykkeillä, jotka oli tuotettu kruunun-
siirtomaihin kuuluneiden satamakaupunkien perifeerisillä alueilla.  

Maaseutuväen katkeruus ja ennakkoluulot kaupunkeja kohtaan ovat epäilemättä 
periytyneet sukupolvelta toiselle – myös Suomessa. Tänäkin päivänä omakotitalon 
maaseudulta ostaneet pariskunnat kantavat huolta kyläkoulujen tai kyläkauppojen säi-
lymisestä. Heidän mukaansa on aiheellista olla huolissaan kasvukeskuspolitiikasta, 
jota käsikirjoittavat ja toteuttavat eliitin koalitiot kaupunki-ideologioineen. Maaseutu-
väestölle on olettavasti merkittävää, että maakunta- ja sote-uudistusta viedään eteen-
päin pienten kuntien sekä vahvojen eliitin vastakoalitioiden näkökulmista.   

Suomessa kaupungin ja maaseudun välinen jännite ilmenee etenkin pääkaupun-
kiseudun ja muun Suomen välisenä jännitteenä. Keski-Suomen maakuntajohtaja Anita 
Mikkosen mielestä harkitsemattomat lausunnot pitävät yllä Helsingin ja muun Suo-
men vastakkaisuutta:  

 
Tuossa kun Uusi Kunta -tulevaisuuden kuntaseminaarissa eilen istuin, niin kyllä siellä kuun-
telin Helsingin kaupungin edustajaa. Hän puhui taas metsäkylistä ja muista. Tämä ei varmasti 
kuulostanut kovin hyvältä niistä kunnista, joista näitä löytyy. Jos ei ole niin sisällä niissä 
asioissa, niin ei kannattaisi hirveästi ääntänsä korottaa. Totta kai tämä on vapaa maa ja de-
mokratia pelaa näin. Onhan joskus ollut näitä kulmikkaita kommenttejakin, jotka tietysti sit-
ten aika herkkään maaperäänkin asettuvat. − − Jos ei tunne eikä tiedä, niin se mielikuva on 
vähän erilainen. (Mikkonen.) 

 
Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka viittaa klassiseen vastakohtaan 
Helsingin herrat vastaan muut:  
 

− − he, jotka edustavat syvää maaseutua politiikassa, niin kyllä heillä varmasti niitä maakun-
takeskustenkin ääniä on. Kyllä siellä aika kriittisiä mielipiteitä esitetään esimerkiksi pääkau-
punkiseudun infrahankkeisiin, että tarvitaanko tänne joku Pisara-rata tai joku muu. − − Ky-
seessä on pääkaupunkiseutu vastaan muut eli Helsingin herrat vastaan muut-asetelma. 
(Pokka.) 

 
Patrick Le Galès (2002: 272) huomaa Suomessa vallitsevan asetelman: ”Suo-

messa maaseudun periferia-alueiden intressit puolustavat universaalista näkemystä 
hyvinvointivaltiosta. Nämä intressit yrittävät torjua Helsingille resursseja suuntaavan 
kaupunkipolitiikan luomisen huolimatta siitä liittyvätkö [kaupunkipolitiikan] resurssit 
sosiaalipolitiikkaan tai suurempiin taloudellisiin investointeihin.” Aluekehitysneuvos 
Ulla Blomberg huomaa, kuinka Itä-Helsinki on joutunut kärsimään hyvinvointivaltion 
allokaatiopolitiikasta, joka ei olisi vastannut sosiaalisen oikeudenmukaisuuden peri-
aatteita: 
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Suomea ei voi kehittää työntämällä lisää rahaa maaseudulle. Maaseutua ja sen tärkeintä elin-
keinoa, maa- ja metsätaloutta, jo tuetaan taloudellisesti. Kaupunkielinkeinoilla ei ole vastaa-
vaa tukijärjestelmää. Jos olet kaupungissa työtön, olet monesti vähävarainen ja asut kalliisti. 
Maaseudulla on mahdollista asua edullisemmin ja harjoittaa edes vähän omavaraistaloutta. 
Kaikki ei mene verotuksen kautta, jokainen peruna. Olin erittäin huolissani aikanaan alueke-
hitysosastolla siitä, miten valtio kohteli kaupunkeja. Erityisesti pääkaupunkiseutua on aina 
sorsittu. Esimerkiksi pahoina työttömyyskausina työllisyysrahoja ohjattiin prosenttiperiaat-
teella Itä-Suomeen, kun siellä oli prosentuaalisesti paljon työttömiä. Samaan aikaan esimer-
kiksi Itä-Helsingissä oli absoluuttisesti huomattavasti enemmän työttömiä, mutta prosentu-
aalisesti vähemmän. Rahan jakaminen prosenttiperiaatteella on vaarallista. Ihmiset eivät ole 
prosentteja. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA teki vastaavaa työntämällä valtion 
aravatuotantoa pieniin keskuksiin, maaseutukeskuksiin, joissa oli jo riittävästi tyhjiä asuntoja 
vapaana. Samaan aikaan Helsingissä asuntojen hinta nousi ja oli kova pula tuetusta asunto-
tuotannosta. ARA:n toiminnasta kuten myös työllisyysrahojen kohdentumisesta päättivät 
keskustajohtoiset virkailijat. (Blomberg.) 

 
Vastakkainasettelua ylläpidetään puolin ja toisin. Eivät vain Helsingin herrat menetä 
harkintakykyään. Apulaisprofessori Rytilän mielestä Suomen Keskustan johto on tul-
kinnut väärin etenkin Heikki von Hertzenin ajatuksia:  
 

Minusta pohjanoteeraus oli se, kun pääministeri Vanhanen piirsi joukon uusia kaupunkeja 
Helsingin ympärille, maaseudulle. Sehän oli täydellinen väärinkäsitys. Kansahan nauroi 
kyllä katkerakseen, että eihän se ole mitään kaupunkipolitiikkaa. Vanhanen luuli, että se on 
se juttu, koska von Hertzen esitteli muka vastaavia. Mutta ei se ollut näin. Heikkihän aina 
ajatteli, että vahvistetaan olemassa olevia kaupunkeja niin kuin Raaseporia. Hän keksi sen 
nimenkin. (Rytilä.) 

 
Vanhasen ajatuksen useista kaupunkikeskuksista voi tulkita myös kannanottona 

monikeskusmallille. Toisaalta sen voi tulkita tueksi pienille kaupungeille ja maaseu-
dulle, joille kaupunkitutkimuksen klassikkojen Louis Wirthin ja Georg Simmelin mu-
kaan on ominaista yhteisöllisyys ja epäluulo metropolin laskelmoivaa ja välinpitämä-
töntä elämäntyyliä kohtaan. Tulee muistaa, että kaupunkikulttuurin kehittyessä myös 
metropolin ihmiset saattavat identifoitua asuinyhteisöönsä aivan samalla tavalla kuin 
maaseudun asukkaat kiinnittyvät omaan yhteisöönsä. Kunnanjohtaja Tarmo Aarnio 
näkee merkkejä tällaisesta kehityksestä:  

 
Sekin olisi tavallaan kiinnostavaa, miten ihmisten yhteisöllisyys ja tavat ovat muuttuneet. 
Onko muutos johtunut kaupungistumisesta vai onko kysymys nuorten sukupolvien erilai-
sesta tavasta suhtautua asioihin? Tai mistä se voi johtua? Varhaisista suomalaisista eloku-
vista on nähtävissä, miten maalla elettiin yhteisöllisesti. Nyt aletaan kuitenkin nähdä, että on 
olemassa Kontulan poikia ja Espoonlahdessa syntyneitä. Tavallaan se identifioimiskohde 
palautuukin pitkälti omaan kaupunginosaan − −. (Aarnio.)  

 
Metropolissa vallitsevasta yhteisöllisyydestä kertovat esimerkiksi graffitit, urbaanit 
legendat, siirtolapuutarhat, pop up -ravintolat, festivaalit, We love Helsinki -juhannus-
tanssit, kaupunkitanssit, kerrostalojen talkoot, maauimalat ja muut tapahtumat, kuten 
Slush. Yhteisöllisyydestä kirjotti myös Ferdinand Tönnies, joka asetti vastakkain yh-
teiskunnan ja yhteisön. Useita vuosia aluekeskusohjelmaa vetänyt Laiho viittaa Suo-
men kaupunkien vähäiseen yhteisöllisyyteen ja yhteiskunnan ensisijaisuuteen: 
 

Mikä on kansalaisyhteiskunta kaupungissa? Miten kaupunkilaiset itse luovat sitä kaupunkia? 
Tämä on meillä hyvin ohut. Vedin ennen aluekeskusohjelmaa monta vuotta ja hallitusohjel-
maperustaista osallisuushanketta, jossa nimenomaan tutkittiin tätä kansalaisyhteiskuntaa, 
kansalaisten osallistumismahdollisuuksia. Meillä ei ole tätä osin briteiltä ja osin Manner-
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Euroopasta tulevaa community-ajattelutapaa. Meillä on aina tämä Gesellscaft, ei Gemein-
schaft tai meillä on tämä society eikä tämä community. Nämä ovat hirveän merkittäviä lä-
hestymistapoja, jos ajatellaan sitä, miten kaupunkia kehitetään ja mikä sen kaupunkipolitii-
kan kohteen sisältö voisi olla. (Laiho.) 

 
Kansainvälisten yhteyksien lisääntyminen on kuitenkin haastanut ennen niin itsestään 
selvänä pidettyä valtion ja yhteiskunnan kokonaisedun priorisoimista. Kaupunkineu-
vos Pekka Alanen puhuu urbaanista nuorisosta, joka hakee yhteisöllisyyttä kansainvä-
lisestä verkostosta: 
 

Suomen peruskoulujärjestelmä, kansanterveystyö ja päivähoito valmisteltiin ja toteutettiin 
erityisesti alkuvaiheessa vahvassa valtionohjauksessa. Kun ne oli saatu liikkeelle ja toimi-
maan, lisättiin paikallista päätösvaltaa. Tänä päivänä kansainvälistyminen, globalisaatio ja 
erityisesti EU tuovat uusia painotuksia toimintaan. Valtioiden rajat koetaan tänä päivänä eri 
lailla kuin ennen, erityisesti nuoriso liikkuu niin ulkomaille kuin ulkomailta luontevasti. 
Elämme erilaisessa maailmassa. (Alanen.) 

 

Kansainvälisten kontaktien lisääntyminen koskee kuitenkin vain osaa nuorisosta. 
Kaikki eivät lähde vaihtoon ulkomaisiin yliopistoihin, osallistu Castellsin kuvaamiin 
kansainvälisiin kaupunkiliikkeisiin tai liiku ulkomailla yhtä luontevasti kuin koti-
maassa. Saattaakin olla syntymässä uusi vastakkainasettelu kosmopoliitin ja maaseu-
dulle jäävän nuorison välillä samalla kun tuloerot kasvavat.  

Summaten, uudessa suomalaisessa kaupunkipolitiikassa keskeistä on korostaa 
maaseudun ja kaupungin välistä vuoropuhelua. Itse asiassa syntyihän kaupunkipoli-
tiikka alun perin tämän ajatuksen pohjalta, mikä oli Paavo Lipposen ensimmäisen hal-
lituksen hallitusohjelmaankin kirjattu. Yhteistyö ja vuorovaikutuspolitiikka ovat tar-
peen, jotta kaupungit ja maaseutualueet pysyisivät elinvoimaisina. Vastakkainasette-
lut ovat toki olleet olemassa, mutta niiden ylläpito ei ole tietenkään ollut Suomen edun 
mukaista.  OECD:n mukaan ei ole ollut olemassa yhtä vastausta siihen, miten konflik-
tit maaseutumaisten ja kaupunkimaisten alueiden välillä tulisi ratkaista (Schumann). 
 
10.5.2 Kylmä KOKO 
 

Syntynyt metropolipolitiikka vahvisti vain hetkellisesti uutta suomalaista kaupun-
kipolitiikkaa. Alueiden kehittämislain 14 § mukaisella aluepoliittisella erityisohjel-
malla nimittäin heikennettiin valtiollista kaupunkipolitiikkaa, jota oli rakennettu Lip-
posen I:n ja II:n hallituksen ajoilta saakka. Matti Vanhasen II hallituksen perustama 
työ- ja elinkeinoministeriö aloitti toimintansa vuonna 2008. Uusi ministeriö sai tehtä-
väkseen laatia alueellisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO). Erityisohjel-
man valmistelutyö oli mahdollista aloittaa, koska valtioneuvosto oli päättänyt alueke-
hittämisen valtakunnallisista tavoitteista vuonna 2007. Elinkeino- ja innovaatiopoli-
tiikkaa korostanut KOKO aloitettiin vuonna 2010, ja siihen osallistui 52 aluetta. 

Vanhasen II hallituksen aikana kansallisen aluepolitiikan tavoitteena oli kehittää 
tasapainoinen ja elinvoimainen aluerakenne sekä vastata alueiden erityishaasteisiin. 
KOKO:a käytettiin yhtenä instrumenttina näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. 
KOKO:n tavoitteena oli parantaa alueellista koheesiota sekä tukea toimijoiden välistä 
verkostoitumista. Vanhasen II:n hallituksen ohjelmaan kirjattiin: ”Hallituksen tavoit-
teena on edistää alueiden kansainvälistä kilpailukykyä, pienentää alueiden välisiä ke-
hityseroja, turvata kansalaisten peruspalvelut ja yhteydet koko Suomessa. Lähtökoh-
tana ovat alueiden omiin vahvuuksiin ja osaamiseen perustuva erikoistuminen, toimi-
joiden välinen yhteistyö ja verkottuminen alueiden kesken. Tavoitteena on vahvoihin 
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maakuntiin perustuva monikeskuksinen aluerakenne, joka vahvistaa sekä kaupunki-
alueiden että maaseudun elinvoimaisuutta” (Valtioneuvoston tiedonanto…2007: 21).  

Koheesio- ja kilpailukykyohjelmasta tuli osa maakunnallista suunnittelu- ja ke-
hittämisjärjestelmää60, ja siihen sulautettiin alueellisen kehittämisen erityisohjelmista 
aluekeskusohjelma AKO, joka sisälsi Uudenmaan kaupunkiohjelmat. Lisäksi KOKO 
korvasi saaristo-ohjelman (paikallisen ja alueellisen toteuttamisen) sekä maaseutupo-
liittisen erityisohjelman alueita koskevan osan (AMO) (Lahti 2012: 15). Entä millai-
nen oli KOKO:n suhde OSKE:en, joka jäi omaksi ohjelmakokonaisuudekseen? Val-
tion virkamiehen mukaan suhdetta haluttiin terävöittää: ”OSKE jatkui itsenäisenä, kun 
KOKO:a valmisteltiin. Silloin KOKO:n valmisteluaikana OSKE:n ja KOKO:n välistä 
suhdetta ja roolijakoa lähinnä terävöitettiin paremmaksi kuin mitä se oli ollut AKO:n 
aikana niin että ohjelmat pysyisivät enemmän omilla tonteillaan − − “ (Valtion virka-
mies). OSKE ja KOKO täydensivät toisiaan. Jälkimmäinen keskittyi toimialakehittä-
mistä laaja-alaisempaan kehittämiseen sekä kansallisen innovaatiostrategian jalkaut-
tamiseen alueilla (Lahti 2012: 15). KOKO jäsentyi ohjelmiensa lisäksi seitsemään 
kansalliseen teemaverkostoon, joiden oli määrä levittää osaamista ja tuottaa lisäarvoa 
alueiden kehittämisessä.  

Pääkaupunkiseutu laati ajalle 2010–2012 oman PKS-KOKO-ohjelmansa, joka to-
teutti osaltaan metropolipolitiikan tavoitteita ja kilpailukykystrategiaa. PKS-KOKO:n 
toimenpidekokonaisuudet olivat: (1) innovaatioiden edistäminen ja osaamisrakentei-
den vahvistaminen. (2) osaajien uramahdollisuuksien avaaminen ja varmistaminen. 
(3) kansainvälisten osaajien ja yritysten asettautumisen tukeminen. (4) kulttuurienvä-
lisen vuoropuhelun, yhteisöllisyyden ja viihtyvyyden lisääminen. Pääkaupunkiseudun 
kaupungit sekä Kirkkonummi tekivät runkosopimuksen ohjelmakauden rahoituske-
hyksestä vuodelle 2010–2013. Kokonaiskustannuksiksi arvioitiin 2.4 miljoonaa euroa, 
ja kaupungit sopivat ohjelmakauden rahoitusjärjestelyistä sekä rahoituksen hallin-
noinnista Uudenmaan liiton kanssa. 

KOKO:n merkityksestä kiistellään. Työ- ja elinkeinoministeriön kehitysjohtaja 
Laiho pitää KOKO:a puoluepoliittisesti tarkoitushakuisena:  
 

Aluekeskusohjelma lopetettiin ja näille seuduille ilmoitettiin, että ne voivat hakeutua kohee-
sio- ja kilpailukykyohjelmaan, jossa lähdetäänkin kehittämään elinkeinopolitiikan ja toimin-
taympäristön avulla sitä seudun kilpailukykyä. Tämä koheesio tarkoitti sitä, että Suomen 
kaikki alueet tekevät yhteistyötä keskenään − −. Se oli järjetön koko hanke! Siis se KOKO 
oli vain se keino ajaa hyvin pienesti pyörivillä rahoilla alas tämä kaupunkipoliittinen poh-
diskelu. Sillä oli poliittinen tarkoitus! (Laiho.) 

 
Kehitysjohtaja Laihon näkemystä tukee valtion virkamies, joka haluaa pysyä nimettö-
mänä:  
 

Koheesio- ja kilpailukykyohjelmasta ehkä voisin kärjistää, että se ei palvellut erityisesti ke-
nenkään etua, vaan tarjosi kaikkea kaikille. − − KOKO ehkä pantiin alun perin kasaan varsin 
poliittisista tarkoitusperistä. Keskusta oli silloin ministeripuolueena, hallituspuolueena. Alun 
perin KOKO:lle ei saatu ehkä niin selvää eri puolueita kokoon kytkevää mandaattia. Se ko-
ettiin enemmän yhden puolueen aikaansaannokseksi − −. (Valtion virkamies.) 

 
Jotkut katsovat, että poliittinen peli huipentui KOKO:n lakkauttamiseen: erityis-

ohjelman oli määrä jatkua vuoden 2013 loppuun, mutta se päätettiin lopettaa vuodesta 
2012 alkaen. Keskustan poliittisen pelin tavoitteena olisi ollut huuhtoa viemäristä alas 

                                                           
60(KOKO:n…2009) 
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kaupunkipoliittiset työkalut. KOKO tehtiin tietoisesti monimutkaiseksi, sekavaksi ja 
uuvuttavaksi, ja sen valmistelua pitkitettiin. Suomen Keskustalle uskolliset aluepolii-
tikot laskelmoivat, että keskusta saattaisi pudota oppositioon kahden pitkän hallitus-
kauden jälkeen ja että uusi hallitus todennäköisesti aloittaisi oman alue- ja kaupunki-
kehittämisensä puhtaalta pöydältä. KOKO:n lakkauttaminen siis ennakoitiin ja tämän 
vuoksi junailtiin liian laajoja ohjelmia, jotka kattoivat ovelasti myös suurkaupunkipo-
litiikan (esim. PKS-KOKO). Poliittinen peli tuotti tuloksia: uusi elinkeinoministeri 
Häkämies (kok.) joutui tekemään päätöksen sekavan erityisohjelman lopettamisesta 
vuoden 2011 lopulla. Pääkaupunkiseudulla vuonna 2002 alkanut suurkaupunkipoli-
tiikka loppui, eikä rahaa saatu enää ohjelmatyöskentelyyn vuosille 2012 ja 2013.  

Virkamies ei anna hyvää arvosanaa KOKO:lle: ”Meillä oli KOKO-ohjelma. Hy-
vin pieni, mitätön.” (Virkamies). Tutkimuspäällikkö Timo Mäkitalo sanoo, että 
KOKO:n lopettaminen oli ikävä asia: ”KOKO ja sen alasajo oli aika kenkku juttu. − 
− Se oli kylmää kyytiä, kun KOKO ajettiin alas.” (Mäkitalo). Virkamies pitää 
KOKO:a epäonnistuneena alusta lähtien:  
 

Minusta se KOKO-ohjelma lähti liian väärille raiteille. Kollegallani oli paljon ajatuksia, ja 
hän hehkutti sitä, että ikään kuin KOKO-ohjelma olisi koko aluepolitiikka, ja sitähän se ei 
toki ollut. Tästä me otimme jonkun verran yhteenkin. Minusta se oli epäonnistunut alusta 
lähtien, mutta kollegani varmastikin on eri mieltä asiasta. Tämän KOKO:n takia kollegani 
sitten varmaan lähtikin, kun hän ei saanut rahoitettua erityisohjelmaa kunnolla. (Virkamies.) 

 

KOKO:sta vastanneeseen toimijaan, kehitysjohtaja Antikaiseen, sopii Max We-
berin kuvaus sankarillisesta johtajasta, joka tunteenomaisesti sitoutui ajamaansa oh-
jelmaan. Kehitysjohtaja Antikainen kertoo työ- ja elinkeinoministeriöstä eroamisen 
syistä (sisäinen suhde) sekä kertoo oman näkemyksensä KOKO:sta: 

 
KOKO käynnistyi todella huonosti. − − Se oli kaksi vuotta ohjelmallisesti toiminnassa, ja 
sitä pystytettiin kaksi vuotta. − − Tieto siitä, että KOKO:n loppu tulee, vei viimeisetkin puoli 
vuotta siitä suurin piirtein pois. − − Tähän liittyen minulla oli Jyri Häkämiehen kanssa hy-
vinkin aktiiviset keskustelut. Ilmoitin Häkämiehelle, että KOKO:a ei saa lopettaa. Se on par-
hain aihio, minkä eteen tehdään töitä. Uhkasin, että jos lopetat KOKO:n, niin lähden täältä 
ministeriöstä. Ja Häkämies oletti, että bluffaan. Hän teki päätöksen, että KOKO lopetetaan, 
ja minä kirjoitin näin irtisanomiskirjani. Laitoin pääni pantiksi ja tein kaikkeni sen puolesta, 
että KOKO:a ei saa lopettaa ja että sitä olisi pitänyt käyttää kaupunkipolitiikan instrument-
tina myöskin. (Antikainen.) 

 
Kehitysjohtaja Antikaisen sitoutuminen KOKO:on, jota olisi hänen mielestään pitänyt 
käyttää kaupunkipolitiikan instrumenttina, osoittaa, että keskustan kanssa olisi mah-
dollista tehdä kaupunkipoliittista yhteistyötä ja että on mahdollista saada keskustapo-
liitikot kiinnostumaan kaupunkien kehittämisestä. Keskustalaiselle aluepolitiikan eri-
tyisohjelmalle, jonka suojissa olisi voinut harjoittaa kaupunkipolitiikkaa, olisi pitänyt 
antaa mahdollisuus. Sen sijaan KOKO lopetettiin, ja se leimautui poliittiseksi. Alue-
kehitysjohtaja Kavonius haluaa kuitenkin suhtautua varauksellisesti KOKO-ohjelman 
poliittisuuteen:  

 
Pekkarinenhan ei pitänyt koskaan aluekeskusohjelmasta ja hän myös lakkautti sen. Tilalle 
luotiin vähemmän fokusta sisältävä ja "neutraalimpi" KOKO-ohjelma. Poliittinen elementti 
sisältyi siis aluekeskusohjelman lopettamiseen. Sen tilalle luotu KOKO-ohjelma ei mieles-
täni ollut vahvasti poliittinen muuten kuin välillisesti eli AKO-ohjelman lakkauttamisen 
kautta. Toki KOKO oli poliittinen siinä suhteessa, että se sisälsi paljon elementtejä, joita 
käsiteltiin myös maaseutuohjelman puolella. Näin ne menivät monessa suhteen päällekkäi-
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siksi, mikä oli mielestäni resurssien tuhlausta (ja yksi ohjelman heikkouksista jo alusta läh-
tien), koska maaseudun kehittämiseen on aina ollut suhteellisen paljon rahaa – erityisesti jos 
resursseja vertaa kaupunkiseutujen kehittämiseen käytettyihin voimavaroihin. Maaseutuoh-
jelman lakkauttamisestahan ei koskaan keskusteltu eikä sitä kovin moni edes kyseenalaista-
nut. (Kavonius.) 

 
Aluekehitysjohtaja Kavonius katsoo, että aluekeskusohjelma oli tehtävänsä suoritta-
nut, kun aluepolitiikkaan oli sisällytetty kaupunkipolitiikka:  
 

Itsekään en varsinaisesti AKO:n lopettamista vaatinut, mutta fokuksen terävöittämistä kyl-
läkin. Toisaalta olin erityisohjelman jatkamisen suhteen hieman epävarma. Katsoin, että se 
oli toteutuneessa muodossaan jo varsin hyvin täyttänyt tehtävänsä; se oli vienyt kaupunki-
poliittisen ajattelun aluepolitiikan sisään, jopa ytimeen ja erityisesti nostanut ajatteluun kau-
punkien tärkeän roolin aluekehittämisessä. Alkujaanhan oli tarkoitus, että AKO olisi ollut 
määräaikainen ohjelma. Periaatteessa kaikkien tai ainakin useimpien erityisohjelmien tulisi 
olla määräaikaisia, määrittelemättä tässä yhteydessä määräaikaisuuden pituutta. Yleisesti 
voisin sanoa, että kun erityisohjelma on täyttänyt tavoitteensa, se voitaisiin lopettaa. Tavoit-
teen määrittely on usein vaikeampi juttu, mutta yksi kriteeri lopettamiselle voisi olla seu-
raava: Sitten kun (erityis)ohjelman fokus on siirtynyt kehittämistoiminnan keskiöön ja tullut 
osaksi vallitsevaa kehittämisajattelua ja -toimintaa, se voitaisiin eritysohjelmana ja -toimin-
tona lakkauttaa. AKO olisi joka tapauksessa kaivannut uudistamista ja fokuksen terävöittä-
mistä. (Kavonius.) 

 

Summaten, KOKO oli ristiriitainen ja sekava erityisohjelma, joka kohtasi ankaraa 
arvostelua ja joka lisäsi jännitteitä alue- ja kaupunkikehittämiseen. KOKO:lla vaiku-
tettiin haitallisesti uuden suomalaisen kaupunkipolitiikan kehittymiseen. Toimijoiden 
väliset sisäiset suhteet olivat jännittyneitä. Tosin positiivista oli Design City -konsep-
tin luominen PKS-KOKO:ssa sekä LOIKKA 2030-rahoitus.  
 
10.5.3 Kuntauudistus ja kuntien kapina    
 

Kaupunkipolitiikka syntyi pian uudelleen kokoomuksen noustua päähallituspuo-
lueeksi vuoden 2011 eduskuntavaalien jälkeen. Mari Kiviniemen johtaman keskus-
tan61 jouduttua oppositioon, Jyrki Kataisen (Kok.) hallituksen huomion keskipis-
teeksi tuli kaupunkipolitiikka (ks. esim. Alho & Voutilainen 2012). Kaupunkipolitiik-
kaa ei voitu tehdä täysin erillään kuntapolitiikasta, sillä kokoomus-vetoisen hallituk-
sen yhtenä keskeisimpänä pyrkimyksenä oli suuren kuntauudistuksen läpivienti laajo-
jen kaupunkiseutujen kuntaliitosten kautta. Kaupunkiseutuvetoinen kehittäminen voi-
mistui, ja yhteistyömuotoja kaupunkimaisten kuntien välillä haluttiin säätää velvoitta-
vaan suuntaan. Kokoomus-vetoisen hallituksen piirissä katsottiin, ettei vapaaehtoi-
sella yhteistyöllä enää kyetty saavuttamaan kaupunkiseudun kokonaisuuden ja kasvun 
kannalta parasta mahdollista tulosta. Yhteiskuntapoliittiseen keskusteluun nousivat 
kuntauudistuksen pakkokuntaliitokset, joita keskusta puolueena sekä Suomeen synty-
nyt kuntakapinaliike Anna-Mari Ahosen johdolla vastustivat. Pienten kuntien etuja 
ajaneen kuntakapinaliikkeen näkeminen nimenomaan kaupunkipolitiikan vastaisena 
toimintana on kuitenkin kyseenalaista. Kuntaliiton yksikön johtajan työstä eläkkeelle 
jäänyt Leena Karessuo näkee kapinaliikkeen suhteen kaupunkipolitiikkaan seuraa-
vasti: ”En usko, että se suuntautui suoraan kaupunkipolitiikkaan, vaan ehkä muutoin 
kaupunkien tai kuntien koon kasvattamiseen, ja siihen valtion ohjaukseen. En kokenut, 

                                                           
61Kiviniemen hallitus aloitti kesäkuussa 2010 (Valtioneuvoston tiedonanto Eduskunnalle…2010).   
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että se olisi ollut nimenomaan kaupunkipolitiikkaa vastaan.” (Karessuo). Koska kun-
takapinaliike oli pienten kuntien asialla, sitä ei voida sinänsä pitää Manuel Castellsin 
kuvaamana kaupunkiliikkeenä  pikemminkin kyseeseen tulee kuntien koalitio.   

Suuren kuntauudistuksen haluttiin tuovan Suomeen säästöjä taloudellisesti vaike-
assa tilanteessa, jossa julkisen talouden kestävyysvaje oli käymässä kestämättömäksi. 
Kaupunkipolitiikan teolta edellytettiin yhä enemmän vahvaa poikkihallinnollisuutta ja 
kuntapolitiikan pelisääntöjen ymmärtämistä (Kaupunkiseudut kuntauudistuk-
sen…2013: 15). Kuntauudistus ei edennyt hallituksen alkuperäisten tavoitteiden mu-
kaisesti opposition ja kuntien suuren vastustuksen takia. Vahvojen peruskuntien muo-
dostuminen työssäkäyntialueiden pohjalta Suomeen jäi vain suunnittelu- ja kokeiluas-
teelle, sillä hallitus joutui lopulta luopumaan pakkokuntaliitosten käytöstä (Hallitus 
luopuu pakkoliitoksista 2014). Valtiovarainministeriössä laaditun ”tohtori Arto Kos-
ken kuntakartan” mukaan Suomen kuntien määrä olisi tullut pienenemään dramaatti-
sesti (Mahdoton kuntauudistus 2012).  

Kaupunkipolitiikan ”tuhoon” palataan luvussa 12.2.2, jossa tarkastellaan kau-
punki-valtio-suhteen tulevaisuutta sekä maakunta- ja sote-uudistusta. Seuraavaksi pu-
reudutaan kaupunkisopimuksiin selviytymisen keinoina, joilla konflikteja on pyritty 
liennyttämään.  
 
10.6 Kaupunkisopimukset konfliktien liennyttäjinä?  
 

Valtioneuvosto asetti vuonna 2011 kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän Jyrki Ka-
taisen hallituksen toimikauden päättymiseen asti. Yhteistyöryhmän alaisuuteen perus-
tettiin suurkaupunkijaosto ja seutukaupunkijaosto62. Suurkaupunkijaoston tehtävänä 
oli kehittää valtion ja suurten kaupunkiseutujen yhteistyötä ja sopimusmenettelyä. 
Seutukaupunkijaoston tehtävänä oli kehittää seutukaupunkien ja valtion yhteistyötä63. 
Työ- ja elinkeinoministeriö asetti vuonna 2012 vielä kolmannen  kaupunkipolitiikan 
yhteistyöryhmän jaoston, kaupunkitutkimusjaoston64. Kaupunkipolitiikan yhteistyö-
ryhmän ja sen jaostojen ensimmäisiin tehtäviin kuului kaupunkipolitiikan toimenpi-
deohjelman valmistelu vuosiksi 2012–2015. Toimenpideohjelmaan kirjattiin linjauk-
set esimerkiksi valtion ja kaupunkiseutujen kasvu(aie)sopimuksista sekä maankäytön, 
asumisen ja liikenteen aiesopimuksista65. Kuuden ministeriön ja pääkaupunkiseudun 
kuntien kesken sovittiin ohjelmasta sosiaalisen eheyden lisäämiseksi66.  

Turun ja Helsingin seudun kunnat allekirjoittivat vuonna 2012 valtion kanssa 
omat MAL-aiesopimukset67. Oulun seudun ja valtion välinen MALPE-aiesopimus al-
lekirjoitettiin vuonna 201368. Tampereen kaupunkiseudun ja valtion vuonna 2011 al-
lekirjoittamaa aiesopimusta seurasi uusi sopimus, joka allekirjoitettiin vuonna 201369. 
Valtio ja kaupungit uusivat aiesopimuksiaan pitkäaikaisasunnottomuuden poista-
miseksi70. Valtio, pääkaupunkiseudun kaupungit, pääkaupunkiseudun yrittäjäjärjestöt 
                                                           
62(Työ- ja elinkeinoministeriö 2011a) 
63(Työ- ja elinkeinoministeriö 2011b; Työ- ja elinkeinoministeriö 2011c) 
64(Työ- ja elinkeinoministeriö 2012a) 
65(Työ- ja elinkeinoministeriö 2012b) 
66(Metropolipolitiikan painopisteet…2015: 4) 
67(Turun ja kaupunkiseudun…2012; Valtion ja Helsingin seudun…2012) 
68(Oulun seudun ja valtion…2013) 
69(Tampereen kaupunkiseudun ja…2011; Tampereen kaupunkiseudun ja…2013) 
70(Valtion ja Helsingin kaupungin… 2012). 
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ja Helsingin seudun kauppakamari allekirjoittivat vuonna 2012 maahanmuuttajien ko-
touttamista ja työllistymistä tehostavan aiesopimuksen71. 

Kasvusopimuksien tavoitteena oli vahvistaa suurten kaupunkiseutujen kansainvä-
listä kilpailukykyä ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, edistää kasvua ja tukea 
kaupunkiseutuja strategisten painopisteiden valintaa72. Menettely pohjautui lakiin alu-
eiden kehittämisestä. Ensimmäisen kasvusopimusmenettelyn hakukierros päättyi hel-
mikuun lopussa 2013. Lappeenrannan kaupunki, Helsingin seudun kunnat sekä Joen-
suun, Vaasan, Seinäjoen, Porin, Lahden, Kuopion, Jyväskylän, Oulun, Turun ja Tam-
pereen kaupunkiseudut allekirjoittivat valtion kanssa kasvu(aie)sopimuksen73. 

Kasvusopimuksien strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi laadittiin valtion in-
novaatiopoliittinen erityisohjelma Innovatiiviset kaupungit (INKA), jonka hakuohjei-
siin kirjattiin: ”INKA-ohjelma on yksi konkreettinen väline, jolla valtio voi osallistua 
kasvusopimuksessa esille nostettujen strategisten valintojen toteuttamiseen. Tämän 
vuoksi kaupunkiseudun INKA-ohjelmaan esittämät painopistealueet tulee sisältyä 
myös kasvusopimuksiin”. INKA:n tarkoitus oli täydentää muita Tekesin ohjelmia 
sekä sen rahoittamia strategisen huippuosaamisen keskittymiä (SHOK), joihin liittyvä 
yhteistyö lähti liikkeelle tutkimus- ja innovaationeuvoston aloitteesta. INKA:lla pyrit-
tiin vahvistamaan Suomen alueellisia innovaatiokeskittymiä74. INKA:n tehokkuutta 
tarkastellaan luvussa 11.2.3.   
 
10.6.1 Sopimus vai ohjelma?   
 

Kasvu(aie)sopimusten instrumentiksi luotu INKA on uuden suomalaisen kaupun-
kipolitiikan ensimmäinen ”sopimusperusteinen ohjelma”, koska se siis toteutti aieso-
pimusten strategisia valintoja. Perinteisesti erityisohjelmat ja sopimusmenettely oli 
nähty eri asioina eikä aikaisemmilla kaupunkipolitiikan erityisohjelmilla ollut tuke-
naan valtiotasolla allekirjoitettuja juridisia sopimuksia, esimerkiksi ministeriöiden vä-
lillä. Valtion virkamiehen mukaan erityisohjelmia oli perustettu poliittisilla päätök-
sillä, ja niiden tueksi oli kutsuttu avainministeriöitä.  

Mitä tarkoittavat ohjelmaperusteinen ja sopimusperusteinen? Neuvotteleva 
virkamies Mika Pikkarainen kysyy: ”− − mikä on sopimusperusteinen ohjelma, koska 
sopimusperusteisuus ja ohjelmaperusteisuus tarkoittavat kahta eri asiaa käytän-
nössä?”. Valtion virkamies selventää termien historiaa:  

 

Sopimusperusteiset ohjelmat ovat ehkä terminä pikkuisen epätarkka, koska sopimusperus-
teisia ohjelmiahan meillä ei varsinaisesti ole olemassakaan, vaan ohjelmaperusteisesta kehit-
tämisestä on vähitellen siirrytty sopimuspohjaiseen kehittämiseen. Nykytilanteessahan 
meillä ei ole enää itseasiassa rahoitusohjelmia niinkään. Meillä on ollut olemassa vielä 
INKA-ohjelma, mutta se on yksi viimeisistä. Sopimuspohjaisen kehittämisen idea on enem-
män ollut siinä, että luodaan suora kumppanuuskanava valtion ja kaupunkien välille, jossa 
sitten yhteisellä kaupunkisopimuksella sovitaan kaupunkien ja valtion eri toimenpiteistä, 

                                                           
71(Metropolipolitiikan painopisteet…2015: 4) 
72(Työ- ja elinkeinoministeriö 2012c) 
73(Valtion ja Lappeenrannan kaupungin…2013; Valtion ja Helsingin seudun…2013; Valtion ja Joensuun 
kaupunkiseudun…2013; Valtion ja Vaasan kaupunkiseudun…2013; Valtion ja Seinäjoen kaupunkiseu-
dun…2013; Valtion ja Porin kaupunkiseudun…2013; Valtion ja Lahden kaupunkiseudun…2013; Valtion ja 
Kuopion kaupunkiseudun…2013; Valtion ja Jyväskylän kaupunkiseudun…2013; Valtion ja Oulun kaupun-
kiseudun…2013; Valtion ja Turun kaupunkiseudun…2013; Valtion ja Tampereen kaupungin...2013) 
74(Työ- ja elinkeinoministeriö 2012d) 
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kärkihankkeista. Niillä ei välttämättä ole mitään ohjelmallista rahoitusta edes näköpiirissä, 
mutta sehän tarkoittaa enemmän yhteisen tahtotilan kirjaamista sitten. (Valtion virkamies.) 

 
AKO-erityisohjelma ei ollut sopimusperusteinen ohjelma vaikkakin sen pohjalta 

tehtiin erilaisia alueellisen tason sopimuksia, kuten seutusopimuksia (ks. Ritsilä et al. 
2006: 64). Kehitysjohtaja Ulla-Maija Laihon mukaan aluekeskusohjelmat perustuivat 
valtuustojen päätöksiin:   

 
AKO:ssa saattoi olla joku pieni teknisempi, käytännöllinen sopimus niiden toimijoiden kes-
ken, jotka lähtivät toteuttamaan ja viemään aluekeskusohjelmaa eteenpäin, mutta kun tunnen 
erittäin hyvin aluekeskusohjelman, niin kyllähän siellä oli varsinaisesti taustalla vain kau-
punkiseutu x:n, kuntien tai kaupunginhallitusten päätökset.  − − ja sitten oli annettu toimek-
sianto jollekin kehittämisorganisaatiolle tai konsultille.   − − ohjelmassahan edellytettiin, että 
on olemassa valtuustojen päätökset siitä, että ollaan yhteistyössä. Kukin kunta omalta osal-
taan antaa sen vastinrahoituksen, jota se valtion rahoitus sitten edellytti. (Laiho.) 

 
Neuvotteleva virkamies Mika Pikkarainen huomauttaa, että sopimuksien puuttumi-
sesta huolimatta erityisohjelmiin sitouduttiin: 
 

OSKE:ssa ja AKO:ssa ei ole ollut ministeriöiden välillä sopimuksia. Osaamiskeskusoh-
jelman osalta se oli sisäasiainministeriö, joka hyväksyi sen eli valtioneuvosto hyväksyi 
OSKE:n silloin aikanaan 1990-luvun puolivälissä. Se ei ollut sopimus sinänsä, mutta 
periaatteessa tällä päätöksellä valtio sitoutui OSKE:n toteuttamiseen. (Pikkarainen.) 

  
MAL-aiesopimukset, MAL-sopimukset, strategiat, toteutusohjelmat sekä kokoa-

vat politiikkaohjelmat ovat kietoutuneet toisiinsa 2010-luvulla, esimerkiksi Helsingin 
seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen toteutusohjelma 2020 linkittyy Helsingin 
seudun MAL 2050 strategiaan75. Kasvu- ja vyöhykesopimukset sisältävät kehittämis-
ohjelmia, joita resursoidaan AIKO-rahoituksella. Kaupunkipolitiikan toimenpideoh-
jelma 2012–2015 ei ollut sopimusperusteinen ohjelma, mutta se ohjasi kaupunkipoli-
tiikkaa MAL- ja kasvusopimusten tekoon. Maantieteen professori Perttu Vartiainen ei 
näe toimenpideohjelmaa kaupunkipolitiikan ytimessä:  
 

Tietysti ilman muuta valtakunnallisesti sopimukset ja sopimusmenettely ryhmiteltiin kau-
punkipolitiikan toimenpideohjelman alle. Se oli kyllä hieman suuren kaupunkipolitiikan il-
maisu eikä se minusta edustanut aitoa policya. Korostan, että vasta ne varsinaiset kärjet eli 
ohjelmat ja sopimukset ovat sitä kaupunkipolitiikan ydintä. (Vartiainen.) 

 
Alueellisessa ja maakunnallisessa kehittämisessä on hyödynnetty ohjelmaso-

pimuksia, joista voidaan mainita Osaava Pohjois-Suomi ohjelmasopimus 2007–2013. 
Myös Pohjois-Karjalassa on hyödynnetty ohjelmasopimuksia. Professori Vartiainen 
jatkaa: ”− − Pohjois-Karjalassa oli muun muassa kärkihanke-ohjelmasopimus Joen-
suun yliopiston, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ja Joensuun Tiedepuiston vä-
lillä. Näitä ruvettiin tekemään eri kaupunkiseuduilla, ja niistä tutkijat puhuivat.” (Var-
tiainen 2016). Ohjelmasopimukset ovat aiesopimuksia, ensimmäiset aiesopimukset al-
lekirjoitettiin vuonna 199476, ja ne perustuivat lakiin alueiden kehittämisestä (5§): 
”valtion ja kuntien viranomaiset sekä yhteisöt laativat aluekehitysviranomaisen joh-
dolla ohjelmasopimuksia”. 

                                                           
75(MAL 2020…2012: 11−12, 65). Kaupunkiohjelma 2018-2022 on puolestaan kokoava politiikkaohjelma, 
jossa mm. esitetään toimintalinjauksia sopimusten kehittämiseksi (Urjankangas & Voutilainen 2018) 
76(HE 99/1993; Osaava Pohjois-Suomi…2007; Iso-Koivisto 1997, cit. Sippola 2010: 545) 
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Maakunnan liitto on voinut nimetä laatimansa maakuntaohjelman haluamal-
laan tavalla. Esimerkiksi Lapin liitto nimesi vuosille 2014–2017 laatimansa maakun-
taohjelman Lappi-sopimukseksi, vaikka kyseessä on lakisääteinen strategia juridisen 
sitovan sopimusasiakirjan sijasta77. Kehittämisjohtaja Päivi Ekdahl (2016) perustelee 
Lapin liiton maakuntaohjelman nimivalintaa:  

 
Pitää paikkansa, että Lapissa maakuntaohjelma nimettiin Lappi-sopimukseksi mutta toki 
asiakirjassa lukee myös se, että on kyse Lapin maakuntaohjelmasta. Asiakirjan nimellä ei 
käytännön kannalta ole mitään merkitystä. Laki ei "määrää" sitä, että asiakirjalla pitäisi olla 
määrätty nimi. Tärkeintä on se, että asiakirja vähintäänkin täyttää sille asetetut kriteerit. Me 
lähdimme luomaan omaamme niin että kriteerien lisäksi se täyttäisi myös tarkoituksensa olla 
"maakunnan näköinen" ja käyttöön hyvin soveltuva. Sopimusmalli nousi siinä yhteydessä 
hyväksi malliksi. (Ekdahl 2016.) 

 
10.6.2 Aiesopimuksista sopimuksiin   
 

KOKO:n päättymisen jälkeen siirryttiin määrätietoisesti sopimusperusteiseen 
kaupunkipolitiikkaan. Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan kirjattiin maininta sopimuspe-
rusteisesta kaupunkiseutupolitiikasta: ”Jatketaan sopimusperusteista kaupunkiseutu-
politiikkaa, jolla valtio, yliopistot, ammattikorkeakoulut, kaupunkiseudut ja elinkei-
nokehitysyhtiöt sopivat alueen pitkäjänteisistä kehittämistoimista. Aie- ja kasvusopi-
muspolitiikkaa tehdään suurissa kaupunkikeskuksissa koko maassa.”78 

KOKO:n puolustajana tunnettu kehitysjohtaja Janne Antikainen paikallistaa muu-
toksen vuoteen 2011: ” − − kun KOKO tapettiin vuonna 2011, niin sen jälkeen sopi-
muksista tuli pääinstrumentti kaupunkipolitiikkaan.” (Antikainen). Erityisohjelmat 
KOKO ja INKA epäonnistuivat, mikä sai päättäjät miettimään uudelleen ohjelmia yli-
päänsä. Kaupunginjohtaja, kaupunkineuvos Jorma Rasinmäen mielestä KOKO- ja 
INKA -ohjelmien epäonnistumisen syynä oli johtamisen puuttuminen:   

 
KOKO ja INKA ovat kaksi surullista. Nämä alkoivat kovassa innostuksessa molemmat. Pää-
simme ryhmittäytymään ja sitten kun aloimme saada tuloksia, niin rahoitus lopetettiin. − −. 
Näistä ei oikein tullut mitään, jos nyt sanon rehellisesti. Niitä ei johdettu. Ajatus ohjelmista 
muuttui totaalisesti siten, että tämä ei toimikaan tämä juttu. (Rasinmäki.) 

 
Kaupungistumisen edetessä keskuskaupunkien ja kehyskuntien väliset suhteet olivat 
päässeet tulehtumaan. Aiesopimusten avulla konflikteja haluttiin poistaa  pyrkimyk-
senä oli myös kaupunki-valtio-suhteen tervehdyttäminen. Kemin kaupunginjohtaja 
Kalervo Ukkolan mukaan aiesopimusmenettelyyn ei päädytty hetken mielijohteesta:  
 

Muistan varhaisen aluekeskusohjelman, jonka yhteydessä sain tylyjä vastauksia joltain naa-
purikunnan kunnanjohtajalta 2000-luvun alusta. Hän sanoi, että eihän meidän tästä ohjel-
masta täydy välittää. Kyseessä oli Paavo Väyrysen entinen erityisavustaja, sittemmin Ke-
minmaan kunnanjohtaja. Hän heitti tällä tavalla koko seutukunnan yhteisessä päättäjien ti-
laisuudessa! Tämä kuvastaa sitä, kuinka pitkästä marssista monella tavalla on ollut kysymys 
kaupunkipolitiikassa, että on päästy aiesopimuksiin. (Ukkola.) 

 
Aiesopimuksista alettiin vähitellen siirtyä valtion ja kuntien välisiin sopimuksiin. 

Valtioneuvosto antoi periaatepäätöksen valtion ja Helsingin seudun kuntien väliseksi 
sopimukseksi suurten infrahankkeiden tukemisesta ja asuntotuotannon edistämisestä. 
                                                           
77(Lappi-sopimus 2014: 7−9) 
78(Valtioneuvoston tiedonanto...2011: 44; Kaupunkipolitiikan toimenpideohjelma 2012).   
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Sopimus hyväksyttiin Helsingin seudun kunnissa vuonna 201479. Vuoden 2019 lop-
puun saakka tehdyn sopimuksen lähtökohtana oli pääministeri Alexander Stubbin hal-
litusohjelmaan (2014) sisältynyt kirjaus: ”Helsingin seudun suuria infrastruktuurira-
kennushankkeita tuetaan ja edistetään samalla alueen asuntotuotantoa − −.”80 Sipilän 
hallitusohjelman kärkihankkeisiin sisältyneet Helsingin, Turun, Tampereen MAL-so-
pimukset vuosille 2016–2019 allekirjoitettiin vuonna 2016. Valtio ja Oulun kaupun-
kiseutu allekirjoittivat MALPE-sopimuksen81.   

Kasvusopimukset päätettiin kuitenkin pitää aiesopimuksina. Sipilän hallitusohjel-
maan oli sisällytetty kirjaus: ”Hallitus tukee kaupunkiseutujen ja kasvukäytävien sekä 
eri alueiden omiin vahvuuksiin perustuvan kilpailukyvyn parantamista muun muassa 
kehittämällä sopimuspohjaista yhteistyötä valtion kanssa.”82 Haku uuteen kasvusopi-
musmenettelyyn päättyi tammikuussa 2016. Uudet kasvu- ja vyöhykesopimukset ha-
luttiin toteuttaa osana hallituksen kilpailukykykärkihankkeen toimenpidettä Alueellis-
ten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO)83. Valtio solmi vuosille 
2016−2018 kasvusopimuksen Joensuun kaupungin, Lappeenranta-Imatran kaupunki-
seudun, Oulun kaupungin, pääkaupunkiseudun, Tampereen kaupungin, Turun kau-
punkiseudun sekä Vaasan seudun kanssa. Pohjoisen kasvuvyöhykkeen ja Suomen kas-
vukäytävän toimijat allekirjoittivat valtion kanssa vyöhykesopimukset84. Uusi kau-
punkipolitiikan yhteistyöryhmä asetettiin vuonna 2016, ja sen on määrä toimia Sipilän 
hallituksen toimikauden päättymiseen asti85.  
 

10.7 Yhteenveto: lamaantunut kaupunkipolitiikka sekä kau-
punkipolitiikan kenttä 
 

Intressiristiriidat ja konfliktit ovat vaikeuttaneet uuden suomalaisen kaupunkipo-
litiikan tekoa, joka hiipui vuosituhannen vaihteen jälkeen. Jännitteet ja vastakkainaset-
telut häiritsivät kaupunkien kilpailukyvyn parantamista yhteiskunnallisesti kriittisinä 
aikoina; lisäksi globaaleja kaupunkiongelmia oli vaikeaa ratkoa. Konfliktit turhautti-
vat, uuvuttivat ja lannistivat kaupunkipolitiikan tekijöitä.   

Aluepolitiikka ja kaupunkipolitiikka eroavat tavoitteiltaan ja toimintatavoiltaan. 
Niitä on harjoitettu samanaikaisesti, ja ne on mahdollista sopeuttaa toisiinsa. Uhkaku-
vana on aluepolitiikan ja kaupunkipolitiikan eriytyminen erillisiksi. Aluepolitiikka, 
jolla on pitkät perinteet ja vakiintunut asema, on kahlinnut kaupunkipolitiikan itsenäis-
tymistä. Molempia politiikkoja tarvitaan. Kaupunkipolitiikkaa tarvitaan kasvavilla 
kaupunkiseuduilla, sillä esikaupunkien liitosaluepolitiikka oli käynyt mahdottomaksi. 
Aluepolitiikkaa tarvitaan maakuntien elinvoiman säilyttämiseksi. Erilaisia argument-

                                                           
79(Valtioneuvoston periaatepäätös…2014) 
80(Eduskunnan tiedonanto…2014: 4) 
81(Valtion ja Helsingin seudun…2016; Valtion ja Turun kaupunkiseudun…2016; Valtion ja Tampereen kau-
punkiseudun…2016; Valtion ja Oulun kaupunkiseudun…2016) 
82(Valtioneuvoston tiedonanto 2015: 29) 
83(Työ- ja elinkeinoministeriö 2015; valtioneuvoston periaatepäätös 2016) 
 

84(Valtion ja Joensuun kaupungin…2016; Valtion ja Lappeenranta-Imatran kaupunkiseudun…2016; Val-
tion ja Oulun kaupungin…2016; Valtion ja Pohjoisen kasvuvyöhykkeen…2016; Valtion ja pääkaupunki-
seudun…2016; Valtion ja Suomen kasvukäytävän…2016; Valtion ja Tampereen kaupungin…2016; Val-
tion ja Turun kaupunkiseudun…2016; Valtion ja Vaasan seudun…2016) 
85(Työ- ja elinkeinoministeriö 2016a) 
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teja on esitetty ja erilaisia keinoja on käytetty, vaihtelevalla menestyksellä, kaupunki-
politiikan voimistamiseksi. Yksittäisiä ”kaupunkipoliittisia pykäliä” on sisällytetty 
aluepoliittiseen lainsäädäntöön. Erityisohjelmatyöskentelystä siirryttiin KOKO:n jäl-
keen määrätietoisesti aiesopimuksiin ja sopimuksiin, joissa sovittiin kaupunkien ke-
hittämisestä ja joilla yritettiin liennyttää konflikteja ja muuttaa kaupunkipolitiikkaa. 
Suurkaupunkipolitiikka otti huomioon kaupunkialueiden erityiset ongelmat, ja metro-
polipolitiikkaa vauhditettiin kärkihankkeilla.  

Kaupunkipolitiikalla ja aluepolitiikalla on erilaiset tehtävät. Kumpaa politiikkaa 
valtiovalta priorisoi? Sosiaali- ja terveysministeriö on ollut huolissaan kaupunkipoli-
tikan vahvistumisesta ja mahdollisesta muuttumisesta johtavaksi yhteiskuntapolitii-
kaksi. Kaupunkipolitiikan voimistumista ovat kahlinneet alueellistaminen, aluehallin-
non uudistus sekä maakuntien liitot ja niiden muodostamat koalitiot. Valtionsuusjär-
jestelmän uudistus on tehnyt vahvoista kollektiivisesti toimineista kaupungeista pien-
ten taantuvien kuntien rahoittajia. Suomen Kuntaliitto on ajanut pienten kuntien etua, 
ja maakuntien liittojen läheiset suhteet kehyskuntiin sekä ELY-keskuksiin ovat kah-
linneet kaupunkipolitiikan voimistumisen. Voidaan väittää, että konfliktit ovat la-
maannuttaneet ja peräti tuhonneet uutta suomalaista kaupunkipolitiikkaa.   

Suomen Keskustalle sekä alue- ja maaseutupolitiikalle uskolliset antiurbanistit 
hyökkäsivät kaupunkiohjelmia ja suurkaupunkipolitiikan ohjelmia vastaan. Esimer-
kiksi määräaikaisille kaupunkiohjelmille myönnettiin 1990-luvun lopussa vain vähän 
rahoitusta (tämä käy ilmi luvun 10.5 alkuosasta). Pääkaupunkiseudulla vuonna 2002 
käynnistynyt suurkaupunkipolitiikan ohjelmallinen kehittämistyö loppui, kun poliitti-
nen ja sekava KOKO jouduttiin ajamaan alas. 

Taulukko 11 erottaa kaupunkipolitiikan tekijöitä ja ajajia kuin myös intressejä, ja 
vaikutteita toisistaan.  Kuvio 4 puolestaan sijoittaa kaupunkipolitiikan instituutiot, toi-
mijat ja ohjelmat kaupunkipolitiikan kentässä. Vaakasuora akseli kuvaa kaupunkipo-
litiikan tekijöiden asennetta kaupunkipolitiikkaan: ääripäinä myönteiset kehittäjät (”li-
beraalit”) ja konservatiiviset toimijat (”vanhoilliset”). Pystysuora akseli kuvaa, miten 
vahvana tai heikkona kaupunkipolitiikka halutaan nähdä. Jokainen objekti löytää paik-
kansa kentästä jännitteidensä, arvojensa ja suhteidensa perusteella.     

Kaupunkipolitiikan kenttä paljastaa erilaiset diskurssit ja suhteet. ”Liberaalit ur-
banistit ja kunnianhimoiset kv-visionäärit” korostavat kansainvälisyyden tärkeyttä, 
esimerkiksi OECD, Euroopan alueiden komitea, vanha Suomen Kaupunkiliitto, Itä-
meren kaupunkien liitto ja UCLG voidaan tunnistaa. ”Liberaalit aluekehittäjät ja ko-
heesion puolestapuhujat” puolestaan priorisoivat alueiden elinvoiman ja koheesion yl-
läpitämistä, esimerkkeinä KOKO-ohjelma ja Mauri Pekkarinen. ”Kaupunkipolitiikan 
epäilijät, kriitikot sekä kaupunkivihamieliset” puolustavat kehyskuntia sekä maaseu-
tua ja maataloutta, esimerkiksi Suomen herätysliikkeet. ”Konservatiiviset urbanistit” 
ajavat pienten ja keskisuurten kaupunkien etuja ja arvostavat yhteisöllisyyttä, eivät 
sinänsä kansainvälisyyttä, esimerkkeinä vasemmistoliitto sekä seutukaupunkiver-
kosto. ”Metropoli- ja kaupunkirakkauden” tunnustajiin voidaan lukea Jan Vapaa-
vuori. Suomen Kuntaliitto kuuluu ”kuntapolitiikan rakastajiin”, keskusta ”aluepolitii-
kaan rakastajiin” ja maa- ja metsätalousministeriö ”maaseutu- ja maatalouspolitiikan 
rakastajiin”. ”Metropoli- ja kaupunkirakastajat” korostavat  kaupunkien verkostoi-
tumista globaalissa taloudessa, kilpailukykyä sekä metropoli- ja suurkaupunkipolitiik-
kaa. ”Aluepolitiikan rakastajille” on sen sijaan keskeistä tuoda esille Suomen alueel-
lisia vahvuuksia ja alueiden tasapainoista kehitystä. ”Kuntapolitiikan rakastajille” on 
ominaista puhe kunnallisesta itsehallinnosta, kuntapolitiikasta, kunnallispolitiikasta 
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sekä kunta-valtio-suhteesta. ”Maaseutu- ja maatalouspolitiikan rakastajille” on tär-
keää myönteisten maaseutukuvien esille tuonti, maatalouden vahvistaminen ja maa-
seutukulttuurin vaaliminen. ”Kaupunkirakkaus” yhdistää erityisesti kaupunkeihin ja
kaupunkikehittämiseen myönteisesti suhtautuvia toimijoita.

On mahdollista, että sama toimija suhtautuu sekä myönteisesti että kielteisesti
kaupunkipolitiikkaan. Symboleilla on haluttu tuoda esiin vaihtelevia sisäisiä suhteita
(organisaatioiden sisällä) kuin myös EU-romantikkoja ja saaristotoimista hyötyviä.

Summaten, kaupunkipolitiikan toimijat ja intressit erottautuvat kentässä  kil-
pailujen ja konfliktien tilassa  jossa toimimisen mahdollisuuksiin vaikuttaa habitus.
Toimijat ovat siis useimmiten edustamiensa organisaatioiden näköisiä. Kaupunkipo-
litiikan kentällä vallitsevat suhteet ja mekanismit vaikuttavat toimijoiden tekemisiin
ja sanomisiin. Toimijat eivät vain ilmestyneet kenttään, vaan ne asemoitiin siihen huo-
lellisen kokonaisaineiston analyysin ja pitkän harkinnan tuloksena  kaupunkipolitii-
kan kentästä tuli luonnollisestikin kompleksi. Luvussa 12 syvennytään kaupunkipoli-
tiikan kehittämiseen, jossa tarvitaan tietämystä kentän toimijoiden välisistä suhteista.
Seuraavassa luvussa tarkastellaan puolestaan hiipuneen kaupunkipolitiikan keinoja.
 
Taulukko 11. Kaupunkipolitiikan tekijät, intressit, vaikutteet ja ajajat 
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Kuvio 4. Kaupunkipolitiikan kenttä 
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11 Globaalit kaupunkiongelmat ja uuden kau-
punkipolitiikan keinot 
 

Tutkimuksessa uusi suomalainen kaupunkipolitiikka on määritelty ”kaupunkien 
kehitystä ohjailevaksi tavoitteelliseksi politiikaksi”, jota on tehty ihmisten ja yhteisö-
jen hyväksi. Tutkimuksessa on tuotu esille erilaisia määritelmiä. Kaupunkipoliitikoille 
on ollut keskeistä vahvistaa kaupunkien ja toiminnallisiksi luonnehdittujen kaupunki-
seutujen kilpailukykyä, elinkeinoja, elinvoimaa ja osaamista sekä verkottaa toimijoita. 
Kaupunkipolitiikalla on haluttu tarttua erilaisiin mahdollisuuksiin, joita kaupungistu-
minen on tarjonnut. Kaupunkipoliitikoilla on ollut käytössään myös erilaisia työkaluja 
kaupunkien ongelmien ratkaisemiseksi. 

Konfliktit ovat kahlinneet kaupunkipolitiikan kehittymistä ja itsenäistymistä. 
Onko uusi kaupunkipolitiikka sitten kokonaan kuollut? Tässä luvussa väitetään, että 
ei ole. Väitteelle haetaan evidenssiä kaupunkipolitiikan välineiden tarkastelusta: tar-
koituksena on osoittaa, että hiipumisestaan huolimatta kaupunkipolitiikka on edes 
yrittänyt vastata uuden vuosituhannen globaaleihin haasteisiin. Taulukko 12 esittää 
näitä haasteita, ja keinoja. Nämä on valittu tarkasteluun aineiston pohjalta. Luvussa 
paneudutaan instrumentteihin a−h, eli sektoripolitiikkojen koordinaatioon, ohjelmiin 
ja sopimuksiin, suunnitteluun, kuntaliitoksiin, kaupunkistrategioihin, vyöhykkeiden 
kehittämiseen sekä äkilliselle rakennemuutosalueelle annettavaan määrärahaan. Näitä 
tarkastellaan vastauksina globaaleihin haasteisiin, joita ovat (1) yhteistyö ja sitoutu-
minen, (2) kaupungistuminen ja kasvu, (3) kilpailukyky ja innovaatioiden luonti, (4) 
velkaantuminen, (5) syrjäytyminen ja segregaatio, (6) pitkäaikaisasunnottomuus, (7) 
sosiaalisen eheyden rapautuminen, (8) työttömyys ja -työllisyyden ylläpito, (9) asun-
tototarjonta sekä asuntojen ja maan hinta, (10) palveluiden tuottaminen, (11) maahan-
muuttajat ja turvapaikanhakijat, (12) ilmastonmuutos, (13) liikennejärjestelmän ja yh-
dyskuntarakenteen toimivuus, (14) valtion ja kaupungin suhde, (15) imago, maine ja 
luottamus, (16) rakennemuutos, (17) kansainvälistyminen ja (18) osallistaminen. 

Seuraavassa tarkastellaan ensin valtiollisen kaupunkipolitiikan suhdetta sektori-
politiikkaan. Tämän jälkeen analysoidaan uuden suomalaisen kaupunkipolitiikan 
muita keinoja, esimerkiksi sopimuksia, kaupunkisuunnittelua, kuntafuusioita ja kau-
punkistrategioita. Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arvioinnin sijasta tarkoituksena 
on tuoda esille kaupunkipolitiikan tekijöiden ja tutkijoiden arvioita kaupunkipolitiikan 
tehokkuudesta, sekä hyödyntää luvussa 10.7 esiteltyä kaupunkipolitiikan kenttää.  
 

 

11.1 Sektoripolitiikka haasteena ja mahdollisuutena 
 

Ministeriöiden, virastojen, järjestöjen ja yritysten välinen yhteistyö on lisääntynyt 
1990-luvulta lähtien. Sääntelyvaltaa käyttävästä Suomen valtiosta on tullut kumppani 
muiden kumppanien joukossa erilaisissa kaupunkipolitiikan yhteenliittymissä. Toi-
saalta valtio on toiminut sektoripolitiikkojen koordinoijana. Kaupunginjohtaja Jussi 
Pajunen pitää tärkeänä erillisten politiikkatoimenpiteiden koordinaatiota: 
 
 

Kuntia ja kaupunkeja syytetään siilomaisuudesta, joka siis pitää paikkaansa ainakin Helsin-
gin kohdalla vielä nykyisessä organisaatiossa. Samalla tavalla valtionhallinto toimii siiloina. 
Kaupunkipolitiikka on eräänlaista matriisipolitiikkaa. Tässä suomalaisessa siilomaisessa yh-
teistyössä on ollut vaikeaa saada vaikuttavuutta matriisimaisella toiminnalla. Keskeistä olisi 
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Taulukko 12. Globalisaation lieveilmiöt uuden suomalaisen kaupunkipolitiikan  
strategisina haasteina*  

uuden  
kaupunkipolitiikan ja 

kaupunkien 
ongelmia 

 

1. yhteistyön ja hallinnan puuttuminen sekä yhteisiin tavoitteisiin sitoutumattomuus 
2. (suur)kaupungistumisen aiheuttaman kasvun hallitsemattomuus 
3. kilpailukyvyn menettäminen ja innovaatiokyvykkyyden puuttuminen 
4. velkaantuminen 
5. syrjäytyminen ja haitallinen segregaatio 
6. pitkäaikaisasunnottomuus 
7. sosiaalisen eheyden rapautuminen 
8. työttömyys ja -työllisyyden ylläpidon vaikeudet 
9. puutteellinen asuntototarjonta sekä asuntojen ja maan hintojen nousu 
10. palveluiden tuottaminen kustannustehottomasti 
11. maahanmuuttaja- ja turvapaikanhakijakriisit 
12. ilmastonmuutoksen haitalliset vaikutukset 
13. liikennejärjestelmän ja yhdyskuntarakenteen toimimattomuus 
14. epäterve valtion ja kaupungin välinen suhde 
15. imagon heikentyminen sekä maineen ja luottamuksen menettäminen 
16. äkillinen rakennemuutos 
17. kansainvälistymisen vaikeudet  
18. osallistamisen (sosiaalinen inkluusio) käytäntöjen puuttuminen 

 

keinot 

 

a) sektoripolitiikkojen koordinaatio (hallinta) 
b) ohjelmat ja konsultit (konsulttien käyttö on mahdollista nähdä myös seurauksena) 
c) sopimukset 
d) yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu 
e) kuntaliitokset 
f) kaupunkistrategiat  
g) vyöhykkeet 
h) määräraha äkilliselle rakennemuutosalueelle  

*sis. mm. EU:n komission strategiset haasteet (talouden rakennemuutos, sosiaalinen inkluusio, hallinta, kestävä urbaani kehitys) 
 

löytää siilojen yli toteutuvia prosesseja ja niitä eteenpäin suuntaavia toimintamalleja. Tämä 
koskee kaupunkipolitiikkaa mitä suuremmissa määrin. Jos hallitus lähtee voimakkaasti mu-
kaan ja sillä on aidosti resurssia kohdennettavissa kaupunkipolitiikkaan, kaupungitkin lähte-
vät mukaan. Tällöin saadaan aikaan tuloksia. (Pajunen.) 

 
Myös Medilaser Oy:n toimitusjohtaja Asko Koskinen korostaa yhteistyön ja koordi-
naation merkitystä ja pitää kaupunkipolitiikan vaikuttavuuden esteenä kilpailua re-
sursseista:  
 

Ministeriöt kilpailevat yhtälailla keskenään niin kuin kaupungitkin kilpailevat tietyllä tavalla 
keskenään. Kyllä kaupunkipolitiikan vaikuttavuutta haittaa koordinoimattomuus ja kilpailu 
resursseista, mitkä kuvastavat julkisen sektorin erityisluonnetta. Aina pyritään saamaan mah-
dollisimman paljon resurssia. Seuraavaa ei voi kaupunkipolitiikkaan puhtaasti yhdistää, 
mutta esimerkiksi kaupunkien budjettineuvotteluissa jaoin neuvottelukumppanit siten, että 
he olivat ahneita, ovelia, kyynisiä tai sopeutuvia. Sama pätee vähän myös kaupunkipolitii-
kassa, sillä ne oman ministeriön resurssit ovat aina tärkeimmät ja se oma kaupunki taikka se 
oma kaupunkiryhmä. Asioita yritettiin tehdä joskus ristiin siten, että oli tämmöisiä kaupun-
kipareja. Toimintatapa oli hyvin tuttu esimerkiksi tuolta Euroopan investointirahastosta 
taikka tuolta Euroopan investointipankilta, josta joskus otin lainaa. Siihen ryhmään, mihin 
me kuuluimme silloin, lukeutuivat esimerkiksi Kreikka ja Irlanti. Tarkoitus oli saada erilaiset 
jutut toimimaan. Tampereella joitakin asioita pyrittiin tekemään Oulun kanssa, joitakin asi-
oita Turun kanssa, ja joitakin asioita Helsingin kanssa. (Koskinen.) 

 
Sektoripolitiikka, ratkaistessaan spesifejä kaupunkiongelmia, on kaupunkipolitiikan 
keino, mutta samalla sektoripolitiikkojen koordinoimattomuus on haaste kaupunkien 
hallinnalle. Kuinka yhteistyötä (haaste 1) tulisi siis lisätä? OECD:n politiikan analy-
soija Abel Schumann katsoo, että konflikteista tulisi ensinnäkin päästä eroon:  

 
Kaupunkipolitiikka tarvitsee vähintään yhden ministeriön, joka on vastuussa koordinaatio-
työstä. Tämän ministeriön tulee olla yhteydessä muihin sektoriministeriöihin, jotta politiik-
kaa voidaan analysoida yhdessä. Työ ei ole mahdollista hierarkkisessa ja konfiktuaalisessa 
maailmassa. (Schumann; käännös tekijän.) 



 

204 
 

SUOMALAINEN KAUPUNKIPOLITIIKKA – SEN TEKIJÄT JA TULKIT            Olli Hokkanen 

Seuraavassa tarkastellaan kymmentä sektoripolitiikkaa − niiden asemaa ja koor-
dinaatiota valtiollisessa kaupunkipolitiikassa. Sektoripolitiikat ovat sosiaalipolitiikka, 
maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka, innovaatiopolitiikka, omistajapolitiikka, lii-
kenne- ja viestintäpolitiikka, työllisyyspolitiikka, segregaation torjumisen politiikka, 
koulutus- ja korkeakoulupolitiikka, ympäristöpolitiikka ja kulttuuripolitiikka. Sekto-
ripolitiikkojen koordinaatio on kaupunkipolitiikalle strateginen haaste – kysymys on 
hallinnan kehittämisestä, jota EU ja Markku Sotarauta painottavat (ks. Luku 1).  
  
11.1.1 Sosiaalipolitiikka  
 

Sosiaalipolitiikalla tarkoitetaan julkisia toimia, joilla taataan väestölle kohtuulli-
nen elintaso. Kaupunkipolitiikalle kaupunkeihin kohdistuva sosiaalipoliittinen osaa-
minen olisi tärkeää, ja siksi koordinaatiota ja yhteistyötä tarvittaisiin valtiollisella ta-
solla86. Jouko Kajanojan (2016) mukaan sosiaalipolitiikka käsittelee päivähoitoon, 
omaishoidon tukemiseen, sosiaalityöhön, lastensuojeluun, vammaispalveluihin, opin-
torahaan, toimeentulotukeen, asumistukeen, lapsilisiin, eläkkeisiin sekä työttömyys- 
ja sairauspäivärahoihin liittyviä kysymyksiä. Suomalaiseen sosiaalipolitiikkaan on 
mahdollista lukea asuntopolitiikka, työllistämispolitiikka sekä terveyspolitiikka. Suo-
malaisesta määritelmästä poiketen englannin kielen termi social policy voi kattaa 
myös koulutus- ja talouspolitiikan. (Emt.: 5.) Isossa-Britanniassa työväenpuolue osasi 
1970-luvulla sovittaa sosiaalipolitiikan ja kaupunkipolitiikan sisäkaupunkipolitii-
kaksi, jolla ratkaistiin etnisen syrjintään, köyhyyteen ja fyysisen ympäristön rappeu-
tumiseen liittyviä kaupunkiongelmia (Atkinson 1999).  

Toisin kuin Britanniassa, jossa sosiaalisten ongelmien kärjistyminen oli syy kau-
punkipolitiikan synnylle, Suomessa kaupunkipolitiikka on ensisijaisesti ollut elinkei-
nopolitiikkaa ja innovaatiopolitiikkaa, ei sosiaalisiin ongelmiin pureutuvaa politiik-
kaa. Suomalainen kaupunkipolitiikka ei laajentunut maantieteen professori Vartiaisen 
kuvaamaksi SMAL-politiikaksi, joka tarkoittaa sitä, että maankäytön, asumisen ja lii-
kenteen ohella koordinoitaisiin myös sosiaaliset kysymykset (Vartiainen). Kilpailuky-
vyn ja elinkeinopohjan vahvistamisen on pikemminkin katsottu ennaltaehkäisevän so-
siaalisia ongelmia Suomessa, joka on pohjoismainen hyvinvointivaltio.  

Ensimmäisen poikkeuksen kaupunkipolitiikan fokukseen toivat pitkäaikaisasun-
nottomuuden vähentämistä (haaste 6) koskevat, niin sanotut ”ohjelmaperusteiset aie-
sopimukset”, joita kaupungit allekirjoittivat valtion kanssa. Sopimukset olivat osana 
pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma PAAVO:a, joka vähensi vuosina 
2008–2015 pitkäaikaisasunnottomuutta 1345 henkilöllä; kuitenkin pääkaupunkiseu-
dulla pitkäaikaisasunnottomia oli vuonna 2015 vielä noin 1600 henkilöä. Hallitus an-
toi vuonna 2016 periaatepäätöksen asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideoh-
jelmasta vuosille 2016–2019.  

Toisena poikkeuksena voidaan mainita 1990-luvun kaupunkiohjelmat, joista osa 
keskittyi haitallisen segregaation ja syrjäytymisen ehkäisyyn (haaste 5) huolimatta 
siitä, että sosiaaliset ongelmat suomalaisissa kaupungeissa nähtiin eurooppalaisiin 
kaupunkeihin verrattuna pieninä. Sosiaalisia ongelmia ennaltaehkäisevissä kaupun-
kiohjelmissa tarkasteltiin lähiöitä ja keskusta-alueita (Blomberg et al. 2000: 55).  
                                                           
86Sosiaalipolitiikalla ei sinänsä ole mitään tekemistä valtiollisen kaupunkipolitiikan kanssa, mutta kaupun-
kien ohjelmissa ja sopimuksissa saattaa olla sosiaalipoliittisia keinoja, esimerkkinä voidaan mainita Helsin-
gin kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveystoimialan yhteistyösopimus vuosille 2018 – 2019 (2018). Sopi-
muksessa mainitaan keinoina muun muassa kuntouttava työtoiminta, kuntouttava vankityö, työttömien ter-
veyspalvelut, työkykyselvityksen asiakasprosessin kehittäminen sekä ruoka-aputoiminnan kehittäminen.  
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Samalla kun valtiollinen kaupunkipolitiikka keskittyi siis pääasiassa elinkeinopo-
litiikkaan, sosiaalipoliitikot harjoittivat universaalia sosiaalipolitiikkaansa. Ylisosiaa-
lineuvos Aulikki Kananoja tuo esiin aivan olennaisen seikan: suomalaiset sosiaalipo-
liitikot eivät nähneet sosiaalisten ongelmien riippuvuutta kaupungeista:   

 
Suomalaisen sosiaalipolitiikan hyvin vahva laki- ja hallintokeskeisyys oli aika huono kon-
septi, silloin kun haluttiin katsoa esimerkiksi jonkun lähiön elinoloja. − − Ensin sosiaalipo-
litiikalla oli olematon suhde kaupunkipolitiikkaan. Suhdetta ei ollut ollenkaan oikeastaan. 
Sosiaalipoliitikot katselivat asioita vain tämän oman paradigmansa kautta, ja se kaikkien yh-
denvertaisuus ymmärrettiin todella semmoiseksi tasapäisyydeksi.  Sitten terveyspoliitikot ei-
vät hirveän paljon puhuneet mielestäni kaupunkipolitiikasta. Se oli aika niukka se suhde kau-
punkipolitiikkaan heidänkin osaltaan. (Kananoja.) 

  
Sosiaalipoliitikkojen joukossa poikkeuksena on ylisosiaalineuvos Kananoja itse, 

joka jo uuden suomalaisen kaupunkipolitiikan syntyaikoina kirjoitti suurkaupungin 
sosiaalipolitiikasta, ja katsoi että suurkaupunkien sosiaalipolitiikka olisi syytä nostaa 
tärkeään rooliin valtakunnallisessa hyvinvointistrategiassa. Suurkaupunkien sosiaali-
poliittiset kysymykset on mahdollista tiivistää ja olisi laadittava urbaani sosiaalipoliit-
tinen strategia suurkaupungin sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi. (Kananoja 
1995: 20–21.) 

Sosiaali- ja terveysministeriö on vastuussa sosiaali- ja terveyspalveluista. Minis-
teriö on kuitenkin katsonut hyvinvointikysymyksiä valtakunnan tason universaaleina 
kysymyksinä, ei paikallisen tason kaupunkiongelmina. Kaupunkipolitiikan kentässä 
sosiaali- ja terveysministeriö kuvattiin konservatiiviseksi instituutioksi, kaupunkipo-
litiikan epäilijäksi ja kriitikoksi, joka pitää omaa politiikkaansa kaupunkipolitiikkaa 
ohjailevana politiikkana. Virkamies kritisoi ministeriön kyvyttömyyttä nähdä, mitkä 
ongelmat ovat erityisesti kaupunkeja koskevia. Hän viittaa sosiaali- ja terveysminis-
teriön koordinoimaan, epäonnistuneeseen sosiaalisen eheyden87 kumppanuusohjel-
man valmisteluun Kataisen hallituksen aikana:  

 
Mainitsen esimerkkinä vaikka metropolipolitiikan osalta sosiaalisen eheyden [haaste 7] asiat 
viime hallituskaudelta. Kyllä varsin kirkkaasti tuli ilmi se, että jotkin ministeriöt, nyt tässä 
tapauksessa sosiaali- ja terveysministeriö, näkevät asiat niin valtakunnan tasoisina. Sosiaali- 
ja terveysministeriössä on ollut hyvin vaikeaa havaita, että mitkä asiat ovat erityisesti kau-
punkeja koskevia. Siellä he ovat vastanneet toimenpiteiden etsimisestä sosiaaliseen ehey-
teen, mutta kun ei heillä ole mitään erityisiä kaupunkipoliittisia välineitä. He edistävät sosi-
aalista eheyttä koko maassa, niin se ei oikein mielestäni toimi. (Virkamies.) 

 
Sosiaalisen eheyden kumppanuusohjelmassa oli tarkasteltu muun muassa nuorten yli-
sukupolvisen syrjäytymisen torjumista (haaste 5), huono-osaisuuden periytymistä, 
asumisen kalleutta, pitkäaikaistyöttömyyttä, turvaverkkoja sekä syrjäytymisvaarassa 
olevia maahanmuuttajia. Sosiaalisen eheyden vahvistamisen toimet pyrittiin viemään 
osaksi suunniteltu metropolihallintoa, joka ei kuitenkaan toteutunut.  

Eräät hallinnon rakenteet ovat säilyneet muuttumattomina, esimerkiksi juuri sosi-
aali- ja terveysministeriössä. Sosiaali- ja terveysministeriö on kieltämättä tunnustanut 
valtiollisen kaupunkipolitiikan tarpeellisuuden, mutta se ei ole luopunut universaalista 

                                                           
87Sosiaalinen eheys eli sosiaalinen koheesio tarkoittaa ”yhdenvertaisten ja tasa-arvoisten mahdollisuuksien 
sekä turvallisen elinympäristön luomista. Sosiaalisen eheyden tarkoituksena on osaltaan ehkäistä syrjäyty-
mistä ja huono-osaisuutta”. (HE 190/2013.) Mitä paremmin kaupungit voivat, sitä enemmän hyvinvoinnin 
vaikutukset ulottuvat myös laajemmille alueille ja koko maahan. 
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näkökulmastaan sosiaalipolitiikan teossa. Ministeriö on keskittänyt suurimman huo-
mionsa valtakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen (haaste 10) sen 
sijaan, että se olisi tehokkaasti ja aktiivisesti kehittänyt kaupunkispesifisiä toimenpi-
teitä yhteistyössä kaupunkipoliitikkojen kanssa. Onko kaupunkipolitiikalla sitten rooli 
sote-uudistuksessa? Johtaja Kari Ilmonen avaa sote-uudistuksen problematiikkaa: 
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa on ollut erittäin paljon ristiriitaisia elementtejä 
sisällä. Isolla ruuvimeisselillä on väännetty ruuveja kiinni, minkä jälkeen on mietitty, py-
syykö kokonaisuus jengoilla vai ei. Poliittiset intressiryhmät ovat vieneet erilaisia asioita 
soten sisälle, sen rakenteisiin, joita ne ovat toivoneet ja joita ne alkaisivat toteuttaa. Intressien 
paljoudesta johtuen joudumme kysymään, kenen ehdoilla on menty eteenpäin. Mikä on ollut 
tavallaan poliittisen vallankäytön elementti? Mistä sotea on ohjattu? Miten sitä on tehty? 
Mielestäni kaupunkipolitiikka on ollut tässä sote-kokonaisuudessa sisällä. On esitetty tavoit-
teellisia vaihtoehtoja, ja nyt ollaan tulossa 15 alueen mallista viiden alueen malliin. Myös 12 
alueen mallia esitettiin. Itsehallintoalueiden osalta on lähdetty 18 maakunnasta. Viiden alu-
een uusin sote-yhteistyöalueen malli vaikuttaisi rakentuvan näiden aiempien erikoissairaan-
hoidon vastuualueiden kokonaisuuteen, joissa näkyy voimakkaana yliopistosairaalakaupun-
git. Tällöin kaupunkipolitiikka on sisäänleivottuna rakenteeseen, mutta mallia ei ole kuiten-
kaan mielestäni täysin sen ehdoilla tehty − −Iso joukko poliitikkoja, jotka istuvat Arkadian-
mäellä, edustavat suuria kaupunkeja, jolloin kaupunkipolitiikan intressi tulee tätä kautta. (Il-
monen.) 

 

Johtaja Ilmonen puolustaa sote-uudistusta ja kertoo, miten kaupunkipoliikka raken-
tuisi jatkuvan kasvun illuusion varaan huomaamatta lähestyviä maahanmuuttokriisejä:   
 

Mielestäni kaupunkipolitiikka on hankalaa siten, että se rakentuu tavallaan jatkuvan va-
kaan kasvun ajatukselle. Siinä luodaan elementtejä, jotka turvaavat huomenna pikkuisen 
korkeammalla olotilan kuin tänä päivänä. Kaupunkipolitiikassa ajatellaan, että kasvu ja 
kehitys jatkuvat hamaan tulevaisuuteen. Aina ollaan muka kasvu-uralla! Nyt on havait-
tavissa paljon tekijöitä, jotka ovat muutamassa viikossa muuttaneet yhteiskunnallisen 
tilanteen. Otetaan huomioon esimerkiksi maahanmuuttokysymykset − −. (Ilmonen.) 

 
11.1.2 Maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka 
 

Suomeen tuli ennätysmäärä turvapaikan hakijoita syksyllä 2015 (haaste 11). Pää-
ministeri Sipilä piti syntynyttä tilannetta jopa talouskriisiä vakavampana kriisinä. 
Kriisi koski erityisesti kaupunkeja, joilla ei ollut käytössään riittävän tehokkaita toi-
menpiteitä tilanteeseen vastaamiseksi. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllisty-
misen tehostamisen aiesopimuksella vuosiksi 2013–2015 ei oltu kyetty ennakoimaan 
turvapaikan hakijoiden määrän suurta lisäystä. Valtion virkamies kertoo valtion kau-
punkipoliittisista toimista turvanpaikanhakijakysymyksen ratkaisemiseksi: 

 
Meillä oli kyllä maahanmuuttajien aiesopimus viime kaudella, jossa saatiin aikaiseksi valtion 
ja kaupunkien yhteistyötä, mutta nythän tilanne on aivan toinen, kun tämä turvapaikanhaki-
jatilanne on ryöstäytynyt käsistä. Olemme paraikaa etsimässä niitä isoja välineitä kaupunki-
politiikassa tähän. Toimet olivat niin pieniä kuitenkin sillä viime kaudella koskien pakolais-
ten ja maahanmuuttajien asioiden mukaan saamista. (Virkamies.) 

 
Helsingissä turvapaikanhakijakriisiä tarkasteltiin Helsingin ja Helsingin seudun väes-
töennusteen 2015−2050 valossa (Vuori & Laakso 2015). Tilannetta ei pitänyt kaupun-
gin mukaan dramatisoida liikaa. Helsingin tietokeskuksen (nyk. kaupunginkanslian 
kaupunkitutkimus ja tilastot -yksikkö) johtaja Timo Cantell näki asian seuraavasti:  
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Olemme Helsingin kaupungin tietokeskuksessa perehtyneet tähän turvapaikkahakijakysy-
mykseen, joka on eittämättä akuutti ja tärkeä kysymys ja joka tulee vaikuttamaan vielä pit-
kään. Pääkaupunkiseutu tulee jatkossa vastaanottamaan turvapaikanhakijoita ja pakolaisia, 
vaikka heitä ei nyt enää tulisikaan Suomen rajojen sisään ulkomailta. Merkittävä osa eli noin 
puolet niistä, jotka Suomeen saavat jäädä, suuntaavat pääkaupunkiseudulle. Näistä tulijoista 
puolet taas tulevat Helsinkiin jonkin aikajänteen päästä. Vaikka rajan yli ei enää siis tulisi-
kaan väkeä niin paljon, kysymys koskettaa meitä silti. Olemme katsoneet vieraskielisen vä-
estön osuutta Helsingin seudun väestönkasvusta. Helsingin seudulla vieraskielisen väestön 
osuus tulee joka tapauksessa kaksinkertaistumaan nykyisestä. Turvapaikanhakijaporukka tu-
lee viemään noin 10–15 prosenttia tästä kokonaisuudesta eli kyseeseen tulee merkittävä 
osuus. Silti meillä tämä turvapaikanhakijakysymys ei voi olla ykkösjuttu. Meillä on jatkuva 
väestönkasvu ja vierasperäinen maahanmuutto käynnissä. Tilannetta pitää voida tästä näkö-
kulmasta katsoa eri tavalla. (Cantell.) 

 
Helsinki oli varautunut turvapaikanhakijoiden tuloon eikä nähnyt oleskeluoi-

keutta hakeneiden määrän lisääntymistä erityisenä kriisinä. Helsingissä pikemminkin 
nähtiin turvapaikanhakijakriisin vahvistavan paikallista kaupunkipolitiikkaa, kuten 
kaupunginjohtaja, ylipormestari Jussi Pajunen totesi: ”Lyhyellä tähtäyksellä tietenkin 
kaupunkipolitiikkaa vahvistava elementti on turvapaikanhakijatilanne.” (Pajunen). 
Kaupunkipolitiikan kentässä Helsingin kaupungin organisaatio luonnehdittiin ”libe-
raalisena urbanistina ja kunnianhimoisena kansainvälisenä visionäärinä”. Turvapai-
kanhakijakriisin ratkaiseminen edellytti kaupungeilta toimia turvapaikanhakijoiden 
vastaanottopalveluiden tuottamiseksi. Maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat ja pako-
laiset88 voivat lisätä kaupunkien kansainvälisyyttä (haaste 17), työllisyyttä, sosiaalista 
diversiteettiä, monikulttuurisuutta sekä innovatiivisuutta.   
 
11.1.3 Innovaatiopolitiikka   
  

Uusi suomalainen kaupunkipolitiikka on ollut monilta osin innovaatiopolitiikkaa. 
Kaupunkien kehittämistä on edesauttanut toimiva tietoyhteiskuntamalli (luku 7.2), 
jota alettiin rakentaa jo ennen uuden suomalaisen kaupunkipolitiikan syntyä. Mallia 
on verrattu jopa Kalifornian Piilaaksoon, josta maailmalle levisi ajatus siitä, että kau-
punkiseutu on taloudellisen kasvun yksikkö ja että tilallisen läheisyyden mahdollista-
mat kontaktit ruokkivat innovaatioita (Henton 2001). Piilaakso on puoliksi suunniteltu 
technopole eli globaali kasvunapa, joka pitää sisällään tiedepuiston (Stanford Re-
search Park). Technopole saattaa olla riippuvainen hallituksesta, joka usein toimii yh-
teistyössä yliopistojen sekä yritysten kanssa, Triple Helix-mallin mukaisesti. Tech-
nopole luo perusmateriaalit informaatiotaloudelle: poliitikot ja kehittäjät itse määrit-
tävät, miten hyvin se toimii taloudellisen kehityksen moottorina ja uuden teollisen ti-
lan organisoijana. Technopole kehittää ja uudistaa kaupunkialueita. Konseptilla tavoi-
tellaan uusia teollisia investointeja, kehitetään teknologioita sekä luodaan synenergi-
oita. Tuloksena on innovaatiomiljöö, jossa arvokasta tietoa vaihdetaan yliopistojen ja 
yritysten verkostoissa. (ks. esim. Castells & Hall 1994.) 

On kyseenalaista, ovatko suomalaiset teollisuuskylät, teknologiakylät ja tiede-
puistot kyenneet muodostamaan Piilaakson kaltaisen globaalin kasvunavan. Suomessa 
teollisuuskyliä, teknologiakeskuksia ja tiedepuistoja on nimittäin hajautettu eri puo-
lille maata kilpailukyvyn varmistamiseksi. Espoon Otaniemen kampus ja sitä ympä-

                                                           
88Turvapaikanhakijat hakevat oleskeluoikeutta vieraasta valtiosta. He odottavat hakemustensa käsittelyä esi-
merkiksi valtion, kuntien tai Suomen Punaisen Ristin ylläpitämissä vastaanottokeskuksissa, ja saavat pako-
laisaseman, mikäli valtio antaa heille turvapaikan. Maahanmuuttajat ovat Suomeen muuttaneita ihmisiä.    
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röivien yritysten keskittymä on eurooppalaisessa mittakaavassa kuitenkin erittäin mer-
kittävä agglomeraatio, samoin Oulun Technopolis Oyj (”Pohjolan Piilaakso”) Linnan-
maalla. Mikäli Suomea nimitetään kilpailuvaltioksi, tulee hajautumista korostanutta 
politiikkaa painottaa. Voisivatko suuralueet, esimerkiksi Helsingin, Tampereen ja Tu-
run välinen kasvukolmio, sitten haastaa Kalifornian Piilaakson? Epäilemättä, mutta 
kilpailuun ryhtyminen vaatisi vahvaa kaupunkipolitiikkaa sekä panostamista alueelli-
siin innovaatioekosysteemeihin. 

Suomen valtiolla on ollut oma vaikutuksensa innovaatiopolitiikassa.  OECD:n jä-
senvaltioista Suomi otti ensimmäisenä käyttöön kansallisen innovaatiojärjestelmän 
termin tiede- ja teknologiapoliittisessa suunnittelussaan. Innovaatiojärjestelmän kehit-
tämisellä muodostettiin laaja-alaisempi näkemys innovaatioiden syntyyn. Uusi ajat-
telu antoi syyn puhua innovaatiopolitiikasta tiede- ja teknologiapolitiikan sijasta. 
(esim. Rask 2001: 22, 24.) Tiede- ja teknologianeuvoston (nyk. tutkimus- ja innovaa-
tioneuvosto) yleiskatsauksien mukaan Suomen valtion rooli ei ollut 2000-luvun kyn-
nyksellä enää niinkään politiikan tavoitteenasettaja, vaan pikemminkin tienraivaaja. 
Toisin sanoen innovaatiojärjestelmän toimijat alkoivat itse asettaa päämääriä, joihin 
pääsyä valtio sitten edesauttoi. (Eela 2001: 4, 23.) 

Maakuntien liitoille annettiin Suomessa vastuu alueiden kehittämisestä. Kuntayh-
tymät eivät kuitenkaan saaneet kuntia ja kaupunkeja mukaan aktiiviseen, alueelliseen 
yhteistyöhön innovaatioiden synnyttämiseksi. Vuoden 1993 valtionosuusuudistus li-
säsi pikemminkin kuntien keskinäistä kilpailua, ei niinkään alueellista, hallinnolliset 
rajat ylittänyttä yhteistyötä.  

Osaamiskeskusohjelma OSKE on positiivinen poikkeus mitä tulee kaupunkialu-
eiden innovaatioita ruokkivaan ympäristöön. OSKE oli osana suomalaisen aluepolitii-
kan paradigman muutosta, jossa alueiden menestys lähti liikkeelle innovaatioympäris-
töistä, kaupunkiseuduista ja strategisesta kehittämisotteesta. Avoimessa taloudessa 
aluekehittämistä oli alettu eriyttää erilaisia alueita varten; samanlaistavasta politiikasta 
oli siirrytty kohti erilaistavaa ja räätälöityä politiikkaa. Alueellisen innovaatiopolitii-
kan teko ei tarkoittanut sitä, että valtio olisi vähentänyt vastuutaan aluekehityksessä. 
Aluepolitiikkaa oli toteutettu tehokkaasti ja vastuullisesti kumppanuus- ja neuvottelu-
periaatteellakin. (Kavonius 2008; 2009; 2010.) Suomen osalta kilpailuvaltiokehitys ei 
ole tarkoittanut heikon kansallisen tason työstöä. Neuvotteleva virkamies Mika Pik-
karaisen mukaan OSKE edisti erityisesti vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä. Esi-
merkiksi edistääkseen innovaatioita ja osaamista metsätaloudessa OSKE:n toimijat 
kutsuivat kehittämistyöhön mukaan maa-ja metsätalousministeriön: 
 

Katson vaikuttanutta laaja-alaista osaamiskeskustyöryhmää. − − Myös maa- ja metsätalous-
ministeriö oli meillä mukana toiminnassa. − − Meillä oli nimittäin teema-alueita elinkeinojen 
kehittämisen puolelta, missä ei voi kategorisesti jättää pois esimerkiksi metsäpuolta. Jos kat-
somme vaikka joensuulaista tekemistä, niin olisi ollut hölmöä jättää maa- ja metsätalousmi-
nisteriö alan valtakunnallisena toimijana pois ryhmästä. Sama päätee kiertotalouteen taikka 
biotalouteen tai muihin vastaaviin. Maa- ja metsätalousministeriö oli mukana tietyn teeman 
perusteella –ei siis sen perusteella, että tässä ministeriössä tehdään maaseutupolitiikkaa. Se 
ei ollut se juttu, vaan valinnan perusteena oli jonkun tietyn erikoisteeman edistäminen, joka 
myös liittyi kaupunkilaisten, kaupunkien intresseihin. (Pikkarainen.) 

 
Uusien valtion ministeriöiden mukaantulo ei kuitenkaan ole lisännyt resursseja riittä-
västi, minkä vuoksi dynaamisten ja alueellisten innovaatioympäristöjen kehittäminen 
on ollut Suomessa paikoin haastavaa (haaste 3). Työskennellessään innovaatiojohta-
jana Sitrassa professori Antti Hautamäki alkoikin suunnata vastuuta kunnille:  
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Tulin Sitraan innovaatiojohtajaksi ja kiinnitin huomiota siihen, että kuntien elinkeinopoli-
tiikka on jossakin määrin lapsipuolen asemassa. Se on semmoinen pieni sektori. Aloin siinä 
katsella, että me voidaan tarkastella kunnan toimintaa alueen elinvoimaa lisäävänä instituu-
tiona. Me voidaankin ruveta tarkastelemaan tältä kannalta kulttuuripalveluja, sosiaalipalve-
luja, terveydenhuoltoa, infrastruktuuria, maanteiden liikenteen järjestelyjä ja kaikkea. Sitten 
tosiaan Sitran toimessa rupesin tutkimaan laajemmin tätä innovaatiotoimintaa ja päädyin 
juuri siihen, että tämä voisi olla kunnille hyvin tärkeä lisä, että uudelleen miettisivät elinkei-
nopolitiikkaa, lähtivät katselemaan kaikkia toimintoja elinkeinopolitiikan alla. − − Suoma-
laisesta innovaatiojärjestelmästä puuttui kokonaan ajatus siitä, että miten luodaan näitä dy-
naamisia innovaatioympäristöjä Suomeen. Kenelle kuuluu vastuu tässä? Mitä enemmän tätä 
asiaa tuli pohdittua, niin minä ja monet muut päädyimme siihen, että kunnilla on sittenkin 
oltava keskeinen rooli alueellisen innovaatioympäristön rakentamisessa. Valtiolla ei ole juuri 
mitään annettavaa tähän. Onkin ollut ongelmallista, että ei ole instrumentteja, joilla tuettai-
siin tätä kuntien elinkeinopolitiikkaa ja innovaatiopolitiikkaa. Rahat menevät hakujen perus-
teella satunnaisesti yrityksille. (Hautamäki.) 

 
11.1.4 Omistajapolitiikka 
 

Kaupunkikonsernien omistajaohjauksella on vaikutus innovaatioiden syntyyn 
(haaste 3), ja sitä voidaan näin ollen pitää kaupunkipolitiikkana. Erityisen merkittäviä 
innovatiivisten ympäristöjen luomisessa ovat toimitilat, jotka kytketään toisiinsa pal-
veluverkoilla sekä kaupungin tuottamat businesspalvelut ja rakentamat tiedepuistot. 
Vaikka kaupungit ovat ulkoistaneet teknisiä palveluitaan, ja tuottavat niitä yhteis-
työssä yksityisen sektorin kanssa, on kaupunkien teknisellä sektorilla ja omistajaoh-
jauspolitiikalla silti yhä merkitys. Mäntsälän kunnanjohtaja Esko Kairesalo valittelee, 
ettei valtion omistajaohjauspolitiikkaa ole sovitettu kaupunkipolitiikkaan: 
 

Valtion puolella tuntuu olevan monta omistajaohjaajaa. Työ-ja elinkeinoministeriön sekä so-
siaali- ja terveysministeriön roolit ovat hyvin erilaisia. Toinen ajaa talouden kehittymistä ja 
innovaatioita sekä uutta teknologiaa, kun taas toinen helpommin puuttuu asioihin ja jarruttaa 
kehitystä. Pidän yhtenä ongelmana pitkäjänteisyyden puutetta sekä sitä, että valtiovallalla ei 
ole selkeää yhtä näkemystä, miten omistajapolitiikkaa toteutetaan kaupunkipolitiikassa. 
(Kairesalo.) 

 
11.1.5 Liikenne- ja viestintäpolitiikka 
 

Infrastruktuuri yhdessä valtakunnallisen liikennejärjestelmän kanssa vaikuttaa 
elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin (haaste 13) sekä kaupunkien innovaatiokyvyk-
kyyteen ja näin innovaatioiden syntyyn. Millainen on liikenne- ja viestintäministeriön 
tekemän liikennepolitiikan suhde kaupunkipolitiikkaan? Liikenne- ja viestintäminis-
teriön ylijohtaja Mikael Nyberg näkee kaupunkipolitiikan ministeriön kaupunkiliiken-
nepolitiikkana: ”Kyllä me tietysti se nähdään niin, että se kaupunkipolitiikka on var-
masti siinä liikennepolitiikan alla. Se on kaupungeissa tehtävää liikennepolitiikkaa ja 
yhteistyötä. Ei me täällä tällaisia asioita mietitä, mutta ehkä tutkimukseen pitää näin 
kysellä.” (Nyberg). Ylijohtaja Nyberg tunnustaa, ettei ministeriössä mietitä kaupunki-
poliittisia kysymyksiä sinänsä, vaikkakin mainitsee yhteistyön kaupunkien kanssa.  

Miten kaupunkien tulisi sitten olla yhteistyössä ministeriön kanssa ja saada ää-
nensä kuuluviin valtion suunnitellessa liikenneverkostoa? Vai onko niin, että kaupun-
kien tehtävänä on sopeuttaa oma liikennepolitiikkansa valtiollisen liikennepolitiikan 
raameihin, esimerkiksi yhteensopivaksi liikennepoliittisen selonteon kanssa, joka luo 
muun muassa puitteet aiesopimuksien valmistelulle. Valtion virkamies selittää minis-
teriöiden kielteisen suhtautumisen johtuvan niiden vastahakoisuudesta kuunnella 
muualta tulleita, sektorikoordinaattoreiden ideoita: 
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Kun esimerkiksi teimme kasvusopimuksia työ- ja elinkeinoministeriössä sekä muiden kau-
punkien ja ministeriöiden kanssa yhdessä, niin joissakin tilanteissa törmättiin sellaiseen on-
gelmaan, että sektoripolitiikat mielellään pitivät sen oman tilansa. Esimerkiksi liikennepo-
liittinen selonteko on ja pysyy sellaisena kuin se on kirjoitettu, eikä sinne ei voi ohituskaistaa 
pitkin tuoda mitään kovin suuria uutuuksia, vaikka niistä sovittaisiinkin kasvusopimuksissa. 
Korkeintaan joitakin kohtia voidaan nopeuttaa tai rytmittää vähän eri tavalla, mutta koko-
naan uusia asioita sinne ei voida tuoda. Ketkä ovat siis suhtautuneet kielteisesti tai hidasta-
vasti kaupunkipolitiikkaan? Tähän joukkoon on nyt luettava osittain tämä valtaministeriöi-
den valtavirta. Jos tietyn ministeriön johtoa ei ole saatu mukaan, niin silloin ei riitä se, että 
sieltä ministeriöstä joku tietty virkamies on mukana kaupunkipoliittisissa pyrkimyksissä. 
(Valtion virkamies.) 

 
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnon alaisuudessa toimivan Liikenneviras-

ton näkökulmasta kaupunkipolitiikka liittyy liikennejärjestelmiin. Valtiolla on merkit-
tävä rooli esimerkiksi Kehä I:n ja Kehä III:n suunnittelussa ja rahoituksessa. Tärkeä 
kysymys on se, onko valtio ottanut huomioon kaupunkien intressit näitä teitä suunni-
tellessaan. Maankäytön ja liikennejärjestelmien pitkän aikavälin suunnittelussa val-
tion ja kaupunkien intressit olisivat viimein aidosti kohdanneet. Raide-Jokerin raken-
tamisen aloittaminen kesällä 2019, Vantaan pikaratikan tavoittelu ja vuonna 2017 val-
mistunut länsimetro ovat hyviä esimerkkejä yhteistyöstä. Liikenneviraston pääjohtaja 
Juhani Tervala kuvaa Liikenneviraston ja kaupunkien yhteistyötä: ”Näen, että kau-
punki on tehnyt omaa kaavoitustaan, ja sitten valtio on tehnyt omia liikenneasioitaan. 
Nyt vasta tajutaan tehdä yhdessä! Nyt nähdään enemmän, että liikenne ja maankäyttö 
liittyvät yhteen!”. Varsinaisen kaupunkipolitiikan teon sijasta pääjohtaja Tervala pu-
huisi hankkeista: ”Jos nyt katson 30 vuotta taaksepäin, niin ei ole tehty kaupunkipoli-
tiikkaa, vaan on tehty hankkeita niin kauan kun olen ollut valtiolla töissä.” (Tervala). 

Liikennepolitiikan ohella viestintäasioita hoitava liikenne- ja viestintäministeriö 
pitää kaupunkipolitiikan kehittämisen haasteena viestintäpolitiikkaa, erityisesti radio-
taajuuksien sekä valokuitu- ja laajakaistayhteyksien kehittämistä. Viestintäyhteyksien 
parantaminen edistäisi kaupunkien kilpailukykyä (haaste 3) ja työllisyyttä (haaste 8). 
Kuinka yhteensovittaa kaupunkipolitiikka ja valtion digitalisaatiopolitiikka? Ylijoh-
taja Nyberg puhuu kaupunkien viestintäpolitiikan puolesta:   
 

Ehkä sen voisin sanoa, että viestintäpolitiikkaa ei ole huomioitu. Meillä on tässä verkko-
osastolla myöskin radiotaajuudet ja laajakaista-asiat. Kaupunkipolitiikka on ollut perintei-
sesti fyysisen liikenteen, arjen liikkumisen, joukkoliikenteen ja infrastruktuurin kuntoon lait-
tamista ja kehittämistä. On sovittu yhteisistä hankkeista. Ehkä voin sanoa, että uusi piirre on 
siinä, että pitää myöskin katsoa matkaviestintää ja laajakaistakuviot. Tämä voisi olla sellai-
nen uusi elementti kaupunkipolitiikkaan. (Nyberg.) 

 
11.1.6 Työvoima- ja työllisyyspolitiikka  
  

Edellä kuvatulla liikenne- ja viestintäpolitiikalla parannetaan työvoiman saavu-
tettavuutta sekä työnteon mahdollisuuksia, mitkä ovat tärkeitä työvoima- ja työllisyys-
politiikalle. Valtiollisella kaupunkipolitiikalla ja valtion työllisyyspolitiikalla on yh-
teinen tavoite: työllisyysasteen nostaminen ja työttömyysasteen laskeminen (haaste 
8). Työllisyyden edistäminen on kaupunkien elinkeinopolitiikoissa usein ensisijainen 
tavoite. Työllisyyspolitiikan keinoista ei kuitenkaan vallitse yksimielisyyttä. Miten 
esimerkiksi työttömien työllistämiseen ja työttömyyden ennalta ehkäisemisen suun-
natut resurssit tulisi allokoida sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla? Työ- ja elin-
keinoministeriön neuvotteleva virkamies Olli Alho toivoo, että poliitikot perehtyisivät 
paremmin työllisyyspolitiikkaan ja kaupunkien keinoihin edistää työllisyyttä:  
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Kaupunkipolitiikan suhde yleiseen työllisyyspolitiikkaan on mielenkiintoinen. On järjestetty 
yksittäisiä työllisyyskokeiluja ja erilaisia politiikkatoimia kaupunkeihin. Nuorisotyöttömyy-
den hoitaminen on tiedostettu. Varsinaisessa kaupunkipolitiikassa työllisyysasiat ovat olleet 
matkan varrella mukana tavalla tai toisella. Työllisyyskysymykset olivat mukana viime kas-
vusopimuksessa. Esimerkiksi Porin, Oulun ja Lahden sopimuksissa oli erikseen omat mai-
nintansa. Miten näiden kaupunkien osalta asioissa sitten onnistuttiin, niin siitä minulla ei ole 
tarkempaa tietoa. Huolimatta erilaisista kokeiluista ja kasvusopimuksista työllisyyspolitiik-
kapuolella näkyy silti ajatusta universaalista työllisyyspolitiikasta. Tälle kentälle on ollut 
paikoin vaikeaa viedä ajattelua kaupunkityöttömyyden ongelmista. Se on siis sosiaalipolitii-
kan ohella toinen lohko, johon toivoisi, että kaupunkipoliitikot perehtyisivät paremmin. 
(Alho.) 

 
Neuvotteleva virkamies Alhon esittämä käsite kaupunkityöttömyys on kiinnostava. 
Mikä on ominaista kaupunkityöttömyydelle ja minkälaista kaupunkipolitiikan työlli-
syyspolitiikan tulisi olla?  

Työllisyystilanne muuttui 1990-luvulla, kun perinteiset alue-erot lieventyivät, ja 
kaupunkityöttömyys kasvoi voimakkaasti. Suomalaisissa kaupungeissa alkoi esiintyä 
pitkäaikaistyöttömyyttä, joka oli ollut tyypillistä eurooppalaisille kaupungeille. Suomi 
selviytyi lamasta tietointensiivisten yritysten, varsinkin Nokian, siivittämänä. Jälkite-
ollisessa tietoyhteiskunnassa työpaikkoja ei kuitenkaan syntynyt kaikille. Useilla pal-
velualoilta työttömiksi jääneillä oli puutteellinen koulutus ja vanhentuneet työvalmiu-
det tietotyön uusiin tehtäviin, joita avautui runsaasti etenkin korkeasti koulutetuille. 
Kaupunkityömarkkinoilla alkoivat pärjätä erikoistuneet osaajat, jotka kykenivät jous-
tamaan työajoissa, hankkimaan tarpeellisen lisäkoulutuksen sekä siirtymään ennakko-
luulottomasti tehtävistä toiseen. Eräissä kunnissa uusien työpaikkojen synty tyrehtyi, 
koska osaavasta työvoimasta oli pulaa. Suomi kohtasi samanaikaisesti sekä työvoima-
pulan että kaupunkityöttömyyden haasteen. (Kaupunkipolitiikan asiakirja 1999: 
17−18.) Useissa lähiöissä työttömyys jäi pysyväksi ongelmaksi (Stjernberg 2019). 

 1990-luku on merkittävä työvoima- ja työllisyyspolitiikan tarkastelussa.89 1990-
luvulla aktivointipolitiikasta tuli keskeinen osa työvoimapolitiikkaa. Työttömien työn-
haun aktivoimiseksi sekä työnhakuvalmiuksien vahvistamiseksi Lipposen I hallitus 
uudisti työvoimapolitiikan keinoja. Lipposen II hallitus käynnisti Kelan, työvoimatoi-
mistojen ja kuntien yhteisen palvelutoiminnan (yhteispalvelukokeilu 2002–2003) pit-
käaikaistyöttömille. Työvoiman palvelukeskustoiminta TYP muuttui sopimusperus-
teiseksi vuodesta 2004 alkaen ja vuonna 2015 astui voimaan laki työllistymistä edis-
tävästä monialaisesta yhteispalvelusta. (ks. esim. Saikku 2018.) 

Kaupunki- ja työllisyyspoliitikkojen olisi tärkeää kehittää toimenpiteitä pitkäai-
kaistyöttömyyden torjumiseksi, lisätä hankinnoilla työllistämistä, houkutella osaavaa 
työvoimaa ulkomailta, tehdä palkkatukiuudistus, kehittää työllisyyden ekosysteemejä, 
harkita esimerkiksi pk-seudun osalta lakisääteisten työllisyys- ja yrityspalvelujen jär-
jestämisvastuun osoittamista Helsingille tai kuntayhtymälle, osallistua sosiaaliturva-
uudistuksen suunnitteluun, toimeenpanna valtakunnallinen Työkyky-ohjelma, lisätä 
oppisopimuskoulutusta kohtaanto-ongelmien ratkaisemisessa, ennakoida elinkei-
noelämän rakennemuutoksia, kehittää kotouttavaa työtoimintaa, tarkastella teknolo-
giakehityksen vaikutuksia työelämään, huomioida tarpeet henkilöstön täydennyskou-
lutuksille, vähentää digisyrjäytymistä työnhaussa sekä edistää etenkin naisten työllis-
tämistä. Kaupunkien strategisessa suunnittelussa on tiedettävä, millaisia haasteita on 

                                                           
89Suomessa omaksuttiin niin sanottu kumppanuusmalli (joka on käytössä mm. Ruotsissa, Hollannissa ja 
Saksassa), jonka mukaisesti valtio ja kunnat hoitavat merkittävän osan työvoimapalveluista, mutta osa niistä 
ostetaan. Tanskassa kunnat vastaavat työvoimapalveluista, Australiassa sen sijaan yritykset. 
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tulossa globaalissa taloudessa, rekrytoinneissa sekä palvelutuotannossa. Konsulttien 
markkinoimat ennakointimallit ovat olleet hyödyllisiä kaupungeille ja valtiolle. Lu-
kuisista muuttujista johtuen kaupunkipolitiikassa on tosin haasteellista ennustaa työ-
markkinatuen kuntaosuuden kehitystä. Kaupungeille olisi tärkeää löytää toimenpiteitä 
kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen maksuosuuden vähentämiseksi, esimerkiksi 
Helsinki yksinään on maksanut kunnan osarahoittamaa työmarkkinatukea noin 60 000 
000 euroa vuodessa eivätkä kustannukset ole laskeneet (Salorinne 2017). 

Uusia alliansseja tullaan epäilemättä muodostamaan sektoroituneen politiikan 
teon rinnalle, jotta työllistämistoimista saataisiin tehtyä tehokkaampia ja työttömyy-
den pitkittyminen saataisiin pysäytettyä kaupungeissa. Tulisiko vaikuttavuusinvestoi-
mista (esim. SIB, Social Impact Bond) hyödyntää valtiollisessa kaupunkipolitiikassa? 
Siinä sijoittajien tehtävänä olisi rahoittaa toimintaa ja kantaa taloudelliset riskit, kun 
taas valtio maksaisi vain tuloksista (ks. esim. Pyykkönen 2016).  

Entä ovatko poliitikot ja virkamiehet kuunnelleet työmarkkinajärjestöjä, jotka 
seuraavat työvoimapolitiikan kehittymistä muun muassa määrärahojen kohdentami-
sen osalta? Onko tehty riittävästi yhteistyötä ammattikoulujen, lukioiden, ammattikor-
keakoulujen sekä yliopistojen kanssa, jotta varmistettaisiin, että koulutussektorin tar-
joamat oppiaineet vastaavat työelämän tarpeita. Kiinnostavia vaihtoehtoja tarjoavilla 
kouluilla (esim. koodauskoulutukset) sekä älykaupunkien ja valokuituyhteyksien ra-
kentamisella olisi positiivinen työllistävä vaikutus. Ennaltaehkäisevällä strategisella 
kaupunkityöllisyyspolitiikalla estettäisiin syrjäytymistä ja haitallista segregaatiota.  
 
11.1.7 Segregaation torjuntapolitiikka 
 

Segregaatio yhdyskunnissa viittaa väestöryhmien alueelliseen eriytymiseen. Seg-
regaatiopolitiikka on mahdollista nähdä osana maahanmuuttajapolitiikkaa assimilaa-
tio-, integraatio- sekä multikulturalistisen politiikan lailla. Tässä tutkimuksessa segre-
gaation torjumista tarkastellaan omana kategorianaan. Markku Lankisen (1994) mu-
kaan kaupunkiseudut voivat eriytyä tulojen, väestöllisten ominaispiirteiden, kotita-
louksien rakenteen sekä rodun mukaan. Asuinalueiden segregaatio on sekä prosessi 
että lopputulos. Segregaation vastakohtana on ”sosiaalisesti tasapainossa oleva kau-
punki”, jossa eri yhteiskuntaryhmät jakautuvat tasapuolisesti kaupungin erilaisille alu-
eille. (Emt.: 10.) Tällaista kaupunkia tavoitellaan sosiaalisen sekoittamisen politii-
kalla. Lankinen (emt.) huomaa, että positiivista diskriminaatiota eli parempiosaisille 
asetettuja tulo- ja varallisuusrajoja esiintyy etenkin sosiaalisessa asuntotuotannossa. 

Kuten luvussa 11.1.1 kävi ilmi, osa kaupunkipolitiikan kaupunkiohjelmista pyrki 
torjumaan segregaatiota 1990-luvun lopulla. Eräät kaupungit olivat muutoinkin aktii-
visia, esimerkiksi Helsinki oli asettanut vuonna 1997 johtaja Eero Holstilan johtaman 
virkamiestyöryhmän selvittämään syrjäytymistä ja sosiaalista segregaatiota sekä koor-
dinoimaan eri hallintokuntien toimia näissä kysymyksissä (Holstila et al. 1998: 1). 
Työryhmän mietintö valmistui vuonna 1998, ja se johti esimerkiksi (1) sosiaalisen 
segregaation ehkäisyn huomioimiseen hallintokuntien työssä; (2) ongelmallisiksi lei-
mautuneiden alueiden palvelutason turvaamiseen hallintokuntien suunnittelussa; (3) 
asuntotuotantoon, asunnonhankintaan, asunnonjakoon ja alueelliseen asuntopolitiik-
kaan liittyneiden ehdotuksien huomioimiseen asunto-ohjelman valmistelussa; (4) lä-
hiöprojektien turvaamiseen; (5) maahanmuuttajien kotouttamisohjelman valmistelun 
kiirehtimiseen; (6) vaikeasti syrjäytyneiden kuntoutus-, koulutus- ja työllistymismah-
dollisuuksien parantamiseen (emt.: 10). Työryhmä määritteli segregaation syrjäyty-
misvaarassa olevien tai syrjäytyneiden ihmisten alueelliseksi keskittymiseksi, mikä 
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”aiheuttaa sosiaalisten ja taloudellisten ongelmien kasautumista ja kumuloitumista” 
(haaste 5). Segregaatio haluttiin ymmärtää epätoivottavana alueellisena eriytymisenä 
erotuksena suotuisasta alueellisesta erilaistumisesta. (Emt.: 48.) Syrjäytyminen näh-
tiin ihmisen ajautumisena ulos sosiaalisesti ja kulttuurisesti arvostetun elämäntavan 
valtavirrasta. Ulosajautuminen on vastentahtoista eikä tietoisesti valittua elämäntapaa 
tai elämään kuuluvia tilapäisiä epäonnistumisia tule lukea käsitteen piiriin. (Emt.: 44.)  

Sosiaalisen segregaation vähentämistoimia on siis käytetty suomalaisissa kaupun-
geissa, mutta ne ovat kyllä jääneet pienimuotoisiksi. Usein tavoitteet ovat jääneet hä-
märiksi korulauseiksi. Kuten tutkimus on esittänyt, kaupunkipolitiikka on keskittynyt 
elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaan, uusiin mahdollisuuksiin sekä osaamisen edistä-
miseen, joiden on oletettu ”automaattisesti” ennalta ehkäisevän sosiaalisten kaupun-
kiongelmien syntyä. Eurooppalaisesta sisäkaupunkipolitiikasta, joka vähentää sosiaa-
lisia ongelmia, ei voida Suomen hyvinvointivaltion osalta puhua. Sosiaali- ja terveys-
ministeriö on yhteistyökumppaneidensa kanssa tarkastellut segregaatiota, mutta mi-
nisteriön selvitykset ovat koskeneet koko kuntasektoria, esimerkiksi loppuraportti 
Segregaatio ja sukupuolten väliset palkkaerot ilmestyi vuonna 2008.  

Suomessa tarvittaisiin haitallista segregaatiota torjuvaa politiikkaa, koska glo-
baali talous on osoittanut arvaamattomuutensa. Finanssikriisin ja euroalueen velka-
kriisin tuloksena alueiden väliset sosioekonomiset erot kasvoivat, kun yritykset, kuten 
Nokia, antoivat joukkopotkuja ihmisille, ja pitkäaikaistyöttömyys kasvoi. Kaupunki-
segregaation ja syrjäytymisen aktiivisen torjumisen sijasta hallitusten toimet kohdis-
tuivat raskaisiin hallinnollisiin uudistuksiin, kuten kunta- ja palvelurakenneuudistuk-
seen (Paras), kunta- ja soteuudistuksiin (I ja II) sekä maakunta- ja sote-uudistukseen. 
Näin voidaan päätellä Helsingin kaupunginsihteeri Anja Vallitun vastauksesta: 

 
Totean, että viime kaudellakin ne suurimmat puutteet liittyivät segregaatioon, ja sen osalta 
ei päästy eteenpäin. Se on ilmiönä niin vaikea. Siihen ei ole löydetty niitä vipuvarsia. Tämä 
johtuu ehkä siitä, että meillä on ollut näitä hallinnollisia uudistuksia vuodesta 2005 lähtien 
vireillä. Ne ovat omalta osaltaan siirtäneet fokusta ja meidän kaikkien voimavaroja enemmän 
näihin hallinnollisiin kysymyksiin. Segregaatio on vaikea, koska peruspalvelutkin ovat siellä 
opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon alla. Näillä minis-
teriöillä se katsantotapa on hyvin pitkälti valtakunnallinen, ja ne ovat olleet kyllä yleensä eri 
ryhmissä mukana. Tavallaan niitä kohdennettujaa kaupunkipoliittisspesifejä toimenpiteitä ei 
oo saatu sillä lailla liikkeelle. (Vallittu.)  

 
11.1.8 Koulutus- ja korkeakoulupolitiikka  

 
Edellä kuvattua syrjäytymistä voidaan torjua, jos ihmisille tarjotaan työtä ja kou-

lutusta, ja jos mahdollisuuksien tasa-arvo ja meritokratia varmistetaan. Syrjäytymisen 
torjuminen koulutuksella ja työllä olisikin tehokasta ja vaikuttavaa kaupunkipolitiik-
kaa. Koulutuspolitiikka käsittää koulutukseen, sivistykseen, hallintoon ja korkeakou-
luihin liittyviä kysymyksiä. Sen toimeenpanosta ja suunnittelusta vastaa opetus- ja 
kulttuuriministeriö. Koulutuspaikkojen jakaantuminen (ja määrä) on katsottu kaupun-
kipoliittiseksi kysymykseksi. Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth 
kertoo kaupunkipolitiikan vaikutuksesta valtakunnalliseen koulutuspolitiikkaan:  
 

Kaupunkipolitiikalla on selvä suhde vaikkapa edustamaani koulutuspolitiikkaan. Helsingis-
sähän on jäänyt ammattikoulutuksen eli toisen asteen ulkopuolelle tuhansia opiskelijoita. 
Koulutuspaikkoja on samanaikaisesti silti jaettu muualle Suomeen, missä ne eivät edes ole 
tulleet täyteen. Tähän tuli nyt muutos! Aluksi oli kauhea kalabaliikki, mutta nyt asiat ovat 
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muuttuneet niin, että aloituspaikkoja on lisätty täällä ja vähennetty muualla. Kaupunkipoli-
tiikka näkyy siis koulutuspolitiikassa. (Lehto-Häggroth.) 
 

Korkeakoulupolitiikkaan luetaan korkeakoulujen johtamiseen ja hallinointiin, 
korkeakoulutuksen tutkimukseen, korkeakouluhallinnon juridiikkaan sekä korkeakou-
lujärjestelmien ohjaukseen, rahoitukseen ja laadun arviointiin liittyvät kysymykset. 
Valtiolliselle kaupunkipolitiikalle korkeakoulupolitiikka on erityisen tärkeää, sillä sen 
avulla kansainvälistetään kaupunkeja, edistetään osaamista ja nopeutetaan innovaati-
oiden syntyä. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja innovaatiojohtajat 
sekä rehtorit ovat olleet aktiivisia kumppaneita kaupungeille. Myös aluepoliitikot oli-
vat huomanneet korkeakoulutuksen merkityksen jo kauan ennen uuden suomalaisen 
kaupunkipolitiikan syntyä. Valtio perusti uusia yliopistoja Itä- ja Pohjois-Suomeen ja 
pyrki näin edistämään alueiden tasa-arvoisuutta. Aluekehitysneuvos Ulla Blomberg 
pitää tätä aluepolitiikan suurimpana saavutuksena:  

 
Aikanaan kaikkein onnistuneinta aluepolitiikkaa oli korkeakoulujen hajasijoitus. Tämän 
avulla saatiin luoduksi korkeimman opetuksen yksiköitä ympäri maata, joista muodostui in-
novaatiokeskuksia ja tukipisteitä uusien työpaikkojen luomiseen. Nyt arvioidaan, onko 
näissä yksiköissä tarpeeksi kriittistä maassa ja pitäisikö niistä osa lopettaa.  − − Korkeakou-
lujen osittainen alasajo tulisi tuhoamaan osan siitä, mikä oli aikanaan parasta ja kaikkein 
onnistuneinta aluepolitiikkaa. (Blomberg.) 

 
Uudet perustetut yliopistot (Oulun yliopisto 1958, Tampereen teknillinen yli-

opisto 1965, Kuopion yliopisto 1966, Vaasan yliopisto 1968, Joensuun yliopisto 1969, 
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 1969 ja Lapin yliopisto 1979) toivat elinvoimaa 
maakunnille ja täydensivät seuraavia vanhoja yliopistoja: (1) Kuninkaallinen Turun 
Akatemia, jonka kuningatar Kristiina perusti vuonna 1640 ja joka siirrettiin Helsinkiin 
vuonna 1827; korkeakoulu toimi Keisarillisena Aleksanterin-yliopistona vuodesta 
1828 lähtien, ja nykyisen nimensä Helsingin yliopisto sai vuonna 1919. (2) Hanken 
1909, joka perustettiin alun perin nimellä Högre Svenska Handelsläroverket. (3) Åbo 
Akademi 1918. (4) Turun yliopisto 1920, joka tunnettiin vuoteen 1922 asti nimellä 
Turun Suomalainen Yliopisto. (5) Tampereen yliopisto, joka toimi alun perin Kansa-
laiskorkeakouluna 1925−1930 ja Yhteiskunnallisena korkeakouluna 1930−1966. (6) 
Jyväskylän yliopisto, jonka edeltäjät ovat Jyväskylän kansakoulunopettajaseminaarit 
1863−1934 sekä Kasvatusopillinen Korkeakoulu 1934−1966.  

 Sittemmin korkeakouluja on yhdistetty. Suomessa oli vuonna 2016 yhteensä 41 
korkeakoulua, joista 14 oli yliopistoja (Vartiainen 2016: 25). Uuden suomalaisen kau-
punkipolitiikan ajalta mainittakoon (1) Itä-Suomen yliopiston perustaminen, (2) Tu-
run yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun fuusio, (3) Helsingin kauppakorkeakou-
lun, Taideteollisen korkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun yhdistyminen Aalto-yli-
opistoksi sekä (4) Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampe-
reen ammattikorkeakoulun tavoite yhdistyä Tampereen uudeksi yliopistoksi. Vahvo-
jen ja koulutustarjonnaltaan monipuolisten yliopistojen voi olettaa lisäävän kaupun-
kien elinvoimaa, kansainvälistymistä ja innovaatiokyvykkyyttä (haasteet 3 ja 17). 

Samaan aikaan kun valtiollinen kaupunkipolitiikka syntyi 1990-luvulla, suoma-
laiset korkeakoulut vahvistivat jo aktiivisesti kansainvälisiä yhteyksiään.  Professori 
Perttu Vartiaisen (2016b) mukaan yliopistojen ympärille syntynyttä yritysten ja tutki-
muslaitosten verkostoa alettiin Suomessa pitää oleellisena kilpailutekijänä. Joensuun 
ja Itä-Suomen yliopiston rehtorina toiminut Vartiainen tuo myös esille, miten uusien 
yliopistojen perustaminen on ollut vastaus massakorkeakoulun haasteeseen. Haastee-
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seen on vastattu eri tavoin, mistä kertoo Pohjoismaiden erilaisiksi kehittyneet korkea-
koulujärjestelmät. (Emt.) Tanskassa Aarhusin yliopisto yhdisti hyvät puolet sekä mas-
sayliopistosta että eliittiyliopistoista rakentamalla yliopistomallinsa ihmisten kyvyk-
kyyksiä korostavan Quadruple Helix-mallin varaan (Holm-Nielsen et al. 2013).  

Suomessa alettiin perustaa yliopistokeskuksia 2000-luvun alussa. Yliopistokes-
kuspolitiikka jatkoi osaamiseen perustuvaa aluepolitiikkaa ja hajasijoittavaa korkea-
koulupolitiikkaa (Vartiainen 2016b: 24−25). Yliopistokeskuksia perustettiin Kajaa-
niin, Kokkolaan, Lahteen, Mikkeliin, Poriin ja Seinäjoelle, joissa ei ollut yliopistoa.  
Yliopistokeskukset synnyttivät näihin kaupunkeihin aluetta kehittävän osaamiskeskit-
tymän, ja niitä voidaan näin ollen pitää postfordistisen ajan ilmentyminä.  

Kaupunkipolitiikan kentässä yliopistot esitettiin kunnianhimoisina kansainväli-
syyttä korostavina kaupunkipolitiikan toimijoina, jotka edistävät innovatiivisuutta ja 
kilpailukykyä. Tämä siitä huolimatta, että kansainvälisyyttä korostavan yliopiston 
roolia ympäröivän alueen kehittämiselle on epäilty. Yliopistot ovat olleet 2010-luvulla 
huolissaan kansainvälistymistä koskeneiden tavoitteidensa saavuttamisesta. Kansain-
välistyminen maksaa (haaste 17), ja siksi yliopistoihin kohdistuvat leikkaukset tulisi-
kin nähdä kaupunkipoliittisena kysymyksenä. Kaupunkipoliitikot ja rehtorit kohtasi-
vat 2010-luvun puolivälissä leikkauksia ajaneen tiedevihamielisten rintaman.  

 
11.1.9 Ympäristöpolitiikka  
 

Koulutuksella sekä koulutuspoliittisilla toimilla voidaan lisätä ihmisten ympäris-
tötietoisuutta sekä vastuuta luonnosta. Rakennetun ympäristön ympäristöpolitiikka on 
myös olennainen osa kaupunkipolitiikkaa, ja keino vastata kestävän kehityksen ja kes-
tävän kasvun haasteeseen (haaste 2). Tulisiko kaupunkipoliittinen koordinaatiotyö an-
taa ympäristöministeriön hoidettavaksi? Ohjaahan ministeriö kaavoitusta. Virkamies 
ottaa kantaa koordinaatiovastuuseen:  
 

Tähän voi olla vaarallista vastata. Kyllä varmasti ympäristöministeriökin tavoittelee kaupun-
kipolitiikan vetovastuuta. Ympäristöministeriöllä on käsissään kaavoituksen ohjaus, joka on 
selvästi elinkeinoelämälle ja elinkeinotoiminnalle olosuhteita luova tekijä. Ympäristöminis-
teriö on vetänyt myös kahta viimeistä lähiöohjelmaa, jotka ovat suuntautuneet taantuneisiin 
kaupunkialueisiin. Ympäristöministeriössä on luotu olosuhteita konkreettiselle kaupunkike-
hittämiselle kunnissa. Nämä asiat vetovastuusta ovat äärettömän monimutkaisia. Tämähän 
ei ole millään tavalla yksinkertainen yhtälö. (Virkamies.) 

 

 

Ympäristöministeriön vaikutus kaupunkipolitiikan kysymyksiin olisi ollut merkittä-
vämpi, mikäli se olisi saanut kansallisen vetovastuun kaupunkipolitiikkaan sisäasiain-
ministeriön sijasta. Entä olisiko tarvetta rakennetun ympäristön ministeriölle, johon 
koottaisiin kaavoituksen, asumisen, rakentamisen ja liikenteen asioita sekä TEM:n 
kaupunkipolitiikka? Aluekehitysneuvos Ulla Blomberg katsoo, että ympäristöminis-
teriö ajoi aktiivisesti kaupunkipolitiikkaa, vaikka sillä ei ollut varsinaista vetovastuuta:  
 

Sisäasiainministeriö pyrki 2000-luvulla olemaan kaupunkipolitiikan päätekijä ja ympäristö-
ministeriö oli vahvasti mukana. Oli havaittavissa jossain määrin kilpailuakin, kumpi minis-
teriöistä teki enemmän töitä kaupunkipolitiikan eteen. Tämä oli hyväksi asialle. Muut minis-
teriöt eivät olleet samalla tavalla valokeilassa, mutta olivat mukana kaupunkipolitiikan sisäl-
töä koskevassa selvitystyössä. Sisäasiainministeriön aluepoliittisella osastolla ei olisi ollut 
mahdollisuutta koordinoida kaikkia asioita. (Blomberg.) 
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Kehitysjohtaja Janne Antikainen ei näe, että ympäristöministeriön ja sisäasianminis-
teriön välillä olisi ilmennyt pahoja jännitteitä:  
 

Jonkun verran jännitteet ministeriöiden välillä ilmenivät vuosina 2005 ja 2006, kun raken-
nettiin Territorial Agendaa [Alueellinen agenda -asiakirja] Euroopalle. Olin itse silloin mu-
kana siinä kirjoittajatiimissä, ja keskustelimme kaupunkipolitiikan asemasta ja tulevaisuu-
desta. Nousi esiin kysymys, onko kaupunkipolitiikan osalta ympäristöministeriö vai sisäasi-
ainministeriö kuskin pukilla. Ei voi kuitenkaan sanoa, että kyseessä olisi ollut paha jännite. 
(Antikainen.) 
 

Olisiko ympäristöministeriön kaupunkipoliittinen ohjailu tapahtunut alueiden 
käytön ja rakentamisen ohjailun keinoin? Metropolin kehittäminen on lähellä minis-
teriön intressejä, ja metropolipolitiikassa ympäristöministeriö onkin profiloitunut ak-
tiivisesti valtiovarainministeriön kanssa. Kaupunkipolitiikan kentässä ympäristömi-
nisteriö kuvattiin metropolipolitiikan rakastajaksi. Ympäristöministeriölle hankala yh-
teistyökumppani on ollut sosiaali- ja terveysministeriö, mutta välit opetus- ja kulttuu-
riministeriöön ovat parantuneet vuosien saatossa. Rakennusneuvos Matti Vatilo kat-
soo, että joidenkin ministeriöiden ongelmallinen suhtautumisen kaupunkipolitiikkaan 
palauisi erimielisyyteen, joka koskee universaaleja tavoitteita ja eriytyneitä keinoja:   
 

Sitten toinen vähän erityyppinen asia liittyy näihin hallinnonaloihin, ja nimenomaan nyt pu-
hun ministeriöistä. Kyseeseen tulee erityisesti sosiaali- ja terveysministeriö, mutta osin myös 
opetus- ja kulttuuriministeriö, joiden oman politiikan lähtökohtana on universaali politiikka. 
Kaikille pitää saada samanlaista. Tämä ajattelutapa on siis erityisesti sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön puolella ja tähän heidän mielestään sopii huonosti tällainen kaupunkiseutulähtöi-
sesti räätälöity politiikka. Me taas olemme yrittäneet vakuuttaa sinne, että tavoitteet ovat 
universaaleja, mutta keinot, joilla niitä kohti pyritään, voivat olla eriytyneitä. Ettei tässä pi-
täisi olla mitään ristiriitaa, mutta käytännössä kuitenkin on. Opetus- ja kulttuuriministeriön 
osalta olemme edistyneet, mutta sosiaali- ja terveysministeriön osalta erittäin vähän. (Va-
tilo.) 

 
11.1.10 Kulttuuripolitiikka 
 

Kaupunki, jossa on viihtyisän ympäristön lisäksi runsas ja monipuolinen kult-
tuuri, houkuttelee turisteja, korkeastikoulutettuja osaajia sekä yritystoimintaa (haaste 
3). Jos kulttuuripolitiikka keskittyy kulttuurin sisältöihin, niin kaupunkipolitiikka puo-
lestaan on kiinnostunut kulttuurin vaikutuksesta kaupunkilaisten elämään ja kilpailu-
kykyyn. Viime vuosien keskustelluin kysymys Helsingissä on ollut Guggenheim-mu-
seohanke, jossa yhdistyy kulttuuripolitiikka, elinkeinopolitiikka ja kaupunkipoli-
tiikka. Helsingin kaupunginvaltuutettu Kaarin Taipale teki laskemia, kuinka paljon 
Solomon R. Guggenheim -säätiö olisi ansainnut Helsingin museolla tekemättä mitään: 
 

Aluksi Guggenheimia yritettiin myydä kulttuuripolitiikkana, mutta nyt kukaan ei kehtaa enää 
näin sanoa, koska on niin ilmiselvää, että hanke edustaa elinkeinopolitiikkaa. − − Ylivoimai-
sesti suurin intressi hankkeeseen on tällä Guggenheim-säätiöllä. Mikäli Helsingin Guggen-
heim toteutuu, niin se tarkoittaisi säätiölle viiden miljoonan euron vuosituloja puhdasta cash 
käteen ilman, että säätiö oikeastaan tekee mitään. Olen yhä tehnyt uusia laskelmia, mutta en 
muista nyt ulkoa tarkkoja summia. Guggenheim on franchising-yritys samalla tavalla kuin 
on Mc Donald’s:kin. New York Times esitti ensimmäisenä tämän Mc Donald’s-vertauksen, 
en suinkaan minä. Kyseessä on siis taho, joka haluaa saada lisää paikkoja, joihin se voi 
myydä näyttelyitään, vahvistaakseen omaa brändiään. Sitä kiinnostaa Helsinki sen takia, 
koska täällä nyt ollaan ylipäätään aivan innoissaan Guggenheim-museosta. (Taipale.) 
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Aktivistit kuten Taipale tekivät työtä Guggenheim-hankkeen taloudellisten intressien 
tunnistamiseksi:  

 
Täällä Helsingissä ei kuitenkaan ymmärretä täysin asian eri puolia. Aina viitataan julkisessa 
keskustelussa siihen, että näin ja näin moni kaupunki on halunnut Guggenheimin ja että se-
hän tuo turismia. Taustalla on näitä kaupallisia intressejä, ja väite turismista on osittain totta. 
Turismihan on aivan valtava vientiteollisuus, mutta Guggenheimiin silti liittyy naiiveja us-
komuksia siitä, että nyt ihmiset tulisivat muka ympäri maailman nimenomaan Helsinkiin 
katsomaan museota. Juuri näiden uskomusten ylläpitämiseksi taustalla on erittäin vahva 
maksettu lobbausorganisaatio. Olen aina lehtimiehiltä kysynyt, että miksi te ette ota selville 
sitä, että kuka maksaa esimerkiksi Milttonin. Ei kukaan ole minulle koskaan tähän vastannut. 
Tyypillinen lobbaus viimeksi näkyi jälleen valtakunnan uutisissa. Yle toisti kaikilla kanavil-
laan, että nyt on yksi miljoona taas Guggenheim-hankkeeseen rahaa, mutta kukaan ei muis-
tanut huomauttaa, että tuo raha ei siirrä yhtään lapiollista maata museon työmaalla. Kaikki 
kerättiin vain lisenssimaksuun. (Taipale.) 

 
Kariutunut Guggenheim-tapaus opetti, että mittavien kaupunkikulttuurihankkei-

den hyödyistä ja kustannuksista tulee antaa realistinen kuva ja että hanke tulee valmis-
tella avoimesti. Kaupunkipolitiikan tehtävä ei Guggenheim-tapauksessa ollut koordi-
naatio, vaan paikallinen politiikka. Paikallinen kaupunkipolitiikka ratkaisi museo-
hankkeen kohtalon. 

Sen sijaan World Design Capital 2012 (WDC2012) on esimerkki toteutuneesta, 
onnistuneesti koordinoidusta hankkeesta. Tässä tapauksessa Helsinki sai tukea valti-
olta. Tanja Lahden (2012) mukaan WDC-hanke otettiin mukaan metropolialueen kil-
pailukykystrategiaan. Helsingin hakemus Open Helsinki – Embedding Design in Life 
valittiin voittajaksi, ja Helsinki oli vuonna 2012 maailman designin pääkaupunki. 
(Emt.: 33, 70.) Helsingin kaupunginsihteeri Anja Vallittu kertoo hankkeen yhteis-
työstä:  

 
Tosin heti on myönnettävä, että onhan meillä esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön 
alalta tämä World Design Capital 2012 -hanke, jossa opetus- ja kulttuuriministeriö on ollut 
vahvasti mukana ja työ- ja elinkeinoministeriökin. Helsinki ja pääkaupunkiseutu saivat hank-
keen aikaiseksi. (Vallittu.) 

 
Helsingin design-hankkeen tavoitteena oli tuoda design kaupunkilaisten arkeen ja 

samalla tarjota suomalaisille yrityksille kansainvälistä näkyvyyttä. World Design Ca-
pital 2012 -hanketta tukiessaan opetus- ja kulttuuriministeriö edisti kaupunkipolitiik-
kaa; kaupunkipolitiikan kentässä ministeriö kuitenkin nähtiin kaupunkipolitiikan it-
senäistymisen jarruttajana.   

Summaten, valtiollisen kaupunkipolitiikan koordinoimat sektorit ovat erilaisia ja 
niihin kohdistuu erilaisia haasteita ja mahdollisuuksia. Uuden kaupunkipolitiikan kul-
takauden aikana valtiollista kaupunkipolitiikkaa koordinoituna ja hallinnonalojen rajat 
ylittävänä politiikkana edistettiin määrätietoisesti. Etenkin ympäristöministeriön aset-
tama työryhmä 1994−1995, sisäasiainministeriön työryhmä 1995−1996 sekä ensim-
mäiset kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmät yrittivät lisätä hallinnonalojen rajat ylittä-
vää yhteistyötä kaupunkien kasvun edistämiseksi, mutta myös kaupunkiongelmien vä-
hentämiseksi (luvut 6.2.1 ja 6.2.2). Koordinaatio osoittautui haasteelliseksi, kuten kau-
punkipolitiikan yhteistyöryhmän laatimassa asiakirjassa (1999: 30) todetaan: ”Erityi-
sen ongelmalliseksi käynnistetyssä kaupunkipolitiikassa on todettu nykyisen hallinto- 
ja budjettikäytännön kyvyttömyys toteuttaa usean hallinnonalan yhtäaikaisia päätök-
siä, toimia ja rahoitusta edellyttäviä hankkeita.” Valtiollisella kaupunkipolitiikalla on 
koordinaation lisäksi myös muita tehtäviä, kuten erityisohjelmien suunnittelu. 
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11.2 Ohjelmat ja ketterät konsultit  
 

Miten kaupunkipolitiikka on onnistunut saavuttamaan tavoitteitaan ja mikä on ol-
lut kaupunkipolitiikan ohjelmien vaikutus? Ohjelmat ovat konkreettisia keinoja, joilla 
eri haasteisiin vastataan. Sen sijaan, että ryhtyisin arvioimaan kaupunkipolitiikan ja 
sen ohjelmien tuloksellisuutta, annan puheenvuoron kaupunkipolitiikan tekijöille ja 
tutkijoille. Seuraavassa tarkastellaan ohjelmien ja erityisohjelmien vaikutuksia.  

Kaupunkipolitiikan ohjelmat ovat tärkeitä kaupunkien hallinnan instrumentteja. 
Niihin liittyvät asiakirjat kertovat, minkälaisia tavoitteita kaupunkipolitiikalle on ase-
tettu. Kaupunkipolitiikan ohjelmien tavoitteina ovat olleet kaupunkien erityiskysy-
myksien ratkaiseminen ja kasvun edistäminen (haaste 2) siten, että kasvu on hyödyt-
tänyt myös koko Suomea. Ohjelmien avulla on tunnistettu ja nostettu esiin suomalais-
ten kaupunkien vahvuuksia, ehdotettu toimenpiteitä kaupunkien profiloitumiseksi ja 
yhteistyön lisäämiseksi (haaste 1) sekä vastattu kaupungistumisen hallitsemisen haas-
teeseen (haaste 2). Pelko alueellisen kehityksen epätasaisuudesta on tosin tehnyt kau-
punkipolitiikan ohjelmista varovaisia kaupunkien etujen puolustajia.  

Helsingin kaupungin näkökulmasta ohjelmat ovat olleet raskaista, eivätkä ne ole 
palvelleet kaupunkien intressejä, kuten Helsingin kaupungin tietokeskuksen johtaja 
Timo Cantell toteaa: 
 

Kaupunkipolitiikan ohjelmissa on raahannut ankkuri veneen perässä koko ajan. Tai sitten 
kysymyksessä on ollut laskuvarjo, joka siellä raahaa. Ohjelmat eivät ole oikeasti edistäneet 
kaupunkien intressejä. Ne ovat olleet raskaan keinotekoisia nyt hieman häikäilemättömästi 
sanottuna. Ne eivät ole virranneet niin vapaasti kuin niiden olisi toivonut virtaavan, vaan 
aina on ollut mukana pieni paino. Tämä ei ole ollut köli, joka olisi voinut olla tasapainottava. 
Sen sijaan kyseeseen on tullut kiusallinen, pohjassa pomppiva kuudentoista kilon ankkuri. 
(Cantell.) 

 
Valtion virkamiehet, kuntajohtajat sekä maakuntien miehet ja naiset ovat yhtä mieltä 
Cantellin kanssa ja arvostelevat kaupunkiohjelmia kaupunkien hallinnan keinoina. 
Kaupunginjohtaja, ylipormestari Jussi Pajunen pitää ohjelmien ongelmana niiden vä-
häistä vaikutusta. Tulevaisuuden malliksi hän esittää alusta-ajattelun: 
 

Mikään ohjelma ei välttämättä ole ollut elämää suurempi. Keskeinen ongelma ohjelmien 
osalta on ollut vaikuttavuus. Me emme ole vielä löytäneet toimintamallia, josta voisi sanoa, 
että tässä olisi nyt maailmanluokan Nobel-innovaatio. Pitää silti olla optimisti tulevaisuuden 
suhteen, että hyviä toimintamalleja löytyisi. Nyt tämän hetken puheissa ja käytännön teois-
sakin paljon esiintyy alusta-ajattelua. Ollaan luomassa yhteistyöalustoja. (Pajunen.) 

 
Ohjelmatyöhön ei ole ollut työ- ja elinkeinoministeriön haastateltavien mukaan saata-
vissa riittäviä taloudellisia resursseja, minkä vuoksi kaupunkipolitiikka ei ole ollut te-
hokasta. Onko esimerkiksi Sipilän hallituksen valmistelemalla kaupunkiohjelmalla re-
sursseja? Innovaatiotutkijat ovat kritisoineet rahanjaon byrokraattista ja sekavaa käy-
täntöä. Professori Antti Hautamäki haluaa muistuttaa ehdottamastaan atrain-mallista:  

 
Tätähän minä olen muutamissa kirjoituksissani todella kritisoinut. On edetty pisteeseen, 
jossa ohjelmaperusteista toimitusrahaa annetaan erilaisien putkien kautta, ja niitä rahoja on 
hyvin vaikeata yhdistää. Ehdotinkin atrain-mallia eli meillä voisi olla tämmöinen atrain piik-
kinä. Samansuuntaisena olisi siis kaikki rahoitus ja rahaa ohjattaisiin jotenkin keskitetysti 
atraimen varren kautta. Näin saataisiin erilliset rahat kohtaamaan! Näin voitaisiin rakentaa 
isoja, hyvinkin isoja projekteja. Tämä olisi minusta parempi tapa. (Hautamäki.) 
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Valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osastolla arvioidaan ohjelmien jää-
neen julistuksiksi ja visioiksi, ilman konkreettisia toimenpideohjelmia. Ministeriö 
kiinnittää huomiota kilpailumenettelyyn, joka on johtanut siihen, että tiettyjen vahvo-
jen kaupunkikuntien ohjelmia on vuodesta toiseen valittu rahoitettaviksi. Ylijohtaja 
Päivi Laajala kertoo kaupunkiohjelmien suosiosta: 

 
Ohjelmiin hakeudutaan tai niistä jopa kilpaillaan. − − Ne ovat hyvin haluttuja nämä kaupun-
kipolitiikan ohjelmat. Kuitenkin monien ohjelmien kohdalla valtionrahoitus on melko pieni 
tai joissakin sitä ei ole ollenkaan. Näissä tapauksissa ohjelmien toimenpiteiden toteutuminen 
on kunnista itsestään sekä omasta sitoutumisesta kiinni. Kaupunkipolitiikan ohjelmien osalta 
voin sanoa, että ne keskittyvät yhä enemmän pienempään kuntajoukkoon eli niihin valikoi-
tuu ne aktiivisimmat, innovatiivisimmat kaupunkikunnat. Kysymykseen tulevat ne kaupun-
kikunnat, joilla on omia voimavaroja sekä resursseja ja rahaa käytettävissään. Ei voida sanoa, 
että jyvät erotetaan akanoista. Näin kärkevästi ei siis voi sanoa! − − Ehkä kaupunkipolitiikan 
ohjelmat saattavat tulevaisuudessa muuttuakin sellaisiksi merkittävimpien ja isompien kau-
punkien ja kaupunkiseutujen ohjelmiksi. Tulevaisuudessa ei siis olisikaan pienten ja keski-
suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen ohjelmia. (Laajala.) 

 
Weberiläisestä näkökulmasta ohjelmatyöskentely voidaan nähdä virkamiesko-

neiston uusintamisen instrumenttina. Ohjelmat nähdään virkamiesvetoisena byro-
kraattisena toimintana, byrokraattisena herruutena. Kehitysjohtaja Risto Tienari toteaa 
virkamiesten hyötyneen ohjelmista: ”Kaupunkipolitiikan ohjelmat palvelivat muuta-
mien virkamiesten intressejä. Tämä oli tämmöistä touhua!” (Tienari). Kaupunkipoli-
tiikan yhteistyöryhmän puheenjohtajana toiminut ylijohtaja Paavo Pirttimäki toteaa: 
”Se on virkamiesten puuhastelua. He haluavat tehdä jotakin. Näitä on tullut liian pal-
jon näitä ohjelmia. Minusta olisi parempi, että tehtäisiin aidosti jotakin kuin vain kir-
jotettaisiin paperia!” (Pirttimäki) 

Ohjelmaperusteisuus ja ohjelmien ohjeet ovat muovanneet kaupunkipoliittisia oh-
jelmia samankaltaisiksi. Ohjelmien vaikutusten arviointia on hankaloittanut se, että 
ohjelmat ovat kohdistuneet kaikille skalaarisille tasoille eli paikallisen talouden kehit-
tämiseen, alueellisen epätasa-arvoisuuden vähentämiseen, valtiollisen kaupunkipoli-
tiikan lujittamiseen sekä kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseen. Hyötyjen ja 
haittojen arviointi on kärsinyt siitä, ettei ohjelmille ole löytynyt riittävästi ulkopuolisia 
arvioijia. Kaupunkipolitiikan ohjelmia on tehty yksinkertaisesti liikaa eivätkä ohjel-
mien suunnittelijat ole muistaneet, että kaupungeissa on samanaikaisesti ollut käyn-
nissä myös muita ohjelmia sekä valtakunnallisia ohjelmia. Kunnanjohtaja Esko Kai-
resalo valittelee ohjelmien suurta lukumäärää:  
 

Innostus lähti siitä, että ohjelmien laatiminen nähtiin tavallaan muoti-ilmiönä. Nyt tosin tun-
tuu siltä, että niiden teko on kääntynyt jo itseään vastaan. On tehty ohjelmia toisensa perään, 
ja tällä hetkellä niitä on hirveä määrä! Hallitseeko niitä enää kukaan? Varmasti eri ohjelmia 
on haluttu systemaattisesti kytkeä toisiinsa ja eri yhteistyömalleja on pyritty hyödyntämään, 
mikä sinällään on hyvä niin kauan kuin tämä tapahtuu ohjelmamuodossa. Vaarana on se, että 
ohjelmia tulee niin hirveästi, että ne eivät ole enää tehokkaita. Niistä tulee itsetarkoitus! Suh-
taudun ohjelmien vaikuttavuuteen ja tuloksiin pikkuisen kriittisesti. Kun muodostetaan oh-
jelma, syntyy monesti liian laaja organisaatio sen ympärille. (Kairesalo.) 

 
Jotkin kunnat ovat hyötyneet vain vähän tai eivät ollenkaan kaupunkipolitiikan 

ohjelmista. Tällaisia kuntia ovat Salo ja Tuusula. Kunnanjohtaja Hannu Joensivu to-
teaa: ”Tuusula ei ole merkittävästi hyötynyt kaupunkipolitiikan ohjelmista, mutta ne 
ovat silti kaiken kaikkiaan olleet enemmän positiivisia kuin negatiivisia.” (Joensivu). 
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Kaupunginjohtaja Antti Rantakokko toteaa: ”Salo ei ole hyötynyt suoraan näistä oh-
jelmista. Salo on hakenut hyötyjä omien verkostojensa [mm. seutukaupunkiverkosto] 
kautta.” (Rantakokko). Vaikeus arvioida ohjelmien vaikutuksia tai ohjelmien vähäiset 
vaikutukset eivät kutenkaan tarkoita sitä, että kaupunkipolitiikan avulla ei olisi mah-
dollista kehittää paikallisia yhteiskuntia ja paikallista taloutta. Vähäisistä hyödyistä 
huolimatta Tuusula on suhtautunut kaupunkipoliittisiin ohjelmiin myönteisesti: kau-
punki kuvattiin ”metropolipolitiikan ja kuntapolitiikan rakastajaksi” kaupunkipolitii-
kan kentässä. Salo puolestaan kuvattiin ”maaseutu- ja maatalouspolitiikan sekä alue-
politiikan rakastajaksi”.  

Kirkkonummen kunnanjohtaja Tarmo Aarnio huomauttaa, että ohjelmien haku-
menettely on lisännyt konsulttien käyttöä:  
 

Osta pilottilippu tähän! Koen asian tavalla, et kaveri yrittää nyt markkinoida tämän pohjalta 
omaa putiikkiansa. Väkisinhän tulee tällainen kuva. Ohjelmaa ei pidä kuitenkaan tyrmätä 
tämän mielikuvan perusteella. Voihan siinä olla hyviäkin juttuja. Hanke- ja ohjelmaperus-
teinen kehittämistyö on ollut vakiintunutta ja aina on täytynyt olla joku hanke tai ohjelma, 
että saa rahaa. Raha ei tule hanasta vaan sitä pitää hakea! Tämänlainen menettelytapa on 
lisännyt konsulttivetoista ja yritysvetoista toimintaa, joka on tullut julkisen vallan sisälle val-
tiovallan, EU:n sekä kuntien ja alueiden toimijoiden välimieheksi. Hanke- ja ohjelmaperus-
taisia juttuja ehkä tarvitaan, mutta niitä voisi olla huomattavasti vähemmän ja rajatummin. 
(Aarnio.) 

 
Kunnanjohtaja Aarnion huomio konsulteista välimiehinä on tärkeä. Hankkeiden kil-
pailuttaminen ja ulkoistaminen on johtanut konsulttien lisääntyneeseen hyödyntämi-
seen. Taulukkoon 13 on kerätty Suomessa toimivia konsulttiyrityksiä, jotka toimivat 
kuntasektorilla, mutta myös yksityisellä sektorilla. Laadin taulukon, sillä olin toiminut 
aikaisemmin konsulttina ja tunnistanut erilaisia konsulttitaloja hankintapäätöksistä. 
Konsultit kilpailevat toimeksiannoista ja kilpailun on usein voittanut konsulttiyritys, 
jolla on riittävän suuret resurssit räätälöidä standardoituja ”pakettiratkaisuja” ja jolla 
on kyky luoda mielikuva vaihtoehtoisista valinnanmahdollisuuksista. Kaupunkipoli-
tiikan kenttään kirjattiin seuraavat konsulttiyritykset: MDI Oy, Miltton, Boston Con-
sulting Group Oy sekä Kuntaliitto-konserniin kuuluva FCG Finnish Consulting Group 
Oy. 
 
Taulukko 13. Konsultit kaupunkipolitiikan toimijoina* 

 

FCG Oy TK-Eval Hanketaito Oy Referenssi Oy 
Sweco Oy Focus Main Point Oy Virebit Oy Susinno Oy 
Capful Oy Fountain Park Oy PEU-Consulting Oy Innolink Research Oy 
MDI Oy IROResearch Oy Lisacon Oy Tamora Oy 
Synocus Group MC-Info Oy Pöyry Oy Boston Consulting Group 
Sito Projektitoimisto Proper Oy RAMSE Consulting Oy Spinverse  
Ramboll  Taloustutkimus Oy Indufor Oy Aula Europe 
Tempo Economics Oy Tietoykkönen Oy Koordinet  Arnora Oy 
Gaia Consulting Oy Kantar TNS Ympäristök. EkoChange Oy BORENIUS  
JKL Group Oy Tieto Oyj bgator  Excedea  
NHG Audit EduCluster Finland Oy Tietotuote PR Oy Konsultti Ilkka Hämäläinen  
Wellbe Oy Evapro Consulting Oy Gaudia Tutkimus Oy Konsultti Seppo Hoffrén Oy  
Markinvest Oy Oy PrimaPartner Russia Ltd Profit Up Consulting Oy Ab TwinSpark Consulting Oy 
Ernst & Young NAG Oy PDGE Miltton 
PwC Kaupunkitutkimus TA Oy Owal Group McKinsey & Company 
Solita (HMV) BDO Consulting Oy Kuntamaisema Oy Life Works Consulting Oy 
Sofigate BroadScope M-Brain Tutkimusp. Timo Aro Oy 
Management Events 
Talent Vectia Oy 
KK-Verve Oy 

Esri Finland Oy Proactum 
Perlacon Oy 
Invalidisäätiö  

WSP Group 
Velis et Remis Oy 
SpringHouse Oy 

A-Konsultit 
Amiedu 

 
*Konsultointia harjoittavat (ja harjoittaneet) konsulttitoimijat 2010-luvulla. Myös markkinatutkimukseen, lakipal-
veluihin ja työttömien tulosperusteiseen valmennukseen erikoistuneita konsulttiorganisaatioita on erotettu. 
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Konsulttien käyttö on tuonut kaupunkipolitiikkaan ja sen foorumeihin yritysmaa-
ilman menetelmät, esimerkiksi fasilioinnin, jolla tarkoitetaan helpon (facil) ja oikean 
työskentelytavan löytämistä, jotta huomio voitaisiin keskittää itse asiaan. Fasilitoinnin 
menetelmiin kuuluvat esimerkiksi divergenssi-konvergenssi-työkalut, World Café, 
idealogi, dynaaminen fasilitointi, Open Space, arvostava keskustelu sekä fasilitoitu 
keskustelu. Fasilitaattori ei välttämättä ole substanssiasiantuntija, vaan prosessin neut-
raali vetäjä ja ryhmän toiminnan tehostaja. Se missä määrin fasilittaattori ottaa kantaa 
itse asioihin, riippuu tilanteesta ja kohderyhmästä. Toinen menetelmä on joukkoutta-
minen, joka tarkoittaa yleisön tai ryhmien osallistamista (haaste 18) sekä asioiden te-
kemistä yhdessä. Joukoissa ja dialogisissa vuorovaikutteisissa tilaisuuksissa ihmisille 
tarjoutuu mahdollisuus muuttaa ympäristöä ja yhteiskuntaa haluamaansa suuntaan. 
Tiedolla johtava tai johdatteleva joukkouttaja voi osallistaa laajasti kaupunkilaisia tai 
hän voi kutsua työpajoihin vain asiantuntijaryhmiä. Dialogisen, rakentavan ja vuoro-
vaikutteisen keskusteluilmapiirin luomiseksi fasilitaattorit ja joukkoistajat kuuntele-
vat, kommunikoivat selkeästi, hallitsevat tunteensa ja tunnistavat vaikuttavat tekijät 
sekä analysoivat näin hankkimansa tiedon. (Nummi 2007; MASTRA…2015: 10.) 

Mikä on ollut kaupunkipolitiikan ohjelmien vaikutus maakuntiin? Pirkanmaan 
maakuntajohtaja Esa Halme pitää ohjelmien merkitystä vähäpätöisenä, mikä johtuu-
pienistä resursseista. Hänen mielestään valtion tulisi keskittyä lainsäädännön kehittä-
miseen eikä leikkiä pisteohjauksella:  
 

Mikäänhän näistä ei ole iso. Kun Pekkarinen puhui aluksi miljardista ja tosiasi-
assa puhuttiinkin muutamasta miljoonasta, niin sillä välillä tämä volyymi on ka-
donnut jonnekin. Nämä ovat ihan kivoja juttuja, mutta mittakaavaltaan ne kuiten-
kin ovat vain yhden suojatien rakentamisen tai kevyenliikenteen tunnelin kokoi-
sia. No, tunnelikin on jo liian iso, siihen nuo rahat eivät riittäisi − − ajatellaan 
Tampere kolmosta, mitä nyt rakennetaan. Parasta kaupunkipolitiikkaa, mitä val-
tio voisi kiireen vilkkaa tehdä, olisi lainsäädännön muuttaminen sellaiseksi, että 
tämä kaupunkien ja korkeakoulujen haluama hanke toteutuisi mahdollisimman 
ripeästi. Valtio voisi antaa tilaa nimenomaan muutokselle eikä leikkiä tämmöi-
sellä pisteohjauksella. Että me saamme hyväksyä, mikä teidän ehdotuksestanne 
teille tärkeimmästä asiasta olisikaan rahoituskelpoinen! Huomaat, että olen kau-
punkipolitiikan instrumentteja kohtaan kohtuullisen kyyninen, koska minusta 
kaupunkipolitiikan ydin on kunnalliselle itsehallinnolle olevan tilan ja päätök-
senteon antaminen, ja myös näiden haastaminen. Ei niin, että tökitään ohjelmilla. 
(Halme.) 

 
Erityisohjelmista osaamiskeskusohjelmaan suhtaudutaan myönteisemmin kuin 

INKA:an sekä koheesio- ja kilpailukykyohjelma KOKO:oon, joita kritisoidaan enem-
män. AKO:oon taas suhtauduttiin ristiriitaisesti. KOKO:n vähäisen vaikutuksen syynä 
voidaan pitää keskustan poliittisia tarkoitusperiä, joita tuotiin esille luvuissa 10.5 ja 
10.5.2. Valtiontalouden tarkastusvirastossa tuloksellisuuden arvioinnista vastaava 
Osmo Halonen (2016) pitää KOKO:n roolia OSKE:n täydentäjänä epäselvänä. Halo-
sen mukaan KOKO ei olisi kaupunkipoliittinen. (Emt.: 146.) Kaupunkipolitiikan ken-
tässä KOKO luettiin ”liberaaleihin aluekehittäjiin ja koheesion puolestapuhujiin”. 
KOKO:n vähäisen merkityksen vuoksi seuraavassa tarkastellaan (1) osaamiskeskus-
ohjelma OSKE:a, joka aloitettiin vuonna 1994; (2) aluekeskusohjelma AKO:a, joka 
alkoi vuonna 2001; (3) innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelmaa, joka käynnistyi 
vuonna 2014. 
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11.2.1 Ryhdikäs OSKE 
 

Osaamiskeskusohjelman (OSKE) (luku 6.2.4) on myöhemmin katsottu olevan 
kaupunkipolitiikkaa (esim. Blomberg et al. 2000: 16), vaikka se alun perin luotiin tek-
nologia- ja aluepolitiikan instrumentiksi. Mika Pikkarainen (1999: 28−30) pitää 
OSKE:a käytännön kaupunkipolitiikkana. Kaupunkipolitiikan kentässä OSKE kuvat-
tiin ”liberaalin urbanismin” ohjelmaksi, jonka tavoite oli kansainvälisyyden lisäämi-
nen (haaste 17) ja tutkimustiedon hyödyntäminen. OSKE onnistui niissä kaupun-
geissa, joissa se tuki yliopisto-opetusta ja tutkimusta sekä lisäsi IT-osaajien määrää. 
OSKE oli onnistunut ohjelma, koska se suunniteltiin oikeaan aikaan, Nokian ja elekt-
roniikkateollisuuden noususuhdanteen aikana. Erityisohjelma palveli hyvin vahvoja 
teollisuuden aloja ja auttoi niitä terävöittämään strategioita. Suomen Keskusta tuki 
OSKE:a, koska puolue katsoi ohjelman hyödylliseksi koko maalle. Sisäasiainministe-
riön ylijohtaja Paavo Pirttimäen mukaan Helsinki ei hyötynyt OSKE:sta:  
 

Ainoa ongelma tässä osaamiskeskusohjelmassa kohdistui isoihin kaupunkeihin, jotka katsoi-
vat, että ne ovat niin tärkeitä ja niin isoja, että niiden ei tarvitse seurustella muiden kanssa. 
Oulu, Salo, Tampere ja Turku olivat erittäin loistavia ja myös Espoo, mutta Helsinki ei oikein 
päässyt OSKE:ssa esille. (Pirttimäki.) 

 
Kehitysjohtaja Risto Tienari kertoo, että malli OSKE:en saatiin yliopistomaailmasta:  
 

OSKE:n innostus nousi siitä, kun yliopistoissa keskusteltiin aikoinaan centers of excellence 
-ajattelusta. Törmäsin tähän ajatteluun 1980-luvun puolenvälin jälkeen Kööpenhaminassa. 
Aloin miettiä, kuinka centers of excellence -ajattelua voisi kehittää aluepolitiikassa, ja näin 
me aloimme muotoilemaan OSKE:a. − − OSKE:ssa resursseja keskitettiin tiettyihin kaupun-
keihin. Tehtiin ohjelmia ja esitettiin ideoita. Ohjelmien innovatiivisuutta arvioi korkeatasoi-
nen tieteellinen raati, jossa Yrjö Neuvo oli puheenjohtajana. Suomen Akatemiassa toimi Eli-
sabeth Helander90, ja sitten mukana oli eri yliopistoista ihmisiä. (Tienari.) 

 
Akateemisesta esikuvastaan huolimatta korkeasti koulutettujen työmarkkinajärjestö ei 
pitänyt OSKE:a onnistuneena. Kehitysjohtaja Tienari muistelee, kuinka hyvin tehtyä 
osaamiskeskusohjelmatyötäkin kritisoitiin:  

 
OSKE:n osalta ihmiset tekivät hyvin sen työn minusta, mutta kritiikiltä ei vältytty. − − Eniten 
kritiikkiä sain Akavan porukalta jostain syystä. Niiden mielestä OSKE:n raha olisi pitänyt 
antaa suoraan yliopistoille. Akava katsoi, että tulee tämmöiset Helsingin herrat määräile-
mään, mitä tehdään. − − Eikä opetusministeriökään ollut kauhean kiinnostunut OSKE:sta. 
Olin kerran pitämässä esitelmää opetusministeriössä. Siellä he sanoivat, että heidän olisi pi-
tänyt tämä OSKE tehdä. Tämä oli hyvin tyypillinen suhtautuminen. Opetusministerinä toimi 
silloinen legendaarinen kansliapäällikkö Jaakko Numminen. Hän tosin suhtautui aika raken-
tavasti OSKE:en unohtamatta Mauri Pekkarista, joka ajoi tämän osaamiskeskusajattelun läpi 
vastustajista huolimatta. (Tienari.) 

 
Kritiikistä huolimatta OSKE:a pidetään onnistuneena. Siinä yhdistyivät uudenlai-

set näkemykset kilpailusta, verkostoista sekä hallinnasta. OSKE täytti hyvin erityis-
ohjelmille asetetut tavoitteet, sillä se onnistui lisäämään tutkimuslaitosten ja yritysten 
vuorovaikutusta, synnyttämään uusia yrityksiä sekä lisäämään kansainvälisiä yhteyk-
siä. Teknologiakeskukset toteuttivat osaamiskeskusohjelmia ja saivat toiminnalleen 
tukea Suomen Teknologiakeskusten Liitolta (TEKEL). Kaupungit olivat ohjelmissa 
                                                           
90Elisabeth Helander toimi Suomen Akatemiassa tutkimusjohtajana 1975−1995, Euroopan komission alue-
politiikan pääosastolla johtajana 1996−2007 sekä Åbo Akademissa hallintojohtajana 2007−2008.  
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mukana partnereina. Turku 2011-säätiön puheenjohtaja (nyk. asiamies) Cay Sevónin 
mielestä OSKE oli hyvää kaupunkipolitiikkaa, josta kaupungit hyötyivät: 

 
1990-luvulla ja 2000-luvun alkupuolella oli minusta fiilis siitä, että kaupunkipolitiikka on se 
kehittyvä suuntaus. Se eteni teoreettisesti ja käytännössäkin. Nämä osaamiskeskusohjelmat 
olivat hyvin tärkeitä ohjelmia nimenomaan kaupunkipolitiikan kannalta, mutta myöskin 
maan kehittymisen kannalta. Mielestäni Vaasa ei olisi Vaasa energiaklusterinsa kanssa ellei 
sillä olisi ollut OSKE:a. Myöskään ei pärjäisi Pietarsaaren ja Kokkolan veneteollisuus niin 
kansainvälisenä ja vahvana ellei niillä olisi ollut sitä. Lisäksi Kokkolan kemiallinen suurte-
ollisuus ei menestyisi ja niin edelleen. Tämänlaisia esimerkkejä voi antaa paljonkin, joissa 
nimenomaan osaamiskeskusohjelma pienillä panoksilla vaikutti taloudellisesti. − − Se 
OSKE:han oli suomalainen ohjelma. Sitä ei kopioitu suoraan mistään vaan se tehtiin täällä 
Suomessa ja näihin olosuhteisiin. Se oli siitä oivallinen, että sehän koski keskikokoisten kau-
punkien ohella myös isoja kaupunkeja. Se oli omiaan vahvistamaan Suomen elinkeinoelä-
mää. (Sevón.) 

 
Kaupunginjohtaja, kaupunkineuvos Jorma Rasinmäelle on jäänyt positiivinen kuva 
OSKE:n kaupunkipoliittisesta tehokkuudesta; siinä yhdistyivät vahva johtajuus ja se, 
että ihmiset tunsivat aidosti toisensa:  
 

Tähän OSKE-ohjelmaan Kauhajokikin pääsi aikanaan mukaan, vaikka se edusti pienempää 
kaupunkiseutua silloin. − − OSKE oli harvinainen ohjelma, koska se päätyi suurin piirtein 
myös finaaliin. Tämä on ainoa ohjelma, joka siinä mielessä onnistui. − − Valtiolta vetovas-
tuussa toimivat selkeät tahot, jotka vetivät ohjelmaa ja johtivat sitä prosessia. Yksityinen 
konsulttifirma oli myös mukana. Alueilla kierrettiin ja ihmiset tulivat tutuiksi. (Rasinmäki.) 

 
OSKE oli mallina laadittaessa ohjelmaperusteista kaupunkipolitiikkaa, mutta 27 kau-
punkiohjelmaa, joista vastasi osaamiskeskustyöryhmän sijasta kaupunkipolitiikan yh-
teistyöryhmä, ei haluttu rakentaa vain OSKE:n konseptin varaan. OSKE haluttiin lin-
kittää kaupunkiohjelmaan siten, ettei tarpeetonta päällekkäisyyttä syntynyt (Blomberg 
et al. 2000: 16).  

OSKE onnistui vaatimattomallakin valtiollisella perusrahoituksella saamaan ai-
kaan merkittäviä tuloksia. Vaikka OSKE hyödyttikin kaupunkeja, sen hyvät tulokset 
eivät olleet varsinaisesti uuden valtiollisen kaupunkipolitiikan ansiota. Kuten edellä 
on esitetty, OSKE oli ensisijaisesti aluepolitiikkaa sekä alueellista ja kansallista inno-
vaatiopolitiikkaa. Nämä vaikuttivat positiivisesti kaupunkeihin. Jos OSKE:a olisi heti 
kutsuttu kaupunkipolitiikaksi, se ei olisi todennäköisesti saanut esimerkiksi Mauri 
Pekkarisen tukea, ja erityisohjelman vaikutukset olisivat jääneet heikoiksi. Neuvotte-
leva virkamies Mika Pikkaraisen mukaan OSKE oikeastaan syntyi kokeilemalla eli ei 
oikein vielä tiedetty, mitä tehdään:  
 

Osaamiskeskusohjelman syntyä edeltänyt valmistelutyö ei selitä ohjelman kaupunkipoliit-
tista vaikuttavuutta. Osaamiskeskusohjelman ensimmäisinä vuosina ei kyllä oikeasti tie-
detty, että mitä siinä tehdään. Ne alkuvuodet olivat semmoista kokeilemista. Muutama aktii-
vinen henkilö valtion ja teknologiakeskusten puolelta halusi käynnistää osaamiskeskusoh-
jelman. (Pikkarainen.) 

 
Synocus Oy:n konsultit arvioivat OSKE:n tuloksellisuutta vuonna 2013. Johan 

Wallinin ja Patrik Laxellin (2013) arviointiraportin mukaan OSKE oli jo itsessään in-
novaatio; se oli suunniteltu tuottamaan innovaatioita (haaste 3) ja siten vastaamaan 
kansainvälistymisen haasteisiin (haaste 17). OSKE tuki erittäin hyvin varsinkin pieniä 
ja keskisuuria yrityksiä sekä näiden verkostoitumista tutkijoiden kanssa. OSKE:ssa 
hyödynnettiin taitavasti erilaisia rahoitusinstrumentteja: ”Kun ministeriön myöntämä 
osaamiskeskustoiminnan perusrahoitus on ollut 71 miljoonaa euroa ajanjaksolla 
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2007−2013, niin alueelliselle kehitystoiminnalle on pystytty lisäksi kerryttämään yli 
340 miljoonan euron edestä hankerahoitusta.” (Emt.: 51.) 
 
11.2.2 Potentiaalinen AKO 
  

Aluekeskusohjelman (AKO) tavoitteena oli kehittää erityyppisiä ja erikokoisia 
kaupunkiseutuja osana kansallista aluerakennetta ja maakuntia. Kaupunkipolitiikan 
kentässä AKO sijoitettiin lähelle origoa. Näkemykset AKO:n kaupunkipoliittisesta te-
hokkuudesta ovat sekä myönteisiä että kielteisiä. Jotkut valtion virkamiehet katsovat, 
että aluekeskusohjelmalla erityisohjelmana olisi ollut aluekehitystä tasapainottava 
vaikutus, toisin sanoen aluekeskusten menestyminen olisi johtanut ympäröivien alu-
eiden suotuisaan kehitykseen. Kaupunkien edustajista jotkut katsovat, että harjoitettu 
aluekeskuspolitiikka olisi edelleenkin tarpeen (ns. AKO 2.0), mutta eri painotuksin ja 
selvästi pienemmällä määrällä aluekeskuksia91. AKO:n logiikka on siis mahdollista 
nähdä oikeansuuntaisena ja toimivana.  

Kritiikkiä aluekeskusohjelmaa ja sen virkamiesvalmistelua kohtaan antavat eri-
tyisesti kuntien ja maakuntien edustajat. He arvostelevat AKO:n pienempää panosta 
verrattuna maakuntaohjelmiin tai OSKE:en, joka tunnustetaan tehokkaimmaksi eri-
tyisohjelmaksi. AKO:a pidetään ristiriitaisena, vaikka se onnistuikin joissakin asi-
oissa, ja sen käytössä oli kohtuullisen paljon maakunnan kehittämisrahaa92. AKO:n 
sisältö nähdään epämääräisenä ja siksi sitä ei pidetä yhtä onnistuneena ohjelmana kuin 
OSKE:a. AKO:n laajuudesta ja hajanaisuudesta johtuen sen vaikutukset kaupunkeihin 
jäivät vähäisiksi. Etelä-Savon maakuntajohtaja Pentti Mäkinen pitää AKO:a hajanai-
sena erityisohjelmana:  

 
Olin melko tiiviisti aluekeskusohjelmassa mukana vuonna 2001. Miten tämän nyt sanoi-
sin? Silloin kun olin siinä raadissa arvioimassa eri alueiden keskinäisiä toimintatapoja, 
niin se kirjo oli äärimmäisen suuri. Osassa oli aitoa kykyä rakentaa hyviä yhteistyöku-
vioita sen keskuksen ja sen ympärillä olevan alueen välillä. Osassa se oli taas täysin 
toivotonta. AKO:ssa rakennettiin hyvin keinotekoisia kokonaisuuksia maantieteellisistä, 
mutta myös henkisistä syistä. Sanoisin, että kokonaisuus oli rikkonainen. (Mäkinen.) 

 
Toinen AKO:n ongelma oli keskuksen ja ympäröivien kuntien ristiriitaiset intressit. 
Maakuntajohtaja Mäkinen jatkaa:  
 

− − Sarkastisesti sanoisin, että AKO:sta hyötyivät ne, jotka pääsivät toteuttamaan sitä 
virkamiehinä. − − Aluekeskusohjelma eli omaa elämäänsä minun nähdäkseni ja se ei 
kauhean paljon hetkauttanut sitä suurta linjaa. Mielestäni ensimmäisellä kierroksella 
yksi ohjelma kuvasti hyvin tilannetta. Oli aluekeskusohjelma, jossa kaikki ympäröivät 
seutukunnat olivat tehneet yhteisen ohjelman ilman sitä keskusta. Eli se vastakkainaset-
telu sen aluekeskuksen ja ympäröivän alueen välillä oli silmiinpistävä, ja tilanne niin 
toivoton että. En nyt viitsi sanoa, mikä se alue oli, koska se muuttui sitten sen jälkeen. 
Sanoisin, että tämä vastakkainasettelu, joka ympäri Suomea edelleenkin liittyy tähän 
maakunta-, aluekeskus ja kaupunkipolitiikkaan, meitä vaivaa. Vastakkainasettelu kehys-
kuntien ja keskusten välillä on edelleenkin liian voimakasta.  Henkiset esteet ovat aika 
vahvoja edelleenkin, ja pelko siitä, että toinen tulee hyötymään siitä, mitä tehdään yh-
dessä. (Mäkinen.)  

                                                           
91AKO oli hyvin laaja. Erityisohjelmaan kuului esimerkiksi vuoden 2005 tilanteessa 264 kuntaa, mikä vas-
tasi 61 % kaikista Suomen kunnista (Ritsilä et al. 2006: 45).  
92AKO-alueet saivat maakunnan kehittämisrahaa eli perusrahoitusta enintään 50 % ohjelman toteuttamista 
varten. Mukana olevat kunnat vastasivat rahoituksen loppuosasta.  
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Keskustapoliitikot huomasivat erityisohjelman koskevan myös puolueensa vah-
voja kannatusalueita. Poliittisista jännitteistä johtuen AKO:n tehokkuus (hieman) 
kärsi. Aluekehitysjohtaja Veijo Kavonius pitää tärkeänä, että kaikkia alueita kehitet-
tiin ja että erilaisille alueille suunniteltiin erilainen politiikka: 

 
Perttu Vartiainen ja Janne Antikainen tekivät toisenkin kaupunkiverkkotutkimuksen. 
Sen typologisointi nosti esiin erilaiset kaupunkiseudut. Se kaiketi istuu tähän Timo Aron 
ajatteluun hyvin, ja metropolialueajatteluun myöskin, ja siltä pohjalta me sitten aluekes-
kusohjelmaa alettiin valmistella. − − Perustelin, että meidän kannattaa ottaa mukaan 
suunnilleen nämä kaupunkiverkkotutkimuksen kaupungit. Niitä taisi tulla aluksi 35 sen 
12 sijasta, mitä monet asiantuntijat pitivät parempana. Perustelin tätä ratkaisua sillä, että 
koko maa tuli huomioiduksi Kun siihen tuli nämä erilaiset kaupunkiseudut, pystyimme 
eriyttämään politiikkaa aika voimakkaasti. (Kavonius.) 

 
Aluekehitysjohtaja Kavoniuksen mielestä aluekeskusohjelman avulla olisi myös voitu 
ravistella Suomen Keskustan ja maaseutupolitiikkaa harrastavien alueiden vanhakan-
taisia asenteita:  
 

Vanhana virkamiehenä minulla oli tämä poliittinen puoli koko ajan mielessä. Jos otamme 
mukaan pienempiä maaseutumaisia kaupunkiseutuja eri puolilla Suomea kuten Koillismaan 
ja tämänkaltaisia, niin pääsemme iskemään kiilaa niihin Kepun vanhakantaisiin asenteisiin 
ja alueisiin, joissa oli harrastettu pelkästään maaseutupolitiikkaa. Näinhän siinä silloin kävi-
kin. Siellä Koillismaahan kuuluvassa Kuusamossahan Kuusamon edustajat olivat aivan in-
nossaan aluekeskusohjelmasta. Muistan kun Pekkarinen kuitenkin haukkui aluekeskusohjel-
man pystyyn! (Kavonius.) 

 

Aluekeskusohjelman ensimmäisen ohjelmakauden 2001–2006 tulokset arvioivat 
Jyväskylän yliopisto sekä Kaupunkitutkimus TA Oy. Yhteistyö ohjelman toteutta-
miseksi arvioitiin hyväksi (haaste 1) (Ritsilä et al. 2006). Aluekeskusohjelman toisen 
ohjelmakauden 2007–2009 arvioinnin toteutti puolestaan konsultti Pricewaterhouse-
Coopers Oy (PwC Oy). AKO:a arvosteltiin puutteellisesta vaikuttavuuden seuranta-
järjestelmästä ja siitä, ettei ohjelmassa asetettu mitattavia tavoitteita. Kritiikistä ja mit-
taamisen vaikeudesta huolimatta, AKO:n organisointi ja teemaverkostot (innovaatio-
verkosto, hyvinvointialan verkosto sekä luovien alojen verkosto) arvioitiin onnistu-
neiksi. Erityisohjelmalla kyettiin selkeyttämään seudullista johtamista, verkottamaan 
osaajia sekä kokoamaan ja toteuttamaan strategioita. (Mäenpää et al. 2010.) 
 
11.2.3 Murheellinen INKA 
 

Innovatiiviset kaupungit -ohjelman (INKA) vaikutukset arvioidaan pääasiassa 
kielteisiksi, erityisesti maakuntien ja kaupunkien näkemykset ovat kriittisiä. Valtion 
instituutioiden näkökulmasta innovaatiopolitiikan erityisohjelmaan olisi kuitenkin liit-
tynyt positiivisia piirteitä: se teki kaupungeista kaupunkipolitiikan toimijoita, terä-
vöitti innovaatiopolitiikkaa ja palveli kaupunkien etuja. Tekesin aluetoiminnan pääl-
likkö Antti Heiskanen katsoo, että INKA teki yhteistyöstä dynaamista:  

 
Koen ja olen sitä mieltä, että jonkinmoinen kilpailu on ilman muuta eduksi kaupunkipolitii-
kassa. Tähän kytkeytyy hyvin merkittävä prestige-kysymys. Otetaan esimerkkinä Joensuu. 
He ovat saaneet biotaloudesta draiverin. He ovat itse ylpeitä siitä, että he ovat saaneet INKA-
statuksen tai kaupunkipolitiikka-statuksen, jossa biotaloudella on keskeinen rooli. Sitten naa-
purikaupungit kattelevat vierestä, ja kysyvät: ”No mitäs varten se Joensuu sai tämän? Mitkä 
olivat ne edellytykset ja eväät?” INKA on luonut hyvää yhteistyön dynamiikkaa sinne itse 
Joensuun kaupungin toimijoiden sisälle. (Heiskanen.) 
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Lahden kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta puolestaan pitää INKA-ohjelman toteutta-
mista hitaana, monimutkaisena ja sekavana:  
 

Tosiasiassa olemme aikalailla hyvin turhauttavassa tilanteessa tuon viime vaalikauden kas-
vusopimusten jälkeen, joita vetkuteltiin ja vetkuteltiin. Ne tehtiin melkein vaalikauden lo-
pussa, jolloin niillä ei enää ollut merkitystä. Samoin käynnistettiin tuo INKA-kuvio ihan tur-
han hitaasti ja poliittisen kompromissin teon ja valtion toimijoiden sisäisen kädenväännön 
seurauksena niin sekavalla ja monimutkaisella tavalla, ja niin pienellä rahalla, että eihän siinä 
voinut olla paljoakaan vaikutusta. − − Vastuunjaon määritteleminen ei tahtonut millään toi-
mia, ja kun sitä vietiin eteenpäin, niin tavoitteetkin muuttuivat. Sittenhän siitä tehtiin melkein 
Tekesin instrumentti. Eri kaupunkien ja seutujen vastuut oli strukturoitu kummallisesti. Siinä 
oli varmasti vähän politiikkaakin pelissä. Sittenhän tietysti nykyinen hallitus totesi, että se 
siitä. (Myllyvirta.) 

 
Helsingin kaupunginvaltuutettu Kaarin Taipale taas kritisoi ohjelmavalmistelua glo-
baalien ja kansainvälisten kysymysten unohtamisesta: 

 

Sain raivarin, koska INKA-ohjelmasta puuttui kansainvälinen ulottuvuus sekä kokonaan 
hahmotus siitä, että mitä kaikkea näissä kaupunkiverkostoissa kansainvälisesti tehdään. Tätä 
hahmotuskykyä meillä on edelleenkin liian vähän. Siis ei ole ymmärrystä siitä, että ollaan 
tekemisissä globaalien kysymysten kanssa. (Taipale.) 

 

Kaupunginvaltuutettu Taipaleen suuttumus on aiheellinen; INKA-ohjelmassa ei vas-
tattu kansainvälisyyden haasteeseen (haaste 17). Tämän vuoksi INKA ei kuulu ”libe-
raalisen urbanismin ja kunnianhimoisen kv-visionärismin” diskurssiin. INKA:n hal-
linnointi siirrettiin Tekesiin, ja työ- ja elinkeinoministeriö pyrki saamaan sen kehittä-
mään kaupunkien välisiä innovaatioverkostoja. Aluekehitysjohtaja Veijo Kavoniuk-
sen mielestä Tekesin rahoitusinstrumentti ei kuitenkaan sopinut INKA:an, ja OSKE:a 
olisi pitänyt jatkaa niillä kaupunkiseuduilla, joihin INKA ei ulottunut. Kehitysjohtaja 
Janne Antikaisen mukaan Tekes ei ymmärtänyt INKA:n periaatteita: ”INKA on surul-
linen osoitus siitä, että jos siirretään vastuu työ- ja elinkeinoministeriöstä Tekesiin il-
man että sinne siirretään sitä teoriaa, tietoa taikka ymmärrystä, niin ulkopuolinen ei 
kohtaa näitä asioita.” (Antikainen). 

Työ- ja elinkeinoministeriön INKA:lle asettamat tavoitteet romuttuivat, kun 
Juha Sipilän hallitus päätti lopettaa INKA:n ja leikata merkittävästi tutkimus- ja inno-
vaatiotoiminnan rahoitusta. Tekesin rahoitusta leikattiin tuntuvasti, minkä seurauk-
sena Tekes lopetti julkiseen sektoriin keskittyneen erityisohjelman ja keskittyi vaste-
des omiin ydinalueisiinsa. Sekavuudesta huolimatta INKA:n lopettamista voidaan pi-
tää kaupunkipoliittisena menetyksenä ja lyhytnäköisenä toimintana. Alueellisten in-
novaatioiden ja kokeilujen (AIKO) resurssit olivat nimittäin huomattavasti pienemmät 
kuin INKA:n saamat resurssit muun muassa rakennerahastoista. INKA:n alasajon 
myötä uusi suomalainen kaupunkipolitiikka muuttui entistä ”epäpuhtaammaksi”. Työ- 
ja elinkeinoministeriön neuvotteleva virkamies Mika Pikkaraisen mukaan Tekesiä ei 
voi kuitenkaan yksin syyttää INKA:n ongelmista: 
 

Ei yksinomaan ollut Tekesin vika, että se ensimmäinen INKA:n toteutusvuosi meni ha-
kiessa. − − Me pystyimme toteuttamaan INKA:a hankkeilla itse asiassa vasta vuoden 
2015 alussa eli noin vuosi sitten. Se ensimmäinen vuosi oli pakertamista. Tekesillä riitti 
yritystä, mutta samanaikaisesti kaupungit kehitysyhtiöineen nojautuivat vanhaan 
OSKE-tyyppiseen toimintamalliin. Tässä kohtasi kaksi erilaista toimintakulttuuria ja yh-
teisen sävelen löytäminen vei oman aikansa.  Tämä INKA:n alasajo on nyt sääli, koska 
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ohjelmassa on meneillään todella hyviä juttuja. Toki on myönnettävä, että INKA:n hal-
linnointipuolella oli aluksi ongelmia. Tekes ei ole pystynyt rahoittamaan kaikkia sellai-
sia hankkeita, mitä kaupungit olisivat ehkä halunneet. Yritämme tällä hetkellä rakentaa 
siltaa, jotta näitä demoja ja kokeiluympäristöjä, missä kaupungit ovat olleet todella ak-
tiivisesti mukana unohtamatta innovatiivisia julkisia hankintoja, saataisiin vietyä tavalla 
tai toisella muissa yhteyksissä eteenpäin. Tämä ei kuitenkaan enää edusta eksplisiittistä 
kaupunkipolitiikkaa. Nyt se on jotain muuta. Kaupunkipolitiikka irtoaa nyt ikään kuin 
pois tästä asetelmasta. Meille on tullut tilalle alueelliset innovaatiot ja kokeilut AIKO, 
mikä kuuluu aluekehittämisen piiriin. Sen rahoituksen hallinnoinnista vastaavat maa-
kuntien liitot. Eli nyt mennään eräällä tavalla takaisin siihen vanhaan OSKE-malliin, 
missä maakuntien liittojen rooli korostuu tavalla tai toisella hallinnollisessa mielessä. 
(Pikkarainen.) 

 
Summaten, kaupunkipolitiikan tekijät arvioivat useat kaupunkipolitiikan ohjel-

mat aikansaeläneiksi. Tämä loi tilaisuuden konsulteille, jotka kaupunkitutkimusta yk-
sinkertaistaen ja tulkiten antoivat neuvojaan kaupungeille. 

  
11.3 Kaupunkisopimuksista valonpilkettä?  
 

Ohjelmien ja erityisohjelmien ohella uuden suomalaisen kaupunkipolitiikan inst-
rumentteja ovat olleet kaupunkisopimukset, joita on solmittu valtion ja kaupunkien 
sekä valtion ja kaupunkiseutujen välillä. Kaupunkisopimuksilla taisteltiin kaupunki-
politiikan hiipumista vastaan, ja yritettiin muuttaa uuden kaupunkipolitiikan suuntaa. 
Kaupunkisopimustyyppejä ovat aiesopimukset (letters of intent) ja sopimukset. En-
simmäiseksi mainitut ovat juridisesti velvoittamattomia sopimuksia, joihin kirjataan 
yhteiset tavoitteet. Ideana on saada sopimusosapuolet täyttämään edellytyksiä, jotta 
sitova ja lopullinen sopimus voitaisiin myöhemmin mahdollisesti solmia. Seuraavaksi 
tarkastellaan haastateltavien arvioita kaupunkisopimuksien tehokkuudesta.  

Kaupunkisopimuksilla on sovittu esimerkiksi pitkäaikaisasunnottomuuden vä-
hentämisestä, kasvusta sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisesta.  
Erityisen suuri merkitys aiesopimuksilla ja sopimuksilla on ollut suurkaupunki- ja 
metropolipolitiikalle (ks. luku 10.4 näiden politiikkojen syntymisestä 2000-luvulla).  
Suurille kaupungeille valtion sitouttaminen kaupunkialueen kehittämiseen on ollut 
tärkeää.  Helsingin kaupunginjohtaja, ylipormestari Jussi Pajunen tuo esiin valtion ra-
hoituksen merkityksen: 
 

Sopimuspohjaisen toimintamallin etuna on se, että siinä pystytään etenemään sujuvasti, jos 
tahtoa löytyy. Käytän sanaa liima kuvastamaan sitä, mitä sopimukset tarvitsevat. Liima tar-
koittaa sitä, että pitää olla rahaa. Eli sopimus tahdon ilmauksena tekemisestä ei usein ole 
vaikuttavaa, jos mukana on monia osapuolia, mutta ei yhtään rahaa. Pitää olla olemassa jokin 
konkretia siellä taustalla. Jos nyt puhutaan MAL-sopimuksista, niin niihinhän valtiovalta on 
saatu mukaan. On ollut liikennehankkeita tai asuntotuotantoon kohdistuvia rahoitusmalleja. 
Ne ovat muodostaneet aidon kokonaisuuden. Kaupungit tekevät jotain ja valtio tulee kump-
panina mukaan. Jos tätä valtionrahoituselementtiä ei ole, niin silloin sopimukset eivät itses-
sään tuota mitään vaikuttavuutta ja joudutaan miettimään erinäisiä muita toimintamalleja. 
Kun ymmärretään sopimuspohjaisen etenemisen mahdollisuudet ja sen toimintalogiikka, so-
pimuksista saadaan aikaiseksi hyviä ja joustavia välineitä, mutta niitä tulee silti käyttää ta-
pauskohtaisesti. Ne eivät välttämättä edusta mitään universaalia mallia. (Pajunen.) 

 
Kaupunkisopimusten alkuperä on mahdollista redusoida 1980-luvun lopulle. Si-

säasiainministeri Jarmo Rantasen työryhmän esitysten ja aluepoliittisen lain perus-
teella valtioneuvosto määräsi pääkaupunkiseudun kunnat toimenpidealueeksi vuosille 
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1990–1991 (valtioneuvoston periaatepäätös…1989). Toimenpideohjelma sisälsi pää-
kaupunkiseudun kuntien välisen aiesopimuksen, joka oli laadittu ylipormestari Raimo 
Ilaskiven selvityksen pohjalta. Aiesopimuksessa sovittiin toimenpiteistä pääkaupun-
kiseudun erityisongelmien ratkaisemiseksi. (ks. esim. Lehto et al. 1996: 139.) Ympä-
ristöministeriö valmisteli ensimmäistä varhaista MAL-sopimusta jo vuonna 2000.  

Pääkaupunkiseudun kunnat tekivät 1990- ja 2000-luvuilla politiikkaa, jossa sovit-
tiin liikennejärjestelyiden rahoituksesta ja aikatauluista. Niin sanottu tekninen, ”var-
hainen ja epävirallinen metropolipolitiikka” perustui Smith-Polvisen liikennesuunni-
telmaan. Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmia (PLJ) tehtiin aina met-
ropolipolitiikan syntyyn (2007) saakka, esimerkiksi vuosina 1994, 1998, 2002 ja 2007. 
Sittemmin on tehty myös Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmia (HLJ), 
esimerkiksi vuosina 2011 ja 2015. PLJ:hin saatiin mukaan valtio vuonna 2002. Var-
haiset menettelytavat toimivat osin sysäyksenä eksplisiittiselle ja viralliselle metropo-
lipolitiikalle, jonka Matti Vanhasen toinen hallitus käynnisti.  

Metropoli- ja suurkaupunkipolitiikassa solmitut aiesopimukset edistivät kaupun-
kien suunnitelmien toteutumista. Eräs kaupunkipolitiikan tekijä jopa pitää valtion ja 
kuntien keskenään solmimia sopimuksia vallankumouksellisina, koska ne syrjäyttivät 
maakuntien liitot. Väite ei täysin pidä paikkaansa, esimerkiksi Uudenmaan liitto oli 
sopimusosapuolena valtion ja Helsingin seudun kuntien välisessä aiesopimuksessa 
metropolialueen kilpailukyvyn vahvistamiseksi (ks. valtion ja Helsingin seudun kun-
tien…2010). Maakuntien liitot kuntayhtyminä olivat sopimusosapuolia myös solmit-
taessa kasvu- ja vyöhyke(aie)sopimuksia. 

Aiesopimusten solmiminen merkitsi sitä, että valtio tunnusti metropolipolitiikan 
yhdenlaiseksi kaupunkipolitiikaksi. Aiesopimukset kertoivat valtion ja kuntien suh-
teen uudelleen määrittelystä, mikä Le Galèsin mukaan on tyypillistä eurooppalaisille 
kaupungeille (ks. luku 3.5). Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä suhtautuu posi-
tiivisesti kaupunkisopimuksiin ja niiden rooliin metropolin kehittämisen kannalta:   
 

− − Vaikka näitä on kutsuttu MAL-aiesopimuksiksi, mitä valtion kanssa on tehty, niin Es-
poossa nämä on heti otettu sitoviksi tulostavoitteiksi, jotka on viety kaupunginvaltuuston 
kautta meidän tavoitteiksi. Meidän näkökulmastamme pitkäjänteinen yhteistyö ja kumppa-
nuus korostuvat metropolialueen kehittämisessä. Espoossa ajatellaan niin, että Espoo kasvaa 
osana tätä metropolialuetta ja osana koko Suomea, ja sen kasvun pitäisi olla harkittua ja va-
kaata. Espoon kaupunki on sitoutunut siihen, että Espooseen syntyy vähintään 2500 asuntoa, 
josta vähintään viidesosa on sitten vuokra-asuntotuotantoon painottunutta, ja me haluamme 
tehdä kehittämistä vakaasti. Tällä tavalla haluamme tuoda asuntoja tarjolle! Mitä enemmän 
pystymme sopimustoimintaa harjoittamaan tavalla, jossa kehitys on suunnitelmallista ja hy-
vin huolellisesti tehtyä, sitä enemmän koko metropolialue hyötyy. (Mäkelä.) 

 
Vantaa on hyötynyt erityisesti kehäradasta, Kehä III:n parantamisesta sekä Es-

poon lailla MAL-aiesopimuksista. Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä 
pitää sopimusmenettelyä tulevaisuuden mallina. Hän antaa esimerkin: ”Otan esimer-
kiksi Helsingin seudun [aie]sopimuksen 2012–2015. Tämän tyyppisesti jos voimme 
jatkossakin toimia, niin sitten saadaan todellista vaikuttavuutta.” (Penttilä).  

Kaupunginjohtajat arvostavat kaupunkien ja valtion yhteisymmärrystä kaupun-
kien kehittämisen tärkeydestä sekä suoraa keskusteluyhteyttä valtion ja kaupunkien 
välillä. Kaupunkisopimukset katsotaan valtion normiohjausta ja lainsäädäntövaltaa 
paremmaksi tavaksi kehittää kaupunkiseutuja. Kaupungit ovat yhdessä yhdistäneet 
voimansa ja ajaneet yksityiskohtaista sopimusperusteista järjestelmää välttyäkseen 
valtion harjoittamalta liialliselta sääntelyltä ja pakkovallan käytöltä. Osa haastatelta-
vista viittaa Jyrki Kataisen hallituksen suureen kuntauudistukseen, jonka tavoitteena 
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oli vahvojen peruskuntien muodostaminen jopa pakkokuntaliitosten avulla. Erityisesti 
valtiovarainministeriön toimenpiteet synnyttivät jännitteitä. 

 Ympäristöministeriö suhtautuu positiivisesti kaupunkien intresseihin, vaikka 
maankäyttö- ja rakennuslaki ei tunne sopimusperusteista kaupunkipolitiikkaa. Ympä-
ristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka näkee MAL-aiesopimukset ja MAL-
sopimukset keinona lieventää asuntopulaa (haaste 9): 
 

− − nämä MAL-sopimukset ovat osoittuneet tietyllä tavalla semmoiseksi vipuapparaatiksi 
valtiolle. On haluttu, että Helsinki, Vantaa ja Espoo sekä erityisesti ja nämä kehyskunnat 
siinä näiden kolmen ympärillä – siis Vihdit, Kirkkonummet, Hyvinkäät, Sipoot ja niin päin 
pois – tekisivät asioita oikein eli tämä asuntotilanne ei olisi näin kallis ja kurja kuin se nyt 
on. Näitähän sopimuksia ei maankäyttö- ja rakennuslaki sinänsä tunne, niin tässä mennään 
sopimuksilla ohi lainsäädännön. Ei tietysti lakia vastaan, mutta ohi lainsäädännön yritetään 
tehdä paremmin asioita. Valtio antaa rahaa infraan ja sitten kunnat sitoutuvat tekemään tiet-
tyjä juttuja − −. Tämä käytäntö on ollut hyvin ympäristöministeriöpainotteinen eli maan-
käyttö- ja asumispainotteinen tähän asti, ja sitten liikennepuolelta ovat tulleet nämä infra-
asiat. Tämä on osoittanut ihan käyväksi välineeksi, ja nythän niitä MAL-sopimuksia on tehty 
Ouluun, Turkuun ja Tampereellekin, vaikkei näillä ole samanlaista asuntopulaa. Päinvastoin, 
niillä on asiat kovastikin hyvin. (Pokka.) 

 
Kansliapäällikkö Pokka suhtautuu myönteisesti kaupunkisopimuksiin ja mainitsee Pa-
riisin ilmastosopimuksen, joka antoi maailmankaupungeille ja Suomen kaupungeille 
mahdollisuuden vastata ilmastonmuutoksen haasteeseen (haaste 12) tehokkaasti:    
 

On huomattu se, että sopimalla saadaan enemmän aikaan. Tällä hetkellähän maailmassa elää 
vahvasti low carbon cities-ajattelu, jossa tehdään uusiutuvaan energiaan ja älykkääseen lii-
kenteeseen sekä hiilivapaisiin ratkaisuihin perustuvia malleja. Olin asiaankuuluvassa tilai-
suudessa Parisiin ilmastokokouksen yhteydessä. Siellähän oli kaikki isot kaupungit, kuten 
New York, Sydney, Montreal, Pariisi ja Kööpenhamina. Oli myös meidän Helsinki ja Espoo 
kyllä, ja Turkukin. Turkuhan on tehnyt paljon uusiutuvan energian investointeja. Kyseessä 
on siis megatrendi, jossa siirrytään pois fossiilisista kohti vihreää energiaa kaupunkien läm-
mityksessä. Sitten on noita liikenneratkaisuja. Siis tämä on todella kova juttu! Tämä ajattelu 
tulee nyt varsinkin vahvistumaan ja kasvamaan, kun ilmastosopimus saatiin Pariisissa ai-
kaan. Tullaan näkemään kaupunkikehityksessä ihan uusi aalto. − − nyt on kaikkien maailman 
valtioiden tahtotila saatu aikaiseksi. Pitkien ponnistelujen jälkeen kaikki haluavat, että ilmas-
tonmuutokselle tehdään jotain, niin se tarkoittaa varmaan sitä ja toivottavasti tarkoittaa, että 
investoinneille puhtaaseen teknologiaan ja puhtaisiin ratkaisuihin tulee nyt vauhtia. (Pokka.) 

  
Aiesopimukset ja suuremmatkaan sopimukset eivät ole poistaneet kaupunkien ja 

valtion välistä ristiriitaa (haaste 14), joka Le Galèsin uusweberiläisen kaupunkiteorian 
mukaan on pysyvä. Pariisin ilmastosopimus oli kuitenkin yksi merkittävistä taitekoh-
dista kaupunkien ja valtion välisessä valtapelissä: USA:n suurkaupungit päättivät si-
toutua sopimukseen huolimatta siitä, että liittovaltio vetäytyi siitä Trumpin johdolla.  

Suomalaiset kaupungit ja kunnat eivät aluksi oikein luottaneet siihen, että valtio-
valta antaisi rahallista panostusta liikenneinvestointeihin riittävästi (haaste 15). Tämän 
epäluulon vuoksi ja vapaaehtoisuutta korostaen uuden suomalaisen kaupunkipolitii-
kan sopimukset olivat aluksi aiesopimuksia, jotka eivät siis velvoittaneet juridisesti. 
Tämä oli käytäntö varsinkin maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksissa ja 
kasvusopimuksissa. Sopimusasiakirjojen sitovuus on ollut toissijainen asia, sillä kau-
punkien budjetit ovat todellisuudessa määränneet hankkeiden etenemisen. MAL-aie-
sopimuksissa valtio on luvannut liikenneinvestointeihin rahaa ja kunnat ovat luvan-
neet tuottaa enemmän asuntoja, ennen kaikkea vuokra-asuntoja (haaste 9). Suurim-
mille kaupungeille ei ole ollut juurikaan merkitystä sillä, onko kaupunkipolitiikassa 
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tehty aiesopimuksia vai sopimuksia. Pikemminkin on kiinnitetty huomiota kaupunki-
sopimusten tuomiin utiliteetteihin, sopimusten sisältöihin, soveltamisen realistisuu-
teen sekä allekirjoittajien yhteiskunnallisiin asemiin. Helsingin kaupunginjohtaja, yli-
pormestari Jussi Pajunen antaa esimerkin valtion ja Helsingin seudun kuntien sopi-
muksesta (2014), joka koskee suurten infrastruktuurihankkeiden tukemista ja asumi-
sen edistämistä: 
 

Sanoisin, että sillä ei ole kauheasti merkitystä, onko kyseessä aiesopimus vai sopimus, jos 
katselee historiaa. Lähinnä tärkeintä on ollut se, että asioita kirjataan ylös ja se, että on nähty, 
mitä kukin on ollut tekemässä. On lähdetty siitä, että kukin osapuoli suomalaiseen tapaan 
toteuttaa sen, mitä on luvannut. En usko, että sopimus vahventuu sillä, että sana aie poiste-
taan. Viittaan tähän loppukesällä 2014 tapahtuneeseen konkreettiseen esimerkkiin, kun muu-
tettiin aiesopimus sopimukseksi. Kun katsot, mitä sen jälkeen on tapahtunut, niin eihän se 
nimenmuutos erityisemmin vaikuttanut toimivaan kokonaisuuteen. Kysymyshän on lähinnä 
siitä, että katsotaan sopimuksen aluetta eri toimijoiden, hallintokuntien ja ministeriöiden yli 
ja että luodaan kokonaisuus, johon jokainen tuo oman osansa. Tämä kokonaisuus tarvitsee 
tämän liiman, joka sitoo edellä mainitut tahot yhteen. Pitää ensin olla taloudellisia resursseja 
sisällä ja sitten vasta voidaan tehdä sopimuksia alue kerrallaan. Sopimus on yksi kaupunki-
politiikan väline, mutta se ei voi olla ainut instrumentti. Se ei ole myöskään universaali työ-
kalu joka alueelle. (Pajunen.) 

 
Kaupunkiseutujen kehyskunnat, toisin kuin suuret kaupungit, ovat kärsineet aie-

sopimuksiin liittyneestä epävarmuudesta. Koska aiesopimukset eivät ole olleet juridi-
sesti sitovia, valtio on voinut tulkita niitä omien intressiensä ja tavoitteidensa näkö-
kulmasta, mikä on aiheuttanut epäluottamusta kehyskunnissa (haaste 15). Turku 2011-
säätiön toimitusjohtaja (nykyinen asiamies) Cay Sevón on huolissaan kaupunkisopi-
musten tilasta: ”Sopimuspohjainen neuvottelujärjestelmä ei enää toimi niin hyvin kuin 
aikaisemmin, koska valtio on monessa kohdassa livennyt sitoumuksistaan. Sen teke-
mät sitoumukset eivät ole pitäneet.” (Sevón).  

Kehys- ja reunuskunnat ovat siis joutuneet pettymään valtioon aiesopimuskump-
panina. Sipoon kunnanjohtaja Mikael Grannas toivoisi valtiolta moraalista sitoutu-
mista aiesopimuksiin: 
 

HSL:n alaisuudessa tapahtuva Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnittelu on arvokasta 
työtä. Se toimii hyvin, mutta suurin ongelma liittyy näihin MAL-aiesopimuksiin ja siihen, 
että valtioon ei voi luottaa niissä rahoituksen osalta. Me kyllä sovimme ja toteutamme asi-
oita, mutta valtio ei toteuta omaa osaansa siitä aiesopimuksesta. Tämä rupee pännimään ja 
jollei toiminta rupee pian muuttumaan, niin syntyy todellinen riski näiden aiesopimusten 
osalta. Esimerkiksi on sovittu joistakin liikennejärjestelyistä niin, että meille olisi tulossa 100 
miljoonaa fyrkkaa käyttöön. Sitten yhtäkkiä valtio tekeekin oharin ja sanoo, että me nyt lai-
tettiinkin se sata miljoonaa johonkin toiseen juttuun. Rahat lähtevät meiltä pois, ja sitten 
olemme ihmeissämme, että kuinkas tässä näin kävikään! Sitten yhtäkkiä valtio tulee takaisin, 
ja sanoo meille, että teidän tulisi tuottaa vielä enemmän yhteiskunnallista ja sosiaalista vas-
tuuta ja vielä enemmän sitä sun tätä. Mikäli ette toteuta näitä, niin emme anna sitä rahaa 
teille, mitä emme kyllä kuitenkaan antaisi. Tämähän on aivan absurdi tilanne! (Grannas.) 

 
Kunnanjohtaja Grannas pitää aiesopimusmenettelyä toimivana, vain jos valtio pitäisi 
kiinni lupauksistaan ja lopettaisi kuntien uhkailun. Sipoo on sitoutunut Helsingin seu-
dun MAL-aiesopimuksen toteuttamiseen, ja on ollut valmis siirtymään todelliseen so-
pimukseen. Kunnanjohtaja Grannaksen mukaan valtio on pahimmillaan epäluotettava:  
 

Oikeastaan tässä rahassa, josta me olemme neuvotelleet, on kysymys antamastamme kunta-
rahasta valtiolle sen infrastruktuurin parantamiseksi. Me olemme sanoneet, että voimme an-
taa jopa 50 prosenttia, jos te valtiolla laitatte perusrunkotiet ja tietyt yhteydet toimimaan. Se 
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olisi kuntalaisille todella tärkeää. Vaikka kyseeseen tulee valtion omaisuus ja vastuut, me 
silti olemme valmiita antamaan 50 prosenttia. Valtio hyväksyy tämän. Fine. Se ei kuitenkaan 
anna meille sitä omaa 50 prosenttiaan, vaikka kunnostettavat tiet ovat 100 prosenttisesti val-
tion omaisuutta. Me olemme valmiita lahjoittamaan puolet meidän omasta rahastamme, jotta 
valtio fiksaa asioita tällä seudulla. Sitten se uhittelee meille jälkeenpäin. Tämä on outo ti-
lanne, joka kylvää kyllä epäluottamusta valtion ja kuntien välille. Tilanne on haitallinen kau-
punkiseutupolitiikan toteutumiselle. (Grannas.) 

 
Aiesopimusten epämääräisyys heikentää myös kuntien sitoutumista (haaste 1). Kirk-
konummen kunnanjohtaja Tarmo Aarnio kertoo, etteivät kunnat välttämättä halua to-
dellisia sopimuksia ja sitoutua pitkän aikavälin sopimuksiin:  
 

Toisaalta täytyy sanoa, että kunnat eivät sitoudu mihinkään, jos kyseeseen tulee aina vain 
pelkkiä aiesopimuksia. Kunnathan helposti lähtevät mukaan sellaiseen ajatteluun, että kyllä-
hän me kunnat tehtäisiin noita asioita, mutta kun valtio ei myönnä niihin rahaa. Se ei myönnä 
tähän rahaa eikä tuohon rahaa, joten kunnat menevät helposti valtion selän taakse. Kunnat 
ovat aika itsekkäitä kyllä näissä aiesopimuksissa. Ne katsovat myös, että todellista sopimusta 
ei välttämättä kannata tehdä johtuen siitä, että se ei huomioisi riittävästi kuntien erityispiir-
teitä eikä sitä, että toimintaympäristössä saattaa tapahtua yllättäviä muutoksia. Kunnissa 
saattaa myös se oma politiikka vaihtua aivan kuten valtiollakin vaihtuu. Linjaukset muuttu-
vat siis. Näin ollen on havaittavissa tiettyä varovaisuutta. Kunnat mielellään ovat syytelleet 
valtiota sitoutumisen puutteesta, mutta jos ihan totta puhutaan, niin eivät kunnatkaan välttä-
mättä ole olleet niin innostuneita oikeasta sopimuksesta. (Aarnio.) 

 
Kaupunkipolitiikalle asetettujen tavoitteiden toteutuminen olisi edellyttänyt val-

tion ja kuntien sitoutumista tehtyihin aiesopimuksiin. Osmo Halonen (2011: 149) huo-
mauttaakin Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksessa, että valtion ja 
kuntien tulisi molempien sitoutua enemmän tehtyihin aiesopimuksiin. 

MAL-aiesopimusten tärkeä kysymys on ollut asuntopolitiikka. Ongelmana on ol-
lut kaupunkien asuntopolitiikan yhteensovittaminen ja alueellisen integraation lisää-
minen. Erityisesti pääkaupunkiseudun kaupungeilla on ollut ristiriitaiset intressit, ja 
niiden politiikka on ollut varsin erilaista. Johtaja Kari Ilmonen sosiaali- ja terveysmi-
nisteriöstä kuvaa MAL-aiesopimuksia: 

 
Tunnen jonkin verran pääkaupunkiseudun MAL-aiesopimuksen kehikkoa. Siinähän molem-
mat osapuolet lupasivat hyvää tahtoa sille, että asioita vietiin eteenpäin. Ongelmaksi muo-
dostui sopimuksen alueellinen ulottuvuus eli pääkaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja 
liikenteen peilaaminen yksittäisiin kaupunkeihin. Syntyi ristivetoa yksittäisen kaupunkikoh-
taisen toiminnan ja ison työssäkäyntialueen välille. Asiat eivät näyttäneetkään etenevän, 
koska yksittäisillä kaupungeilla oli erilainen intressi niiden suhteen. Kun mietitimme sosiaa-
lisen integraation93 kehittämistä täällä pääkaupunkiseudulla, asuntopolitiikka nousi erittäin 
voimakkaasti näkyviin. Sosiaalisen integraation vahvistamiseksi asuntopolitiikka pitää saada 
täällä toimimaan niin, että eri puolilla aluetta olisi tasaisesti jakautunut asuntokanta ja että 
tuotettaisiin erityyppistä asumismuotoa myöskin tasaisesti. (Ilmonen.) 

 
Kaupunkien erilaiset asuntopoliittiset tavoitteet saivat johtaja Ilmosen menettämään 
uskonsa kaupunkisopimuksiin:  

                                                           
93Sosiaalisella integraatiolla tarkoitetaan ”ihmisten liittymistä tai liittämistä osaksi yhteiskuntaa, sosiaalisiin 
suhteisiin ja muiden joukkoon” (Pienehkö sivistyssanakirja 2017). Käsite viittaa joukkoon pääsemiseen 
(osallistuminen), mutta sosiaalinen inkluusio tarkoittaa aitoa mukana olemista (osallistaminen). Sosiaalinen 
inkluusio ei ole ainoastaan kaupunkipoliittinen kysymys ja strateginen haaste (esim. Sotaraura 1999), vaan 
se on myös filosofien tarkastelema aihe. Sosiaalisen integraation ja inkluusion saavuttaminen yksilötasolla 
ei ole itsestäänselvyys missään yhteiskunnassa eikä sitä pidä sellaisena pitää kaupunkipolitiikassakaan.   
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Tosiasiaksi muodostui rakentamisen kalleus tietyille alueille, kun katsoimme markkinoiden 
toimintaa sekä kaupungin ja kaupunkipolitiikan mukaantuloa kaavoituksen kautta. Kalliit 
rakentamisen alueet loivat ulottuvuutta erilaisille näkökannoille, joiden mukaan köyhät voi-
sivat asua Keravalla ja käydä töissä Helsingissä. Espoossa voisi taas asua vauraampaa väkeä 
ja niin edelleen. Ristiriita kehittyi näin hyvin nopeasti aluetasolla. Yksittäiset kaupungit pe-
rustelivat roolejaan yksinä isoina kaupunkikokonaisuuksina, mikä on mielestäni tavallaan 
oikeinkin. Ne pyrkivät huolehtimaan kaikilla tavoilla kaupunkipoliittisista tavoitteistaan 
omien rajojensa sisällä. Kaiken kaikkiaan en ikävä kyllä usko tähän aiesopimusmalliin. Ei 
ole olemassa todellista välinettä ongelmien ratkaisemiseksi. Kysymys on ollut vain myön-
teissävytteisestä molemminpuolisesta aikeesta, jolla on pyritty menemään eteenpäin. (Ilmo-
nen.) 

 
Helsingin kaupunginvaltuutettu ja Lipposen II hallituksen peruspalveluministe-

rinä toiminut Osmo Soininvaara kritisoi sekä kuntia että valtiota. Hän pitää metropo-
lialueen hallintotapaa epärationaalisena ja kaupunkisopimuksia epädemokraattisina 
byrokraattisen herruuden ilmentyminä; päätöksiä tekeviä virkamiehiä ei ole siis valittu 
demokraattisesti. Soininvaaran mielestä kaupungit tavoittelevat ”mitä tahansa valtion 
rahoitusta” miettimättä sen hyödyllisyyttä. Kaupunginvaltuutettu Soininvaara esittää 
Sundsbergin tapauksen esimerkkinä ja paljastaa myös oman ratkaisunsa:    

 
Kyllä ne sopimukset ovat pakottaneet miettimään kaupunkipolitiikkaa ja kokonaisuutta. Sa-
mallahan ne ovat hirvittävän epädemokraattisia, kun siellä yhtäkkiä joku valtion sektorivi-
ranomainen istuu pomona ilman että hän on saanut ääntä yhtään mistään. Ja kyllähän se mal-
lina on äärimmäisen kankea. Olen esittänyt esimerkiksi sitä, että valtio voisi vetäytyä pää-
kaupunkiseudun liikenneinvestoinneista kokonaan, ja korvata toimintansa tämmöisellä könt-
tärahalla, joka annettaisiin jollakin kriteerillä suoraan kunnille. Kunnat rahoittaisivat sitten 
näitä infrainvestointejaan, jolloin ne joutuisivat vähän miettimään, mitä ne todella tarvitse-
vat. Nythän se perustuu tämmöiseen mankumiseen ja aina kun saat mitä tahansa asfalttia 
oman kuntasi alueelle, niin se on voitto. Oli se sitten kuinka hyödytöntä tahansa. Nyt tehtiin 
esimerkiksi nelikaistainen moottoritie sitä varten, että Kirkkonummella on tämä Sundsbergin 
alue. Jos Kirkkonummi olisi joutunut itse maksamaan sen ja ottamaan sen maankäyttömak-
sun Sundsbergilta, niin ei tätä tietä olisi tullut ikinä. Tämä siksi, koska ei noin pientä aluetta 
varten vaan kannata tehdä noin isoa investointia. − − Asenteet ovat aivan vääriä kunnissa. 
Lisäksi niillä valtion päällepäsmäreillä on aivan omat käsityksensä asioista, mitä ne ovat 
tekemässä ja niin paljon valtaa. Niin tuota, tämä ei ole ollenkaan hyvä! (Soininvaara.) 

 
Kuntapoliitikot ovat keskustelleet sanktioiden asettamisesta kaupunkisopimuk-

siin. Virkamies näkee sanktiot yhtenä varteenotettavana vaihtoehtona, jota valtio voisi 
harkita saadakseen kunnat kantamaan yhteiskunnallisen ja sosiaalisen vastuunsa pa-
remmin. Sopimusten toteutumattomuuden syinä on hänen mielestään vähäisen sito-
vuuden ja sitoutuneisuuden (haaste 1) lisäksi porkkanan ja kepin puuttuminen:  
 

Jos tarkastellaan näitä MAL-sopimuksia, niin on vaikea nähdä, että ne toteutuisivat olosuh-
teista riippumatta täydellisesti ilman porkkanaa ja ilman keppiä. Sitovuuden ja sitoutunei-
suuden pitäisi niissä olla aivan eri luokkaa kuin mitä se on ollut. (Virkamies.) 

Sanktioiden liittäminen aiesopimuksiin on vaikeaa. Tämä johtuu luonnollisesti sopi-
musten puutteellisesta velvoittavuudesta ja siitä että kunnan on vaikeaa asettaa sank-
tioita valtiolle. Mäntsälän kunnanjohtaja Esko Kairesalo kuitenkin arvelee, että peri-
aatteessa kuntien olisi mahdollista rangaista valtiota, mikäli se toistuvasti lipeää teke-
mistään sitoumuksista: 
 
 

Sanktioiden asettaminen MAL-aiesopimuksiin on tietysti ongelmallista. Voidaan teoreetti-
sesti ajatella asiaa. Kunta lupaa esimerkinomaisesti toteuttaa tietyn asuntotuotannon, mutta 
se ei saavutakaan sitä. Valtio voisi sitten leikata lupaamiaan liikenneinvestointeja tai sitten 
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se voisi sanktioida kuntaa vähentämällä sen valtionosuuksia, jolloin kunnan tulovirta vä-
henisi. Sitten voidaan ajatella niitä sanktioita, joita kunnalla olisi mahdollisesti valtiota koh-
taan. Kuntahan voisi ilmoittaa, että se ei toteutakaan jotakin lain kohtaa. Kunta voisi jättää 
toteuttamatta asioita, joita valtio toivoo tai esittää sille. Esimerkiksi valtio ilmoittaa, että 
tietty määrä turvapaikanhakijoita saapuu nyt kuntaan. Kunta ilmoittaa valtiolle, että se ei ota 
näitä ihmisiä vastaan, koska valtio ei aiemmin osallistunut kunnan investointeihin. Kunnan 
sanktio voisi olla tämänlainen, mutta en näkisi kovin järkevänä, että julkinen sektori lähtisi 
tappelemaan sisäisesti. Tämähän olisi sitä paitsi leikkiäkin, koska oikeastihan kunnan rooli 
on hallinnollisesti alisteinen. Valtio voi sanktioita helpommin toteuttaa, mutta käytännössä 
minä en niitä toivoisi näkeväni. Voi olla, että olemassa olevaa rahaa ei välttämättä aina an-
netakaan kunnalle, mikäli ilmenee jotakin, mutta sanktioita en koe hyvänä asiana. Näiden 
asettaminen ja seuranta olisi ongelmallista. Jos pääsemme nyt aiesopimuksista todellisiin 
sopimuksiin, niin silloin sopimukseen tulee oikeasti sitoutua. Toivon, että näihin oikeisiin 
sopimuksiin päästään, mutta silloin kyseeseen on kyllä tultava reilu molemminpuolinen so-
pimus, jossa molemmat osapuolet ovat aidosti mukana. (Kairesalo.) 
 

Eniten haastateltavat kritisoivat laajoja ja väljiä kasvu(aie)sopimuksia, joiden ta-
loudelliset resurssit ovat pienet. Ongelmista huolimatta kaupungit ovat kilpailleet siitä, 
keiden kanssa valtio lopulta allekirjoittaa kasvusopimukset. Kilpailu on ollut kovaa ja 
lähetetyistä hakemuksista vain puolet ovat päätyneet sopimukseen. Kasvusopimuk-
sissa maakuntien liitot on toistaiseksi hyväksytty neuvotteluosapuoleksi, mikä voi-
daan tulkita kaupunkipoliitikkojen myönnytyksenä aluepolitiikalle. Maakuntien liitto-
jen ottaminen mukaan on laajentanut yhteistyössä olevien toimijoiden joukkoa. Kon-
sulttiyritys Tempo Economics Oy (2015) esittää kasvusopimusten arviossaan, että 
vuorovaikutus ja sparraus ovat jopa tärkeämpiä kuin se, mitä kasvusopimuksiin kirja-
taan. Keski-Suomen maakuntajohtaja Anita Mikkosen mielestä kasvusopimusten juh-
lalliset allekirjoitustilaisuudet eivät lisää niiden tehokkuutta:  
 

En ollut siinä kasvusopimusten allekirjoitustilaisuudessa. Kutsu tietysti minulla oli. 
Ajattelin, että siellä on ministeriön porukkaa. Joka kaupungista ja alueelta tulee viisi 
ihmistä vähintään, ja näiden kaikkien kesken kohotetaan maljat, kirjoitetaan alle. Sitten 
siellä ei ole euron euroa rahaa! Jos ajatellaan, että tehdään sopimuksia, niin kyllä minusta 
pitää sopia samalla sitten resursseista ja siitä, mitenkä ne toteutetaan. Kyllähän asiat toki 
meni eteenpäinkin. Tavallaan mietintä, pohdinta ja linjaaminen vievät omalta osaltaan 
joitakin asioita eteenpäin, mutta jotenkin se on suoraan sanoen koomista tehdä tällaisia 
sopimuksia! (Mikkonen.)  

 
Pirkanmaan maakuntajohtaja Esa Halmeen mielestä kasvusopimuksista puuttuu kaksi 
asiaa: kasvu ja sopimus:   
 

Otetaan vaikka kasvusopimukset esimerkiksi, niin niissähän oli kaikki muu läsnä paitsi 
kasvu ja sopimus. Siellähän ei sovittu kasvusta millään tavalla. Ei asetettu mittareita eikä 
se ollut juridiselta muodoltaan edes sopimus, koska toinen osapuoli ei sitoutunut siellä 
oleviin asioihin, että se innostus on aika lailla laantunut − se on jäänyt tasolle, että on 
lähinnä kivaa, että ollaan prestige-ryhmässä, joka saa sopia asioista. (Halme.) 

 
Seinäjoen kaupunginjohtaja, kaupunkineuvos Jorma Rasinmäki toivoo valtiolta ri-
peämpiä toimia ja vihjaa ettei valtio ymmärrä kasvusopimusten aiheuttamaa 
maanarvon nousua:  
 

Kuka on se neuvotteluosapuoli siellä valtion puolella? Seinäjoelta hyvä esimerkki on 
rautatieasema-alue, joka on mukana tässä kasvusopimusmenettelyssä. Olemme saaneet 
hyvin hitaasti valtion eri toimijat, siis osakeyhtiöt ja valtion ministeriöt, ymmärtämään 
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sen, että nyt Seinäjoki haluaa lähteä oikeasti liikkeelle. Koska Seinäjoki ei omista rau-
tatieaseman maa-aluetta ja sen pitää tehdä yhteistyötä valtion kanssa tämän osalta, tu-
loksena on monen vuoden veivaus, että asiat saadaan liikkeelle. − − Motivaation puute 
ei sekään selitä sitä, miksi aiesopimuksista lipsutaan ja niistä on tullut tällaisia. Valtiol-
lehan voi tulla rahaa kasvusopimuksesta, koska sen avulla maan arvo voidaan monin-
kymmenkertaistaa! Tätä kautta tulee tietysti liiketilaa, kerrostaloja ja ynnä muuta. (Ra-
sinmäki.) 

 
Kaiken kaikkiaan ohjelmien kompastuskivenä on ollut niiden liiallinen määrä ja 

sopimusten liiallinen laajuus. Työ- ja elinkeinoministeriön neuvotteleva virkamies 
Mika Pikkarainen kritisoi sopimusperusteista kaupunkipolitiikkaa: 
 

Meillä ei ole hyvää seurantaa siitä, miten sopimukset ovat oikeasti toteutuneet. Kun näitä 
tehdään suurilla pensseleillä ja kun näihin sopimuksiin laitetaan kaikkea maan ja taivaan 
väliltä, niin homma ei välttämättä toimi, etenkään jos ei ole resursseja. Fokusoidummat ja 
resursoidut sopimukset toimisivat paremmin. Niillä saataisiin enemmän aikaiseksi kuin koko 
maailmaa syleilevillä sopimuspohjilla! (Pikkarainen.) 

 
Sopimuksiin perustuvan kaupunkipolitiikan ongelmat johtuvat siitä, että toimijoi-

den, joilla on ristiriitaisia intressejä, on vaikea solmia sopimuksia. Ehkä oppia tulisi 
ottaa Bengt Holmströmin ja Oliver Hartin sopimusteoriasta, joka kertoo, miten sopi-
mukset olisi hyvä solmia, kuinka erilaiset intressit pitäisi sovittaa toisiinsa ja miten 
epävarmuutta tulisi säädellä. Ongelmista huolimatta kaupunkisopimusten avulla saat-
taa olla mahdollista sovitella ristiriitaisia intressejä. Niillä voidaan ”elvyttää” hiipunut 
uusi suomalainen kaupunkipolitiikka.   
 
11.4 Monipuolinen uusi kaupunkipolitiikka  
 

Kaupunkisopimusten lisäksi on joukko  muita yleisiä keinoja, joiden avulla uu-
den suomalaisen kaupunkipolitiikan tavoitteita voidaan toteuttaa. Näitä ovat (1) yh-
dyskunta- ja kaupunkisuunnittelu, (2) kuntaliitokset, (3) kaupunkistrategiat, (4) mää-
räraha äkillisten rakennemuutosalueiden ja -toimialojen tarpeisiin sekä (5) kehitys-
vyöhykkeiden perustaminen. Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun avulla voidaan es-
tää yhdyskuntarakenteen hajautuminen (haaste 13). Kuntafuusioiden avulla voidaan 
puuttua kunnan velkaantumiseen (haaste 4). Kaupunkistrategiat pyrkivät usein paran-
tamaan kaupungin imagoa (haaste 15) sekä vastaamaan kansainvälistymisen haastee-
seen (haaste 17). Globaalin talouden aiheuttamiin äkillisiin rakennemuutoksiin 
(haaste 16) voidaan myöntää rahallista tukea. Kehitysvyöhykkeitä perustamalla voi-
daan lisätä hallinnolliset rajat ylittävää yhteistyötä (haaste 1). Seuraavassa tarkastel-
laan sitä, miten nämä liittyvät uuteen suomalaiseen kaupunkipolitiikkaan. 

 
11.4.1 Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu  
 

Yhdyskuntasuunnittelulla tarkoitetaan julkisen vallan harjoittamaa yhdyskuntiin 
kohdistuvaa suunnittelua sekä ympäristön käytön ja rakentamisen suunnittelua (Maula 
1982: 52). Siinä navigoidaan skaalatasojen välillä (Granqvist et al. 2019). Kaavoitus 
on kuntien monopoli ja suunnittelun keskeinen instrumentti, jota voidaan käyttää kau-
punkipolitiikan tavoitteiden toteuttamisen välineenä. Ongelmaksi kuitenkin saattaa 
muodostua kaavoituksen ja kaupunkipolitiikan suhde. Kaavoittajat sovittavat kaavoja 
laatiessaan yhden kunnan paikallisia intressejä, kun taas kaupunkipolitiikan tavoit-
teena on yleensä kaupunkialueen ja useamman kaupungin etujen yhteensovittaminen. 
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Esimerkiksi kuntaan rakennettu suuri ostoskeskus saattaa heikentää useiden kuntakes-
kustojen elinvoimaa, sillä se houkuttelee asiakkaita koko kaupunkiseudun alueelta yh-
teen paikkaan. Kauppakeskus on myymäläkeskittymä ja vähittäiskaupan suuryksikkö, 
joka maankäyttö- ja rakennuslain (71a §) mukaan on yli 4000 kerrosneliömetrin suu-
ruinen. Historian professori Marjatta Hietala valittelee kauppakeskusten rakentamista 
ja olisi toivonut, että kaavoituksen avulla niiden rakentaminen olisi estetty: 

 
Suomalaisten kaupunkien kuihtuminen johtuu kyllä virheestä sallia nämä hirvittävän suuret 
kauppaketjut − ja keskukset. Miten tämä on päässyt ryöstäytymään näin käsistä? Kaavoituk-
sella olisi voitu puuttua asiaan, mutta kun ei ole puututtu. Tässä se suurin virhe onkin, ja se 
johtuu kyllä tästä pienestä kaupunkien päättäjien joukosta. Heillä ei ole ollut tarpeeksi pit-
känäköisyyttä. He ovat katsoneet asioita liian lyhytnäköisesti. Esimerkiksi Itä-Suomessa ja 
Kaakkois-Suomessa on laskettu liikaa Venäjän turistien ja venäläisten varaan. Nyt sinne ei 
tule ketään rajan takaa. Siis niin lyhytnäköistä on ollut tämä meidän kaupunkipolitiikka ja 
kaavoituspolitiikka. Näin voidaan sanoa! (Hietala.) 

  
Lainsäätäjät, kaupunkipoliitikot, viranomaiset sekä kuntapäättäjät (kaupungeissa 

ja maakuntien liitoissa) ovat heränneet ostoskeskusten haitallisiin vaikutuksiin liian 
myöhään. Vähittäiskaupan suuryksiköitä osoitettaessa on maakunta- ja yleiskaavoissa 
nykyään varmistettava, ettei suunniteltava maankäyttö aiheuta merkittäviä haitallisia 
vaikutuksia kaupallisiin palveluihin keskusta-alueilla (MRL 71a§ ja 71b§). Maakun-
tavaltuusto hyväksyy maakuntakaavat ja vaihemaakuntakaavat, mutta suuri vastuu on 
myös kaupunginvaltuustolla, joka tekee kaupunkipolitiikkaa, avain kuten luvusta 
9.1.1 kävi ilmi. Kaupunginvaltuusto hyväksyy puolestaan yleiskaavat, osayleiskaavat 
ja asemaakaavat. Pienet kaavat hyväksyy kaupunginhallitus, jonka alaisuudessa lau-
takunnat sekä kaupunkia johtava kaupunginjohtaja toimivat. Lautakunnat valvovat 
kaupunkisuunnittelua, jota puolestaan kaupunginsuunnitteluvirasto tekee.  

Kaupunkisuunnittelijat valmistelevat kaavoja sekä osallistuvat maapolitiikkaan. 
Kaupunkien maapolitiikalla tulisi turvata järkevä yhdyskuntarakenne, pitää maanhinta 
mahdollisimman alhaisena, periä ansioton arvonnousu yhteiskunnalle, toteuttaa yh-
denvertaisuusperiaatetta sekä estää maakeinottelu (Virtanen 1976: 46). Eheyttävällä 
kaupunkisuunnittelulla tulisi torjua yhdyskuntarakenteen hajautumista, joka on kau-
punkiseutua kehittäville ja kaupunkien kasvua hallitseville kaupunkipoliitikoille 
haaste (haaste 2). Kaupunkisuunnittelu laajasti ymmärrettynä on konfliktuaalinen pro-
sessi (Castells 1983). Keskeistä suunnittelussa on huomioida esteettömyys.  

Kaupunkipoliitikot voivat altistua kiinteistökeinottelijoiden ja yrittäjien painos-
tukselle, jolloin heiltä saattaa jäädä huomioimatta koko kaupunkiseudun etu. Koko-
naisuuden edun edistäminen edellyttää, että poliitikot ja valtuutetut perehtyisivät pa-
remmin yhdyskuntasuunnitteluun.  Kaupan keskittyminen on tehnyt kauppaketjuista 
ja varsinkin niiden muodostamista koalitioista vaikutusvaltaisia toimijoita, jotka ovat 
ajaneet suurten markettien rakentamista kaupunkien ulkopuolelle moottori- ja ohikul-
kuteiden varteen. Nämä ostoskeskittymät ovat todennäköisesti lisänneet kaupan voit-
toja ja pienentäneet kustannuksia, mutta ne ovat myös heikentäneet lähipalveluita 
(haaste 10) sekä lisänneet autoistumista. Kaupunkisuunnittelijoiden tehtävä olisi tor-
jua tämänlaisten ongelmien syntyminen. Kuopion yliarkkitehti Heikki Tegelman ker-
too positiivisen esimerkin kauppakeskusten rakentamisen estämisestä:  
 

Muutin yleiskaava-arkkitehdiksi Kuopioon ja olin siellä vielä myöhemmin kaavoituspäällik-
könäkin. Pääsin eläkkeelle 1998. Vastasimme Kuopion koko yleiskaavoituksesta, osayleis-
kaavoituksesta ja detaljikaavoituksesta. Se kaupunki on kasvanut aika loogisesti sinne etelän 



 

236 
 

SUOMALAINEN KAUPUNKIPOLITIIKKA – SEN TEKIJÄT JA TULKIT            Olli Hokkanen 

suuntaan. − − Kuopiossa meillä oli automarketkielto, ja se auttoi siihen, että silloiset nor-
maalit kasvualueet saivat kaikki hyvät palvelut. Näillä alueilla on vieläkin jäljellä aika hyviä 
palveluita. − − Ei ole oikein, että sinulla kasvaa kaupunki ja sitten sinulla on jossain moot-
toriteiden risteyksissä sen palvelut. Esimerkiksi Los Angelesissa on palattu siihen, että pal-
veluiden tulee olla lähempänä. Saksassa Freiburgissa on tehty täysin samat hommat, ja Suo-
messakin on pikku hiljaa otettu opiksi. Kaupunkipolitiikka meillä kuitenkin lipesi tästä.  Ker-
ron tästä, koska olen tapellut niin paljon näiden asioiden kanssa. (Tegelman.) 

 
Kaupunkipoliitikoilla on mahdollisuus puuttua sosiaalisesti sokeaan teknokraat-

tiseen suunnitteluun. Kuitenkaan kaavoittajia ei tulisi syyllistää, sillä hehän ovat teh-
neet vain työtään. Lisäksi ei tule kuvitella, että päättäjät ja suunnittelijat hallitsisivat 
aina kaiken mahdollisen tiedon, joka liittyy annettuihin tehtäviin ja jota niissä tulisi 
soveltaa.  Yhdyn professori V. Virtasen (2003: 6, 10−11) näkemykseen, jonka mukaan 
”on tyydyttävä tuloksiin, joita selvä enemmistö pitää kelvollisina ja jotka eivät koh-
tuuttomasti sorra vähemmistöäkään – – Yhdyskuntasuunnittelu on aina enemmän tai 
vähemmän epätäydellistä, siis myös ’epäonnistunutta’. On vain pyrittävä minimoi-
maan epäonnistuminen”. Jos jostain on hyvä lähteä niin siitä, etteivät kaupungit myisi 
omistamiaan maa-alueita eivätkä perisi maistaan korkeinta vuokraa (Haila 2016).  

Seuraavaksi tarkastellaan kuntaliitoksia kaupunkipolitiikan instrumenttina, jolla 
yhdyskuntarakenteen toimivuutta voidaan myös oletettavasti parantaa.  
 
11.4.2 Kuntafuusiot  
 

Kuntaliitokset on mahdollista nähdä kaupunkipolitiikan keinoina, koska suurem-
mat kunnat kykenevät vastaamaan globaalin talouden haasteisiin paremmin ja tuotta-
maan tehokkaammin palveluita kuntalaisille.  

Kuntajaon muuttamista koskevina edellytyksinä on kuntien yhdistyminen tai kun-
nan osan siirtäminen toiseen kuntaan (Harjula & Prättälä 2012: 107). Kuntafuusioilla 
kaupunkipoliitikot tavoittelevat yhteisiä asuntomarkkinoita, korkeampaa tuottavuutta, 
uusia osaajia, hyvinvoinnin kasvua sekä yhteistä näkemystä elinkeinopolitiikasta ja 
koko alueen tulevaisuudesta. Oleellista on poistaa kuntarajojen aiheuttamia haittoja, 
vähentää kaupunkialueen kuntien kilpailua ja muodostaa elinkelpoisempi kunta, joka 
kykenee kilpailemaan toisten kaupunkialueiden kanssa. Esimerkiksi Rovaniemen 
(2006) ja Kouvolan (2009) strategisten kuntaliitosten tavoitteena oli muun muassa 
elinkeinoelämän ja yhdyskuntarakenteen vahvistaminen (ks. esim. Koski et al. 2011).  

Monet haastateltavista pitivät kuntaliitoksia kaupunkipolitiikkana. Vantaan apu-
laiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth (2016) mainitsee sosiaali- ja terveyspal-
veluiden tuottamisen (haaste 10):  

 
Olen ollut Lohjan kaupunginjohtajana ja katsonut sieltä käsin ympäröivän alueen pikkukun-
tia. Ei Karjalohja olisi pystynyt hoitamaan sosiaali- ja terveystoimen tehtäviään. No, se lii-
tettiinkin Lohjaan. Siellä sitä paitsi haluttiin liitosta, eli kyseeseen tuli vapaaehtoinen liitos. 
Meillä on paljon kuntia, jotka eivät kykene hoitamaan sosiaali- ja terveystoimen tehtäviään. 
Tarvitaan kuntaliitoksia kaupunkien ja ympäröivien kuntien välillä. (Lehto-Häggroth.) 

 
Apulaiskaupunginjohtaja Lehto-Häggroth varoittaa, ettei kuntaliitoksia tulisi tehdä il-
man perusteellista analyysia kuntaliitoksen hyödyistä ja haitoista eikä yksinomaan 
kaupunkien intressien toteuttamiseksi, vaan kuntaliitosten tulisi hyödyttää koko Suo-
mea. Oulun kaupunginjohtaja Matti Pennanen mainitsee Oulun monikuntaliitoksen, 
jolla pelastettiin velkaantuneita kuntia (haaste 4):   
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Tavallaan kyllä kuntaliitokset ja monikuntaliitokset voivat olla kaupunkipolitiikkaa vahvasti. 
Tällähän seudulla oli taloudellinen romahdus nähtävissä. Tulossa oli maailmanglobaali fi-
nanssikriisi. Se säikäytti. Faktana oli taloudellinen reaktio ja näin perustettiin uusi Oulu. Ky-
seessä ei ollut perinteinen kuntaliitos, vaan kunnat yhdistyivät toisiinsa monikuntaliitok-
sessa. Pienet kunnat eivät olisi pystyneet selviämään omillaan ja toteuttamaan palvelulu-
pauksiaan. Ne olivat jo velkaantuneita sen verran pahasti. Yhdistymissopimus meillä jäi to-
sin hyvin yleistasoiseksi, missä ei sovittu mitään terveysasemien tai koulujen paikkoja. Tämä 
menettely aiheutti sen, että nythän uuden Oulun alueella, joka ennen oli se kaupunkiseutu, 
käydään yhä vääntöä siitä, että miten asioiden kanssa pitäisi toimia. (Pennanen.) 
 

Kuntajakoesityksiin liitettävät yhdistymissopimukset eivät sinällään poista hajau-
tuneesta kuntarakenteesta aiheutuneita ongelmia, vaan tärkeää on myös sopimuksen 
sisältö. Pienillä ja heikossa taloudellisessa tilassa olevilla kunnilla on ollut huonom-
mat mahdollisuudet neuvotella yhdistymisen ehdoista kuin taloudellisesti vahvoilla, 
suurilla kaupungeilla. Kaupunginjohtaja Pennasen tavoin kaupunkineuvos Pekka Ala-
nen pitää kuntaliitoksia kaupunkipolitiikan keinona. Hän valittelee sitä, ettei uudis-
tusta, jonka tavoitteena oli vahvojen peruskuntien luominen, viety eteenpäin: 
 

Kuntaliitokset on yksi kaupunkipolitiikan väline. On valitettavaa, että Kataisen hallituksen 
asettamiin tavoitteisiin ei päästy. Sekä kokoomuksella on peiliin katsomisen paikka! Miksi 
ajatusta vahvojen peruskuntien luomisesta kuntaliitosten kautta ei viety eteenpäin? Asioita 
olisi pitänyt avata kuntien vastuulla olevien palveluiden ja niiden toteutusmahdollisuuksien 
lähtökohdista. Niitä olisi myös pitänyt läpikäydä kuntalaisten erilaisten palvelutarpeiden nä-
kökulmasta eikä vain hallinnollisena ratkaisuna. Enemmän olisi pitänyt puhua palvelujen 
järjestämisen tavoista sekä palveluiden erilaisesta saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Lap-
set menevät joka päivä kouluun, mutta sairaalaan ihminen joutuu kenties vain pari kertaa 
elämänsä aikana. Osaamista kannattaa koota myös harvempiin yksiköihin erityisesti tervey-
denhuollossa korkeatasoisten palvelujen saatavuuden takaamiseksi. (Alanen.) 

 

Kuntaliitoksia ei voi tehdä vain kaupunkipoliittisten strategisten tavoitteiden to-
teuttamiseksi, vaan liitettäessä kuntia yhteen on ratkaistava, miten kunnan mahdolliset 
velat hoidetaan ja miten tulevat valtuustopaikat jaetaan. Intressit kuntaliitoksiin eivät 
tule aina kaupunkipoliitikoilta. Muutamissa tapauksissa valtio on jopa päättänyt pak-
koliitoksesta kunnan pelastamiseksi. Suuren kuntauudistuksen (1961−1982) aikana 
valtio teki 20 pakkoliitosta94. Myöhemmin valtio on ottanut erityisen vaikeassa talou-
dellisessa asemassa olevia kriisikuntia arviointimenettelyn kohteeksi, mikä on voinut 
johtaa esitykseen kuntajakoselvittäjän asettamisesta. Vain hyvin harvoissa tapauksissa 
valtio on määrännyt kuntia yhteen 2010-luvulla95. Valtio on lisäksi vaikuttanut talou-
dellisesti kuntaliitoksiin antamillaan yhdistymisavustuksilla. Kuntajakoselvittäjien in-
tresseinä on ajaa kuntia yhteen sekä saada selvitystöistä palkkioita.  

Kuntien halukkuus tehdä kuntaliitoksia on erilainen. Jotkin kunnat pitävät kiinni 
itsenäisyydestään ja jättäytyvät liitoksien ulkopuolelle. Kunnallispoliitikot voivat kat-
soa, että kuntaliitokset eivät tuokaan selviä hyötyjä. Saattaa olla mahdollista, että 
kunta kykenee järjestämään palvelunsa yhtä tehokkaasti tai jopa tehokkaammin kuin 
liitoksella muodostettava suuri kaupunkikunta. Turku 2011-säätiön toimitusjohtaja 
(nykyinen asiamies) Cay Sevón kertoo kuntien erilaisesta politiikasta: 

 

                                                           
94Valtiolla oli mahdollisuus tehdä pakkoliitoksia vuosina 1946−1992 (Laajala et al. 2012: 21−22).  
95Kriisikunnan pakkoliitos perustui kuntarakennelakiin (laki kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikai-
sesta…2013). Kataisen hallituksen suunnitelman kehyskuntien pakkoliitoksista eivät kuitenkaan toteutuneet.  
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Näkisin, että kaupunkipolitiikan tekijöiden intressi jakaantuu sen osalta, tuleeko tehdä kun-
taliitoksia vai ei. On olemassa niin monia asioita, jotka vaikeuttavat kuntaliitoksien toteutta-
mista. Puoluepoliittiset näkemykset ovat aina erittäin vahvasti mukana. Kun olin itse kahden 
kollegani kanssa vuonna 2014 tekemässä metropoliselvitystä, siis kuntarakenneselvitystä 
metropolialueella, niin kyllähän se oli aika hurjaa kun istuttiin kaupunginjohtajien kanssa. 
Siis Espoo ei osallistunut kuntajohtajatapaamisiin lainkaan. Espoo osallistui henkilöstöko-
kouksiin ja seurantaryhmään, mutta ei ollenkaan kuntajohtajien palavereihin, joissa mukana 
olivat Helsinki, Vantaa ja Kauniainen. Me teimme luonnoksen tälle porukalle liitossopi-
mukseksi. Kyseessä oli hyvin laaja raportti, mutta sillä ei ollut minkäänlaisia menestymisen 
mahdollisuuksia muualla kuin Helsingissä, joka äänesti sen puolesta. Vantaan ja Kauniaisen 
johtajat olivat olleet koko ajan mukana tekemässä sitä, mutta ilman että he olisivat sitoutu-
neet ilmoittamalla, että me olemme tämän kannalla. Koska poliitikoilla ei ollut valtuuksia, 
niin metropolikunta jäi toteutumatta. Sanoisin, että kuitenkin Kari Nenonen edustaa tästäkin 
huolimatta kaupunkipolitiikkaa. Hänhän on vahvan kaupunkipolitiikan kannattaja Vantaalla. 
(Sevón.) 
 

Huolimatta kielteisestä kannasta kuntaliitoksiin, Espoota voidaan pitää metropolipo-
litiikan kannattajana. Kuntaliitokset eivät ole kuitenkaan ongelmallisia vain pääkau-
punkiseudulla, vaan myös muilla suurilla kaupunkiseuduilla. Medilaser Oy:n toimi-
tusjohtaja ja Tampereen kaupungin rahoitusjohtajana toiminut Asko Koskinen koros-
taa luottamuksen (haaste 15) merkitystä:   
 

Monesti on kysymys siitä luottamuksesta ja tietyllä tavalla luottamuspääomasta. Tein hyvin 
paljon yhteistyötä täällä Tampereen kaupunkiseudulla naapurikuntien kanssa ja siellä oli 
muutamia virkamieskollegoja, kunnanjohtajia, jotka sanoivat, että tässä koko hommassa on 
kysymys luottamuspääomasta. Jokainen positiivinen teko ja yhdessä aikaansaatu tulos lisää 
luottamuspääomaa ja jokainen petetty lupaus tai ohiveto syö sitä luottamuspulaa − − miten 
tämän nyt Tampereella voisi lyhyesti tiivistää? Esimerkiksi kerran viidessä vuodessa joku 
poliitikko esitti naapurikuntien liittämistä Tampereeseen tai ainakin Nokian, ja tästä seurasi 
valtava keskustelurumba, joka söi sitä luottamuspulaa, ja keskustelu pysähtyi pitkäksi aikaa. 
(Koskinen.) 

 
Summaten, strategisilla kuntaliitoksilla kaupunkipoliitikot ovat tavoitelleet pitkä-

aikaisia hyötyjä, erityisesti elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksien kohenemista 
sekä yhdyskuntarakenteen eheyttä. Kuntafuusiolla kaupunkipoliitikot ovat halunneet 
vahvistaa kaupunkia kollektiivisesti toimivana paikallisena yhteiskuntana. Seuraa-
vaksi tarkastellaan kollektiivisen toiminnan tuloksena syntyneitä kaupunkistrategi-
oita, joilla ohjataan kaupunkien kehittämistä, esimerkiksi kaupunkisuunnittelua vai-
kuttamalla suunnittelulle asetettuihin tavoitteisiin ja päämääriin.   

 
11.4.3 Kaupunkistrategiat  
 

Kaupunkipoliitikot tarvitsevat tuekseen strategian vastatakseen esimerkiksi kil-
pailukyvyn, palveluiden tuottamisen ja osallistamisen haasteisiin (haasteet 3, 10 ja 
18). Uudessa suomalaisessa kaupunkipolitiikassa ja kaupunkien hallinnassa on kehi-
tetty yritysten strategioita muistuttavia toimintatapoja. Kaupungissa kuntastrategiaa 
nimitetään kaupunkistrategiaksi, joka on mahdollista rajata vain kaupunkiorganisaa-
tioon tai ulottaa koskemaan koko kaupunkiyhteisöä. 

 Kaupunkistrategiaa ei voi liikaa korostaa  perustuuhan kunnan johtaminen kun-
talain (2015) mukaan valtuuston hyväksymään kuntastrategiaan (38§), jota talousar-
vio ja -suunnitelma toteuttavat (110§). Kuntalain 37§:n mukaan ”kunnassa on oltava 
kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin 
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tavoitteista”. Kuntastrategiassa tulee huomioida asukkaiden hyvinvoinnin edistämi-
nen, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, kunnan tehtäviä koskevissa laeissa sää-
detyt palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, asukkaiden osallistu-
mis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä elinvoiman kehittäminen. Kuntastrategian te-
ossa on esitettävä arviot kunnan nykytilanteesta sekä toimintaympäristön tulevista 
muutoksista sekä ”niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen”.  

Yhä enemmän kaupunkistrategiat on haluttu ymmärtää kaupunkiorganisaatioita 
laajempina strategioina, sillä kaupunki organisaationa ei voi ainoastaan edistää hyvin-
vointia tai lisätä alueen elinvoimaa, vaan myös yritysten, järjestöjen ja aktiivisten 
asukkaiden kehittämispanosta vaaditaan. Hyvien kaupunkistrategioiden avulla kau-
pungit ovat kyenneet suuntaamaan toimintojaan niin, että visiot eli tahtotilat halutuista 
tulevaisuudenkuvista on saavutettu. Kaupungeilla on erilaisia visioita, esimerkiksi 
vahvoista kollektiivisesti toimivista kaupungeista (luku 9.2) Jyväskylää halutaan ke-
hittää ”kasvavana ja kansainvälisesti arvostettuna koulutuksen ja osaamisen kaupun-
kina”96, kun taas Tampereesta pyritään tekemään ”sinulle paras kaupunki”97. Vaasa-
laiset haluavat tehdä Vaasasta ”Pohjolan energiapääkaupungin, joka tuo virtaa hyvään 
elämään”98, kun taas Lahtea kehitetään ”kansainvälisesti rohkeana ihmisten ja yritys-
ten ympäristökaupunkina”99. Seinäjokilaiset visioivat yrittäjyydestä, kestävästä kas-
vusta, aktiivisista ja vastuullisista asukkaista sekä osaavasta ja uudistuvasta kaupun-
kiorganisaatiosta100, kun taas oululaisten unelmana on tehdä Oulusta ”rohkeasti uudis-
tuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki”101.   

Kaupunkistrategiat ovat keskeisiä uuden suomalaisen kaupunkipolitiikan instru-
mentteja, koska niillä pyritään mobilisoimaan eri toimijat (ryhmät, yksilöt ja organi-
saatiot). Konsulttitalot auttavat kuntien ja kaupunkien poliittista johtoa vuorovaikut-
teisissa strategiaprosesseissa, joissa otetaan huomioon henkilöstö, kuntalaiset ja sidos-
ryhmät. Valmiiseen strategiaan johtava strategiaprosessi sisältää (1) nykyisen strate-
gian arvioinnin, (2) toimintaympäristön analyysin ja tulevaisuuden ennakoinnin, (3) 
strategisten painopisteiden, tavoitteiden ja toimenpiteiden asettamisen sekä (4) seu-
rannan ja toteutuksen organisoinnin vaiheet.  

Kaupunkistrategiat kuuluvat uuden suomalaisen kaupunkipolitiikan keinoihin 
myös siksi, koska niillä korostetaan kaupungin taloudellista kehitystä, kansainvälisty-
vää kaupunkia (luku 3.1) sekä imagoa. Paras imago syntyy useimmiten tosin kaupun-
kikehityksen sivutuotteena eli itsestään. Professori Pekka V. Virtasen (1999) mukaan 
imagon luominen kaupunkiseudulle on huomattavasti haasteellisempaa kuin yksittäi-
selle paikkakunnalle. Kaupungin imagolla tarkoitetaan sitä, ”miten muut kokevat ja 
mistä tuntevat kaupungin”. Kaupunkitutkija voi tunnistaa esimerkiksi autokaupun-
keja, oopperakaupunkeja, yliopistokaupunkeja, terveyskylpyläkaupunkeja, merikyl-
pyläkaupunkeja, viinikaupunkeja, timanttituotannon kaupunkeja, zeppeliinien valmis-
tuskaupunkeja, hevosten- ja koirien kaupunkeja, hiihtokeskuskaupunkeja ja huvittelu-
kaupunkeja. Imago voi olla mitäänsanomaton, kielteinen tai myönteinen. Se voi olla 
abstrakti tai konkreettinen. Koska imago voi olla myös negatiivinen, kaupungin veto-

                                                           
96(Jyväskylän kaupunkistrategia 2017−2021)  
97(Tampereen strategia 2030: ”Tampere − Sinulle paras”) 
98(Vaasan kaupungin strategia 2016−2017)  
99(Lahden kaupungin strategia 2016) 
100(Seinäjoen kaupunkistrategia 2013−2020) 
101(Kaupunkistrategia Oulu 2020) 
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voimatekijöitä ei pidä nähdä identtisinä imagon käsitteen kanssa. Imago ei ole myös-
kään sama asia kuin kaupunkikuva, maine, brändi, historiallinen omaleimaisuus tai 
kaupungin sisäinen identiteetti. (Emt.) Liikennetekniikan apulaisprofessori Pekka Ry-
tilä eläytyy kuvaamaan kaupunkien identiteettejä:   

 
Hyvin olennainen kysymys koskee sitä, miten kaupunki ymmärtää identiteettinsä. Mikä minä 
olen? Identiteettiä luovat nämä isot asiat, joista jo kerroin. Hallinto. Olen Suomen pääkau-
punki. Itämeren tytär olen. Olen merikaupunki. Sitten on teollisuus. Olen mahtava teollisuus-
kaupunki. Sitten ovat nämä muut myöhemmin tulleet niin kuin kauppa ja kulttuuri. Olen 
yliopistokaupunki. Erittäin tärkeä identiteettikysymys. Niitä ei voi paljon muutella, mutta 
aina voi kehittää johonkin suuntaan. (Rytilä.) 

 
Huolellisesti tehtyjen kaupunkistrategioiden avulla kaupungit ovat taitavasti erot-

tautuneet kilpailijoistaan sekä profiloineet itseään skalaarisessa tasosysteemissä. Tam-
pereen strategiajohtaja Reija Linnamaa kuvaa, kuinka strategiaprosessin avulla on 
muun muassa helpotettu pormestarimalliin vuonna 2007 siirtyneen Tampereen kau-
pungin päätöksentekokykyä:   

 
Ei se ole sinällään siitä strategiasta kiinni, miksi jotkin suomalaiset kaupunkiseudut vahvis-
tuvat tai näyttäytyvät vahvoina. Pikemminkin kyseeseen tulee kaupunkien luontainen kehi-
tys, jossa kriittinen massa ruokkii osaamisen kehittymistä. Tarkoitan yritystoimintaa ja niin 
edelleen. Kaupunkistrategiat suuntaavat tätä kaupunkien kehitystä ja profiloivat sitä niin, että 
kaupungit erottuvat muista. Kaupunkistrategiat ovat yksi kaupunkipolitiikan instrumenteista. 
Tampereenkin kaupunkistrategiassa on paljon kaupunkipoliittista sisältöä. Esimerkiksi yh-
dyskuntarakenteen tiivistäminen, asunnottomuuden poistaminen, osaamisen vahvistaminen, 
elinkeinopolitiikkaan panostaminen sekä yhteistyö alueemme korkeakoulujen kanssa koros-
tuvat siinä. Nämä ovat niitä keinoja, joilla Tampere yrittää edistää omaa kilpailukykyään. 
Kaupunki suuntaa strategiallaan kaupunkikehittämistä. (Linnamaa.) 

 
Tampereen esimerkkiä kuvattuaan strategiajohtaja Linnamaa ottaa kantaa hyvän kau-
punkistrategian määrittelyyn. Hän painottaa, että kaupunkistrategian luonti on oma 
erillinen prosessinsa:   

 
Hyvä kaupunkistrategia ja siihen liittyvä strategiaprosessi itsessään helpottavat kaupungin 
päätöksentekoa siten, että uskalletaan tehdä isoja ratkaisuja ja linjavalintoja. Kaupunki voi 
strategiansa avulla hakea erottautumista tietyn teeman kautta kun se on kerran yhdessä kes-
kusteltu, sovittu ja asetettu tavoitteeksi. Kaupunkipolitiikassa kaupunkistrategiatulokulma 
on ihan oma messunsa aina. Mikä on strategioiden todellinen merkitys ja millaisia tulkintoja 
niille voidaan antaa? Ovatko ne olemassa olevien valintojen yhteen kokoamista vai koros-
tuuko prosessi, jossa luodaan jotain uutta sekä strategisesti asemoidaan kaupunkia eri tavalla 
kuin aikaisemmin? (Linnamaa.) 

 

Uuden suomalaisen kaupunkipolitiikan tehokkuus on kärsinyt siitä, ettei kaupun-
kistrategioita ole aina osattu toteuttaa. Kaupunkistrategioita on vaihtelevin menestyk-
sin toteutettu taktiikoilla, jotka ovat tarkoittaneet ennalta asetettujen päämäärien saa-
vuttamista valituilla menettelytavoilla ja toimeenpano-ohjeilla. Taktiikat ovat olleet 
seurausta valituista strategioista, jotka ovat monissa tapauksissa koostuneet useista eri 
suunnitelmista ja osista. Professori Antti Hautamäki kritisoi kaupunkien kykenemät-
tömyyttä toimeenpanna valmiita strategioitaan. Intressiryhmillä ja toimijoilla ei ole 
ollut selkeää näkemystä vastuualueista ja velvollisuuksista:  
 

Sanotaan, että Jyväskylän seudulla oli erittäin vaikeaa löytää konsensusta maakunnan, elin-
keinoyhtiön, ammattikorkeakoulun, yliopiston ja TE-keskuksen väliltä. Ei kerta kaikkiaan 
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löydy tahoa, joka uskaltaisi ottaa päävastuun tai jolle uskallettaisiin antaa päävastuu. Intres-
siristiriidat ovat yllättävän kovia! Pidän tätä kyvyttömyyttä sopia aivan keskeisenä esteenä. 
Kykenemättömyys muodostaa itse asiassa yhteisiä toimia. Tämän voin sanoa myös metro-
poliseudulta seuratessani tätä pääkaupunkiseudun metropolistrategian muodostumista. Pape-
rilla asiat ovat okei, mutta kunnat eivät konkreettisissa toimissaan kovin pitkälti sittenkään 
pistä resurssejaan yhteen, vaan jokainen haluaa menestyä tässä koalitiossa. Tässä nyt tiedät 
Espoon ja Helsingin vaikeudet. Se ei ole kerta kaikkiaan helppoa edetä siinä, vaikka periaat-
teessa kaikki myöntää, että meillä on yhteinen elinkeinopolitiikka, meillä on yhteinen hou-
kuttelevuuspolitiikka ja niin edelleen. Kykenemättömyys siis todella! Strategioita osataan 
tehdä, mutta niitä ei osata implementoida − −. Culminatum oli toki semmoinen väliaikainen 
poikkeus. Se toimi kohtalaisen hyvänä yrityksenä. Kaikki omisti sen. Olin Culminatumissa 
paljon mukana, sen hallituksessa ja neuvottelukunnassa. (Hautamäki.) 

 
Kaupunkipolitiikassa tulisi jatkossa entistä enemmän kiinnittää huomiota johta-

miseen, joka koskee kaupunkistrategioiden toimeenpanovaiheita. Suomessa on jo run-
saasti osaamista liittyen strategioiden ja skenaarioiden laadintaan. Positiivista on se, 
että kaupunkistrategioiden teossa on huomioitu imagojen merkitys. Kaupunkistrategi-
oilla sekä niihin sisällytetyillä linjauksilla on yhä enemmän vaikutettu tietoisesti kau-
punkien imagojen kehittymiseen.  
  
11.4.4 Vyöhykkeet 
 

Seuraavana analysoitavana uuden suomalaisen kaupunkipolitiikan keinona on 
kaupunkien välisen vyöhykkeen perustaminen ja kehittäminen. Suomalaiset kehitys-
vyöhykkeet eivät ole sama asia kuin yritysvyöhykkeet (urban enterprise zone, EZ), 
joita on perustettu eniten Isoon-Britanniaan ja Yhdysvaltoihin. Kehitysvyöhykkeitä 
kehittämällä kaupunkipoliitikot kykenevät esimerkiksi sitouttamaan toimijoita yhtei-
siin tavoitteisiin, lisäämään yhteistyötä kaupunkien välillä, parantamaan kaupunkien 
kilpailukykyä sekä ohjaamaan kaupungistumista haluttuun suuntaa (haasteet 1−3).  

Kehitysvyöhykkeitä ei pidä myöskään sekoittaa kehitys- ja liikennekäytäviin, joi-
den avulla tavarat ja ihmiset liikkuvat kaupunkinoodien a ja b välillä. Kansainvälisesti 
keskenään kilpailevat kehitysvyöhykkeet perustuvat toki teiden, rautateiden tai vesi-
väylien varaan, mutta ne pitävät sisällään myös vaikutusalueita ja vaihettumisvyöhyk-
keitä. Käytävät toimivat ennen kaikkea vyöhykkeiden rakentamisen perustoina ja läh-
tökohtina. Kehitysvyöhykkeet eivät ole välttämättömiä, mutta ne voivat tuoda huo-
mattavaa lisäarvoa kaupunkien hallinnan käytännöille, kaupunkiseuduille ja niiden vä-
lisille alueille. On mahdollista tunnistaa Jäämeren käytävä, Etelä-Karjalan laatukäy-
tävä, Jämsä-Jyväskylä-Äänekosken vyöhyke, Perämerenkaari, Keskipohjola, Oulu-
Kajaani (OuKA)-vyöhyke, Barentsin käytävä, Oulu–Kajaani–Arkangel-käytävä, E18-
vyöhyke, Helsinki-Hämeenlinna-Tampere-vyöhyke (HHT) sekä Tampere-Helsinki-
Tallinna-Riika-vyöhyke (THTR). (Jauhiainen et al. 2007.) Lisäksi tulee tunnistaa seu-
raavat vyöhykkeet, joita valtio kehittää vyöhykesopimuksien avulla: (1) Suomen kas-
vukäytävä -vyöhyke, joka ulottuu Helsingistä Seinäjoelle. (2) Pohjoinen kasvukäy-
tävä, joka halkaisee Etelä-Suomen itä-länsisuuntaisesti. Kolmannessa kuvassa esite-
tään tärkeimpiä kaupunkipolitiikan kehitysvyöhykkeitä sekä niiden pohjana olevia 
Eurooppa-teitä. Myös meriyhteydet on huomioitu (Kuva 3). 

Aluehallinnollisia ja kansallisia rajoja ylittävien kehitysvyöhykkeiden määrittä-
misen tarkoituksena on ollut taloudellisen kasvun suuntaaminen kasvukeskusten vä-
lille sekä niiden lähialueille. Pyrkimyksenä on ollut myös maankäytön kehittäminen 
vuorovaikutteiseksi instrumentiksi. Kehitysvyöhykkeiden vaihettumisvyöhykkeiltä 
eli reuna-alueilta on Suomessa erotettavissa kuntia, jotka hyötyvät luodusta kasvusta. 
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Suomalaisessa aluepolitiikassa ei ole onnistuttu profiloimaan kehittämisvyöhykkeitä 
selkeästi alue- ja kaupunkikehittämisen osaksi. Monien vyöhykkeiden kehittämiseen 
suunnatut todelliset panokset ovat jääneet vähäisiksi, ja niitä ei ole kyetty kohdenta-
maan oikein. Ihmiset eivät ole pystyneet identifioimaan itseään ja samaistumiin laa-
joihin ja fyysisesti hajanaisiin vyöhykekokonaisuuksiin, joista moni on jäänyt vain 
ideavaiheen tasolle. (Jauhiainen et al. 2007.) 

Kehitysvyöhykepolitiikkaan liittyy haastateltavien keskuudessa varauksellista 
suhtautumista. Professori Antti Hautamäki haluaa muistuttaa kehittämisvyöhykkeisiin 
liittyvästä utopiasta ja siitä, kuinka tietyt kaupungit, kuten Hämeenlinna, jäävät kol-
lektiivisesta toiminnasta realisoituvien etujen ulkopuolelle. Kaupungeista ja kunnista  
voi tulla professori Hautamäen mukaan kehitysvyöhykepolitiikan väliinputoajia. Pro-
fessori Hautamäki näkee asian seuraavasti: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kuva 3. Eurooppatiet, meriyhteydet ja kehitysvyöhykkeet (Kartta tekijän)  
 

Kun seurasin tilannetta Jyväskylässä työskennellessäni, niin olin mukana näissä neuvottelu-
kunnissa. Huomasin, että näihin kehitysvyöhykkeisiin pistettiin todella paljon painoarvoa. 
Kehitysvyöhykkeen kautta nämä suuret kaupungit löytävät toisensa: Jyväskylä, Tampere, 
Oulu ja Turku. Sitten siihen porukkaan on vähitellen kuulunut myös Lahti ja Seinäjoki. Ko-
koonpano siis laajenee. Niissä ryhmissä oli uskomattoman suuri usko siihen, että nämä suu-
ret kaupungit pystyisivät tukemaan toisiansa, ja että nämä kehitysvyöhykkeet yhdistäisivät 
niitä. Toiminnassa oli minusta pikkuisen utopiaakin. Tämänlainen väylästö on kuitenkin vain 
läpimenopaikka! Ajatellaan Helsinki-Hämeenlinna-Tampere-vyöhykettä, joka on yksi kiin-
nostavimmista Suomessa. Ei ole olemassa mitään selvää näkymää, että Hämeenlinna hyö-
tyisi HHT-vyöhykkeestä. Kaupunki on väliinputoaja. Tämä vyöhyketoiminta ei siis ole mi-
kään automaatti. (Hautamäki.) 
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Hämeenlinnan kehityksen osalta on ratkaisevaa se, kuinka kaupunki pystyy pro-
filoitumaan jatkossa hyvinvointialueena. Hämeenlinnan kaupunkipolitiikassa tulisi 
erityisesti kiinnittää huomiota työllisyyden ylläpidon haasteeseen koulutuksessa sekä 
ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa (haaste 8). Jopa koko Kanta-
Hämeen maakunnan kohdalla on todennäköistä, että entistä suurempi osa koulutuksen 
eri koulutusasteilla työskentelevistä suuntaavat Uudellemaalle, Pirkanmaalle ja Päijät-
Hämeeseen. Ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa maakunnan suo-
tuisa kehitys työllisyyden osalta uhkaa kääntyä jyrkkään laskuun102. Vaikkakin esi-
merkiksi HAMK on HHT-akselin suuri kannattaja, on todennäköistä, että Hämeenlin-
nan seutu ei loppujen lopuksi kykene hyötymään HHT:n mahdollisuuksista, vaan jää 
professori Hautamäen luonnehtimaksi väliinputoajaksi. HHT:n varrella on myös Rii-
himäki, jonka vetovoimaisuuden kohentamiseen tulisi kiinnittää huomiota. Epävar-
muustekijöistä johtuen Kanta-Hämeen kehitys ei tulisi nojautua liikaa kehitysvyöhyk-
keen varaan. Forssan merkitystä on myös korostettava, koska toimiihan kaupungissa 
esimerkiksi Hämeen ammattikorkeakoulun yksikkö. 

Mainittakoon, että erityisesti Jäämeren yhteyden avaaminen on osoittautunut 
haasteelliseksi. Perämerenkaaren yhteistyö ja sen hyvät yhteydet Tornionlaakson neu-
vostoon ja Pohjoiskalotin neuvostoon nähdään arvokkaana asiana. Kaupunginjohtaja 
Kalervo Ukkola on ollut mukana kehittämisvyöhyketyössä:  

 
Kyllä meillä on ollut uskomattomia yrityksiä avata tuo Jäämeren yhteys. Norjalaisille ja Suo-
men hallinnolle on esitetty, että he miettisivät Jäämeren yhteysvaihtoehtoja. Äkkipäältään 
tuntuisi luontevalta jatkaa Kolarista edelleen Tromssaan, koska Tromssa on ylivoimaisesti 
suurin asutuskeskittymä ja mielenkiintoinen kaupunki monessakin mielessä. Kyseeseen tu-
lisi läntinen Jäämeri-yhteys. Paljon puhutaan myös Kirkkoniemestä. Se on yksi Lapin eri-
koisuuksista. Yhteyttä sinne yritettiin perustella Soklin kaivoksella. − − Olen ollut myös mu-
kana Perämerenkaaren yhteistyössä, sen yhdistyksen hallituksessa ja sekä ensimmäisissä 
projekteissa. Kyseessä on hyvä kansainvälisen yhteistyön kuvio, joka on heijastunut tärkeän 
partnerimme Luulajan lisäksi myös Tromssaan. (Ukkola.) 

 
Kaiken kaikkiaan kehitysvyöhykepolitiikka on parhaimmillaan tehokas ja dynaa-

minen uuden suomalaisen kaupunkipolitiikan instrumentti, joka yhdistää kollektiivisia 
toimijoita ja paikallisia yhteiskuntia sitomalla yhteen erilaisia kaupunkien hallinnan 
muotoja. Vyöhykkeitä kehittämällä on mahdollisuus vastata siihen haasteeseen, joka 
koskee hallinnolliset rajat ylittävää yhteistyötä. Sopimuksenvaraisesta vyöhykkeestä 
on voinut tietyissä tapauksissa kehittyä brändi, jonka avulla vahvat kollektiivisesti toi-
mivat kaupungit ovat osallistuneet siihen kilpailuun, jota käydään eurooppalaisten ke-
hitysvyöhykkeiden kesken.  Kaupunkipoliitikan tehokkuutta kehitysvyöhykkeet nos-
tavat vahvan väestö- ja yrityspohjan, rahallisten tuottojen, erikoistuneen työnjaon, 
kestävän kehityksen, korkean osaamistason sekä innovaatioagglomeraatioiden luon-
nin kautta. Kehitysvyöhykepolitiikkaan on kohdistunut myös liian suuria odotuksia. 
Positiivisia poikkeuksia lukuun ottamatta kehitysvyöhykepolitiikka on itsessään jää-
nyt kehittämisen vaiheeseen, kuten sen kattokäsitekin, kaupunkipolitiikka. Läntisen 
                                                           
102Kehitys on havaittavissa ennusteista, joita käytetään kaupunki- ja aluepolitiikassa ennakoinnin tietopoh-
jana. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen aineistoa hyödyntäen laadin kaksi työllisyyden kehittymisen 
ennustetta, joissa vertailin Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Uudenmaan ja Päijät-Hämeen maakuntia sekä koko 
maan kehitystä. Tarkoituksenani oli huomioida toteutunut työllisyyden kehitys vuodesta 2012 vuoteen 2016 
sekä ennuste vuodelle 2030. Ensimmäinen ennuste koski työllisyyden kehittymistä koulutuksessa (TOL 85). 
Toinen ennuste koski työllisyyden kehittymistä ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa (TOL 
69−75). 
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Suomen valtaväylän (Eurooppa 8-tie) ympärille muodostuneeseen Länsirannikko-
vyöhykkeeseen liittyy erityisiä kehittymisodotuksia, ja Helsingin ja Tallinnan välille 
on ideoitu merenalaista rautatieyhteyttä. Helsinki-Tallinna-rautatietunneliin liittyvä 
esiselvitys julkaistiin vuonna 2015, ja se perustui kaupunginjohtajien (Pajunen ja Sa-
visaar) solmimaan aiesopimukseen vuodelta 2008. Sittemmin tunneliyhteyden kan-
nattavuutta on selvitetty.  

 
11.4.5 ÄRM sekä upporikasta ja rutiköyhää pelaavat kaupungit  
 

Globaaliin talouteen kytkeytyvät kaupungit ja alueet ovat kohdanneet äkillisiä 
tuotantorakenteen ongelmia ja uhkia silloin, kun yritykset ovat lopettaneet toiminto-
jaan ja siirtäneet tuotantoyksikköjään halvemman työvoiman maihin (haaste 16). Kau-
punki- ja aluepoliitikot ottivat finanssikriisin ja euroalueen velkakriisin aikana käyt-
töönsä toimenpiteet äkillisiin rakennemuutoksiin vastaamiseksi.  

Äkilliselle rakennemuutosalueelle tai toimialalle annettava määräraha (ÄRM-
tuki) on perustunut pääasiassa seutukuntajakoon, joka lanseerattiin vuoden 1994 alue-
kehityslain jaoksi.103 Työ- ja elinkeinoministeriön Rakennemuutokseen reagointi -työ-
ryhmässä tehtiin esityksiä uusiksi äkillisen rakennemuutoksen alueiksi, jotka valtio-
neuvosto nimesi. Seutukuntia nimettiin rakennemuutosalueiksi seuraavin kriteerein: 
(1) Vähintään 150–200 työntekijää on kerralla irtisanottu. (2) Seutukunnan työläisistä 
irtisanottuja on vähintään 1,5−2 prosenttia. (3) Työttömyystilanne on todettu alueen 
osalta jo valmiiksi haastavaksi. (4) Irtisanottujen on vaikeaa työllistyä uudelleen 
(haaste 8), koska korvaavat työmarkkinat ovat kaukana ja niiden rakenne on erilainen. 
(5) Irtisanomiset eivät johdu suhdannetekijöistä (Vehkasalo & Pottonen 2012: 22−23).  

Kunkin rakennemuutosalueen nimeämisessä käytettiin tapauskohtaista harkintaa. 
Näin toimittiin myös silloin, kun alue oli itse tehnyt ehdotuksen rakennemuutosalueen 
nimeämisestä. Kaikkia ehdotuksia ei toteutettu. ELY-keskukset olivat jakaneet rahoi-
tusta nimetyille rakennemuutosseutukunnille, sekä perustaneet rakennemuutostyöryh-
miä. Uusien työpaikkojen synnyttämiseksi ELY-keskukset, kunnat, elinkeinoelämän 
toimijat sekä maakuntien liitot olivat valmistelleet alueille kasvusuunnitelmia. Rahoi-
tuksen määrä ei ollut vakio yhtä irtisanottua kohden. Tämä ei tarkoittanut sitä, että 
rakennemuutosrahat olisi jaettu itse irtisanotuille. Rahan jakamisen käytänteissä oli 
noudatettu sitä normaalia menettelyä, joka oli yhdistetty yritystukien ja kuntien infra-
struktuurihankkeisiin. Näin ollen tuensaajat olivat olleet kuntia ja yrityksiä. Jos seutu-
kunta oli saanut äkillisen rakennemuutosalueen statuksen, niin tällöin (normaaliin) 
ELY-keskuksen vastuulla olevaan tukijärjestelmään oli kohdistettu kyseenomaisen 
seutukunnan osalta lisärahoitusta tietyllä aikavälillä. Työ- ja elinkeinoministeriö oli 
tosin ohjeistanut, että ELY-keskukset myöntävät rakennemuutosrahoista maksettavia 
avustuksia enimmäismääräisinä. (Emt.)  

Työ- ja elinkeinoministeriön kehittämä ÄRM-instrumentti voidaan lukea uuden 
suomalaisen kaupunkipolitiikan piiriin samalla tavalla kuin ennakoidun rakennemuu-
toksen työkalu, joka määritellään seuraavasti: ”Ennakoidussa rakennemuutoksen 
(ERM) hallinnassa korostuvat ennakoinnin hyödyntäminen johtamisessa, alueiden 
oma varautuminen ja vastuu elinkeinojen kehittäjinä ja uudistajina sekä älykkään eri-
koistumisen ja kokeilukulttuurin vahvistaminen. Työllisyys- ja yritysrahoitusinstru-
mentteja käytetään tapauskohtaisesti yhdistellen.” (työ- ja elinkeinoministeriö 2016.) 

                                                           
103Virallisena aluepoliittisena aluejakona seutukuntajako poistui, kun laki alueiden kehittämisestä ja raken-
nerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014) tuli voimaan. 
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Laajat joukkoirtisanomiset ja -lomautukset yhteistoimintaneuvottelujen tuloksina 
eivät koskeneet vain metsä- ja paperiteollisuuden alueita, vaan ne olivat toteutuneet 
2000- ja 2010-luvuilla laajasti kaupungeissa koskien meriteollisuuden toimialaa (kau-
punkien satamat) ja elektroniikkateollisuuden aloja. Esimerkiksi Saloon keskittyneen 
matkapuhelinvalmistuksen ja matkapuhelinten tuotekehityksen vaiheittaisen alasajon 
vuoksi kaupunki pääsi ÄRM-tuen piiriin vuosina 2009, 2011, 2013 ja 2015 annetuilla 
päätöksillä. Salo sai vuosina 2016−2017 ainoana seutukuntana äkillisen rakennemuu-
toksen tukea. Suomessa ÄRM-toimenpiteistä oli määrä luopua, tosin lakiehdotukseen 
alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ÄRM kirjattiin (13§).  

Infrastruktuurihankkeiden avustuksilla, työvoimapoliittisilla toimenpiteillä ja laa-
jenevien yritysten investointien tukemisella oli pyritty nopeasti torjumaan Salon ja 
monien muiden suomalaisten kaupunkien lamaantuminen ja ”muuttuminen niin sano-
tuiksi aavekaupungeiksi”. Suurimpana huolena nähtiin ihmisten joutuminen pitkäai-
kaistyöttömiksi (haaste 8). Pohjois-Savon maakuntajohtaja Jussi Huttunen erottaa 
ÄRM-instrumentista hyötyneitä kaupunkeja: 

 
Merkittävintä kaupunkipolitiikkaa on ollut tämä ÄRM-politiikka eli äkillisen rakennemuu-
tosten politiikka, joka meillä Pohjois-Savossakin on hyvin tuttu Varkauden kaupungin osalta. 
Varkaus oli yksi Suomen merkittävimpiä takavuosien puuteollisuuden kaupunkeja, ja nyt se 
on uuden nousun kautta löytänyt jälleen tiensä paperi- ja selluteollisuuspaikkakuntien jouk-
koon. Näitä pieniä kaupunkeja löytyy muun muassa Kymenlaakson suunnilta, esimerkiksi 
Kotka on yksi sellainen. ÄRM on hyvä esimerkki kaupunkipolitiikan instrumentista, ja sa-
malla aluepolitiikan kehittämissysäyksistä. Kyseessä on määräaikainen ja erillinen, selkeä 
rahoitus elinkeinopolitiikkaan, uuden kasvun käynnistämiseen. Siinä on ollut valtio ja alue-
rahoittajat. Aluerahoittajana ovat toimineet maakunnan liitto, ja ELY-keskukset ovat olleet 
kiihdyttämässä ja nopeuttamassa kasvua äkillisen rakennemuutoksen jäljiltä. Tätä voi luon-
nehtia onnistuneeksi. Varmasti ÄRM:iäkin monet kritisoivat, että siihen on käytetty paljon 
rahoja, mutta tästä löytyy kuitenkin erittäin hyviä esimerkkejä. Se ei ole ollut suinkaan vain 
suuriin kaupunkeihin kohdistuvaa politiikkaa. Siinähän kohteena on ollut vaikka pohjoisesta 
Kajaani ja Kemijärvi. Myös pieniä kaupunkeja voidaan erottaa. (Huttunen.) 

 
Johtavat tuloksellisuuden tarkastajat Ville Vehkasalo ja Markku Pottonen (2012) 

arvioivat, minkälaisia työllisyysvaikutuksia ÄRM-instrumentilla on ollut ja kuinka 
hyvin viranomaiset ovat toteuttaneet tähän liittyneitä päätöksiä. Vehkasalo ja Pottonen 
pitävät ÄRM-toiminnan työllisyysvaikutuksia positiivisina. Heidän mukaansa raken-
nemuutosalueiden tila olisi kehnompi ja työttömyysaste suurempi, mikäli ÄRM-inter-
ventioita ei olisi Suomessa tehty. Viranomaisten toiminta olisi johtavien tulokselli-
suustarkastajien mukaan ollut pääsääntöisesti onnistunutta. (Emt.: 7, 46.) Vaikkakin 
ÄRM-instrumentti lisäsi uuden kaupunkipolitiikan tehokkuutta, sitä ei silti pidä pitää 
kaupunkikehityksen ihmelääkkeenä. Tämä ilmeni elinkeinojohtaja Eero Holstilan nä-
kökulmasta, joka esitettiin luvussa 10.5.1. Kuntien eriytymiskehitys jatkuu ja alueet 
kokevat suuria demografisia muutoksia. Uudessa suomalaisessa kaupunkipolitiikassa 
on ratkaistava, miten taantuvien kaupunkien suhteen tulisi menetellä.  
 
11.4.5.1 Tyypittely: Upporikasta ja rutiköyhää pelaavat kaupungit 

 
Paikalliset yhteiskunnat ovat keskeneräisiä ja sellaisina ne tulevat pysymään. Toi-

set ovat aina kehittyneempiä, rakenteellisempia ja menestyneempiä kuin toiset. Kehit-
tyneisyyden aste vaihtelee ajassa, ja menestys riippuu myös sattumasta. Eräistä kau-
pungeista oli pitkään erotettavissa vaurautta tuottavia mutta yksipuolisia elinkeinora-
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kenteita, jotka altistuivat lopulta globaalin talouden muutoksille. Tuottavilla mutta yk-
sipuolisilla elinkeinoillaan nämä kaupungit, kuten Salo, komeilivat hetkellisesti valta-
kunnan rikkaimpien kaupunkien listalla.  

Globaalin talouden muutokset aiheuttivat Salossa ja monissa muissa kaupun-
geissa äkillisiä rakennemuutoksia. Erottakaamme uutena kaupunkipolitiikan kaupun-
kityyppinä ”upporikas ja rutiköyhä” kaupunki, joka menestyi aikaisemmin suuryrityk-
sen maksamilla yhteisöveroilla, mutta joka myöhemmin kamppaili suurten työttö-
myyslukujen kanssa. Tämänlainen kaupunki ajautui tilanteeseen, jossa sillä oli suuria 
vaikeuksia pitää kiinni koulutetusta ja osaavasta työvoimastaan taikka houkutella uu-
sia osaajia muilta paikkakunnilta. Kaupunkineuvos Markku Andersson huomaa, miten 
ihminen, joka kykeni vaikuttamaan elämänsä suuntaan (kaikki eivät kykene), suhtau-
tui vaikeuksiin ajautuneeseen kaupunkiin:     

 
Ihminen on kuitenkin se sopuli, joka suuntautuu sinne, missä hän uskoo hänellä itsellään 
ja perheellään olevan paremmat elämisen ja olemisen mahdollisuudet. Hän saattaa tie-
tää, että tietyssä paikassa on vaikea olla. Sinne ei lähdetä vaan perhe suuntaa kohti pa-
rempia elämisen mahdollisuuksia. (Andersson.) 

 
Toinen kaupunkipolitiikan kaupunkityyppi ”vahvat kollektiivisesti toimivat kau-

pungit” esiteltiin luvussa 9.2 ja ensimmäinen kaupunkipolitiikan kaupunkityyppi 
”EU-romantikot” luvussa 8.3.3. Nyt työstetty kaupunkipolitiikan kaupunkityyppi on 
suuntaa antava, eikä tule kuvitella, että kaikki ÄRM-alueiden piiriin kuuluneet kau-
pungit olisivat olleet rakenteiltaan ja kehitysasteiltaan samanlaisia. Esimerkiksi Lah-
den alue sai ÄRM-tukea varuskunnan lakkauttamisesta johtuen, mutta silti kaupunki 
on näyttäytynyt vahvana kollektiivisesti toimivana paikallisena yhteiskuntana. Oulun 
seutukunta toimii myös hyvänä esimerkkinä. Oulu on vahva kollektiivisesti toimiva 
kaupunki huolimatta vakavista Nokian, NSN:n ja Accenturen irtisanomista. Oulu on 
myös EU-romantikko, kuten Joensuu, Kitee, Nivala, Haapajärvi, Haapavesi, Kajaani, 
Varkaus ja Kemijärvikin. Epäilemättä Salo kuvastaakin parhaiten upporikasta ja ruti-
köyhää pelaavaa kaupunkipolitiikan kaupunkityyppiä 2010-luvulla.  
 
11.5 Yhteenveto 
 

Tuloksellisuuden ja vaikutusten arvioinnin sijasta luvussa esitettiin, kuinka kau-
punkipolitiikan tekijät ja tulkit arvioivat harjoitettua kaupunkipolitiikkaa. Tarkoituk-
sena ei ollut missään tapauksessa muodostaa laajoja oppikirjamaisia kuvauksia glo-
baaleista kaupunkiongelmista, vaan hallita tutkimuksellisesti kaupunkipolitiikan ko-
konaisuutta, ja pureutua tiivistetysti niihin instrumentteihin, joilla globaaleihin haas-
teisiin, kuten kilpailukyvyn säilyttämiseen, palveluiden tuottamiseen sekä rakenne-
muutoksiin on vastattu. Ennen kaikkea tarkoituksena oli kuvata kaupunkipolitiikkaa, 
osoittaa asioiden välisiä yhteyksiä sekä etsiä vastauksia tutkimuskysymykseen ”Mitä 
on kaupunkipolitiikka?”. Tarkasteltuja kaupunkipolitiikan keinoja olivat: sektoripoli-
tiikkojen koordinaatio, ohjelmat ja sopimukset, suunnittelu, kuntaliitokset, kaupunki-
strategiat, vyöhykkeiden kehittäminen sekä äkillisille rakennemuutosalueille annetut 
määrärahat. Analyysi instrumenttien tehokkuudesta oli tarpeellista, jotta voitaisiin ar-
vioida, miten merkittävää politiikkaa kaupunkipolitiikka voisi olla.  

OECD ei kutsu kaupunkipolitiikkaa johtavaksi yhteiskuntapolitiikaksi, vaan hal-
linnan instrumentiksi. Sektoripolitiikkojen koordinaatio on ollut suomalaiselle valti-
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olliselle kaupunkipolitiikalle samanaikaisesti sekä haaste että keino. Kaupunkispesi-
fisten asioiden valtavirtaistaminen osaksi valtionhallinnon sektoreita on ollut ongel-
mallista. Heikoiten on onnistuttu sosiaalipolitiikan osalta. Sosiaali- ja terveysministe-
riön ja valtiollisen kaupunkipolitiikan tekijöiden väliset suhteet osoittautuivat paikoin 
jopa tulehtuneiksi. Sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä 
liikenne- ja viestintäministeriö ovat nähneet oman toimintansa kaupunkipolitiikan ylä-
puolella. Liikennepoliitikoille tärkeää on ollut liikennepoliittisen selonteon puolusta-
minen. Ympäristöpoliitikot ovat tavoitelleet itselleen kaupunkipolitiikan vetovastuuta 
työ- ja elinkeinoministeriöltä, jolla on ollut vaikeuksia ratkaista kaupunkien kehittä-
mispolitiikan suhdetta yleiseen työllisyyspolitiikkaan, omistajapolitiikkaan sekä maa-
hanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaan. Innovaatiopolitiikan sekä koulutus- ja korkea-
koulupolitiikan koordinoinnissa kaupunkipoliitikot ovat onnistuneet parhaiten huoli-
matta siitä, että näihinkin sektoreihin on liittynyt haasteita. Kulttuuripolitiikan saralla 
onnistuttiin World Design Capital 2012 -hankkeen koordinoinnissa.  

Bourdieun kenttäteoriasta operationalisoitu kaupunkipolitiikan kenttä esiteltiin 
luvussa 10.7, ja sen avulla palautettiin nyt mieleen toimijoiden välisiä suhteita, esi-
merkiksi kentässä korkeakoulut sijoitettiin kaupunkipoliitikkojen liittolaisiksi.  

Kaupunkisopimukset ovat olleet tehokkaampia keinoja kuin ohjelmat ja erityis-
ohjelmat, joista monet osoittautuivat aikansa eläneiksi ja vaikutuksiltaan vähäisiksi. 
Tosin osaamiskeskusohjelma OSKE oli varsin tehokas. Erilaisiin haasteisiin vastatta-
essa kaupunkisopimukset ovat toimineet monesti kuntaliitoksia paremmin. Kuitenkin 
aiesopimustoiminnassa ilmeni kuntafuusioiden lailla luottamuksen rakoilua, ja voi-
daan väittää, että niillä olisi voinut olla merkittävämpikin rooli. Siirtyminen todellisiin 
sopimuksiin ei tuonut lisäarvoa kaupunkisopimuksiin.   

Äkillisille rakennemuutosalueille annetut määrärahat osoittautuivat toimiviksi 
ratkaisuiksi. Rakennemuutosalueet olisivat kehittyneet hitaammin, jos ÄRM-interven-
tioita ei olisi tehty. Vyöhykkeiden kehittämiseen liittyi puolestaan potentiaalia, mutta 
myös liian suuria odotuksia rajat ylittävän yhteistyön osalta.   

Vaikka kaupunkipolitiikan instrumentit ovat muuttuneet, tämä ei ole tarkoittanut 
samaa kuin uuden suomalaisen kaupunkipolitiikan muuttuminen tehokkaaksi tai kau-
punkipolitiikan vakiintuminen. Uudesta suomalaisesta kaupunkipolitiikasta on kuiten-
kin mahdollista tehdä merkittävä politiikan osa-alue. Vaikka elinkeinopainotteinen 
kaupunkipolitiikka ei kyennyt muuttumaan merkittävästi konflikteista johtuen, on 
väärin väittää, että se olisi ollut täysin epäonnistunut vastaamaan globaaleihin kaupun-
kiongelmiin. Esimerkiksi kaupungistumisen hallinta on ollut Suomessa ulkomaihin 
verrattuna kehittynyttä; kaupunkisuunnittelun ansiosta hallitsematonta urbaania leviä-
mistä ei ole ilmennyt toisin kuin USA:ssa. Kuitenkaan vähittäiskaupan suuryksiköiden 
rakentamista amerikkalaisen mallin mukaisesti ei tulisi nähdä kaupunkisuunnittelun 
ja -politiikan saavutuksena. Suomalaiset kaupungit ovat kansainvälisesti tarkasteltuna 
myös turvallisia – sisäministeriö on varautunut kaupunkiterrorismin uhkaan. Suurim-
mat suomalaisia kaupunkeja koskevat haasteet liittyvät paikallisten yhteiskuntien vel-
kaantumiskehitykseen, kaupunkityöttömyyteen, näkyvään urbaaniin epäoikeudenmu-
kaisuuteen, väestön ikääntymiseen, segregaatioon, sosiaalisen eheyden rapautumi-
seen, sosiaaliseen syrjäytymiseen, kalliiseen asumiseen sekä turvapaikanhakijakriisei-
hin. Lisäksi paikallisessa kaupunkipolitiikassa tulisi jatkossa kiinnittää huomiota joh-
tamiseen, joka koskee kaupunkistrategioiden toimeenpanoa. 

Kaupunkipolitiikka ei ole siis kuollut. Seuraavaksi pohditaan, miten uusi kaupun-
kipolitiikka voitaisiin kehittää tehokkaaksi politiikaksi, joka olisi proaktiivista, stimu-
loivaa ja koordinoitua. Kuinka sitä voitaisiin muuttaa merkittävästi?  
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12 Uuden kaupunkipolitiikan kehittäminen 
 

Kaupunkipolitiikan hautajaisilta vältytään, jos uutta suomalaista kaupunkipoli-
tiikkaa ryhdyttäisiin kehittämään pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti. Tämä edellyttää 
tietämystä kaupunkipolitiikan osa-alueista ja niiden välisistä suhteista, sekä politiikan 
kentän suhteista. Kaupunkipolitiikan kehittämisen tiellä on lukuisia haasteita.  

Ensin esitellään uuden suomalaisen kaupunkipolitiikan osa-alueet ja suhteet sekä 
yhteiskunnallisia kehittämishaasteita, jotka kaupunkipolitiikan kehittäjät joutuvat 
kohtaamaan. Sitten pureudutaan kaupunkitutkimuksen keinoin kehitettävään kaupun-
kipolitiikkaan, mikä pitää sisällään erilaisia kaupunkikysymyksiä, kuten riittävien in-
vestointien varmistamisen rakennettuun ympäristöön, ja neljännen sektorin hyödyntä-
misen kaupunkipolitiikan tukena. Kaupunkipolitiikan kehittämisen haasteita analysoi-
daan muun muassa skaalateorian, litteän ontologian teorian, legitimiteettiteorian sekä 
pääoman kiertokulkuteorian käsitteiden avulla.  

Loppuyhteenvetona piirtyy kuva tulevaisuuden kaupunkipolitiikasta. Väitän, että 
kaupunkipolitiikkaa kehittämällä siitä olisi mahdollista tehdä vaikuttava politiikka, 
joka olisi virallista, koordinoitua ja monimuotoista. Sillä vastattaisiin tehokkaasti ai-
kamme merkittävimpiin kaupunkiongelmiin.   

 
12.1 Kaupunkipolitiikkajärjestelmä  
 

Tutkimuksessa kaupunkipolitiikkajärjestelmällä tarkoitetaan uuden suomalaisen 
kaupunkipolitiikan osa-alueita, jotka kuvio 5 esittää. Vanhan kaupunkipolitiikan suu-
rella kaupunkipolitiikkajärjestelmällä tarkoitetaan puolestaan tapulikaupunkien muo-
dostamaa kokonaisuutta104. Tämä vanha järjestelmä ei vesitä uutta luotavaa mallia.   

Erottakaamme jatkossa uudesta suomalaisesta kaupunkipolitiikasta seuraavia 
ydinosia: (1) valtiollinen kaupunkipolitiikka. (2) paikallinen kaupunkipolitiikka eli 
kaupunkien kaupunkipolitiikka tai paikallinen kaupunkien kehittämispolitiikka. (3) 
suurkaupunki- ja metropolipolitiikka. (4) korkeakoulut, yrityselämä, kolmas sektori ja 
neljäs sektori. Tunnistakaamme lisäksi politiikkaan kytkeytyviä osia: (5) EU:n kau-
punkipolitiikka. (6) muut kansainväliset organisaatiot, verkostot ja kaupungit. (7) kan-
sallisten kaupunkipolitiikkojen benchmarkkaus. Niin ikään olisi huomioitava erilaisia 
suhteita osa-alueiden väliltä liittyen politiikan tekoon ja kompleksiseen organisointiin. 
Mainittakoon esimerkiksi (a) valtiollisen kaupunkipolitiikan ja paikallisen kaupunki-
politiikan välinen suhde; (b) suurkaupunki- ja metropolipolitiikan suhde muuhun val-
tiolliseen kaupunkipolitiikkaan; (c) paikallisen kaupunkipolitiikan sekä suurkaupunki- 
ja metropolipolitiikan välinen suhde; (d) Suomen valtion harjoittaman kaupunkipoli-
tiikan suhde korkeakouluihin, yrityselämään, kolmanteen sektoriin ja neljänteen sek-
toriin; (e) valtion toimijoiden suhde ulkomaiden kansallisiin kaupunkipolitiikkoihin; 
(f) kaupunkien ja kaupunkiseutujen suhde korkeakouluihin, yrityselämään, kolman-
teen sektoriin ja neljänteen sektoriin; (g) Suomen valtion ja EU:n välinen suhde, eten-
kin neuvottelut tulevan ohjelmakauden budjetista ja raamiohjelmista; (h) paikallisten 
kaupunkipolitiikkojen suhde EU:n kaupunkiverkostoihin; (i−j) paikallisten ja kansal-
listen kaupunkipolitiikkojen suhteet muihin kansainvälisiin organisaatioihin, verkos-
toihin ja ulkomaisiin kaupunkeihin; (k) kaupunkiasioita edistävien EU-toimijoiden  

                                                           
104Vanhan kaupunkipolitiikan suuresta kaupunkipolitiikkajärjestelmästä, ks. Nikula (1981: 159) ja Karo-
nen (2008: 354).  
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Kuvio 5. Uuden suomalaisen kaupunkipolitiikan osa-alueet 1 7 ja suhteet a k   

suhteet muihin kansainvälisiin organisaatioihin, verkostoihin ja ulkomaisiin kaupun-
keihin.   

Uutta suomalaista kaupunkipolitiikkaa suunnitteli ympäristöministeriön asettama 
työryhmä, joka toimi vuosina 1994–1995. Valtiollinen kaupunkipolitiikka [1] syntyi 
virallisesti Paavo Lipposen I hallituksen aikana. Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän 
asettamispäätös annettiin vuonna 1996. Yhteistyöryhmän asettamista oli ehdottanut 
sisäasiainministeriön kehittämistyöryhmä Kaupungit kasvun luojina -raportissaan. 

Paikallinen kaupunkipolitiikka [2] eli kaupunkien kaupunkipolitiikka oli politii-
kan teon tapa myös vanhassa kaupunkipolitiikassa, ja sitä oli tehty jo Ruotsi-Suomen 
kuninkaiden kaupunkipolitiikan aikana. Paikallisella kaupungin kehittämispolitiikalla 
on pitkät perinteet, esimerkiksi vuonna 2006 Vaasan kaupunki täytti 400 vuotta. Pai-
kallinen kaupunkipolitiikka on osa kaupunkipolitiikan essentiaa.  

Suurkaupunkipolitiikan [3] synnyn taustalta löytyvät sisäasiainministeriön suur-
kaupunkipolitiikan teemaryhmän julkaisu Suomi tarvitsee suurkaupunkipolitiikkaa 
(2003), pääkaupunkiseudun ensimmäinen suurkaupunkipoliittinen ohjelma, pääkau-
punkiseudun neuvottelukunnan laatima raportti Helsingin seudun kaupunkipolitiikka 
(2003) sekä Suuret kaupunkimme −Tilastollisia erityispiirteitä-raportit (2002 ja 
2004). Alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen asetti suurten kaupunkiseutujen neu-
vottelukunnan vuonna 2004, jolloin suurkaupunkipolitiikka virallisesti syntyi. Matti 
Vanhasen ensimmäinen hallitus käynnisti metropolipolitiikan [3]. Hallinnon ja alue-
kehityksen ministerityöryhmä koordinoi metropolipolitiikkaa valtionhallinnossa. En-
simmäinen metropolipolitiikan neuvottelukunta asetettiin vuonna 2008.  

Kaupungit verkostoituvat kansallisesti [4] sekä kansainvälisesti, esimerkiksi 
EU:n URBACT:n kautta. EU:n kaupunkipolitiikka on viety koheesiopolitiikan alle 
[5]. Tästä huolimatta EU:n aluepolitiikasta vastaavan pääosaston nimi muutettiin 
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vuonna 2012 alue- ja kaupunkipolitiikan pääosastoksi (Directorate-General for Regi-
onal and Urban Policy). EU:n kaupunkipoliitikot tekevät eri toimijoiden kanssa yh-
teistyötä globaalilla tasolla, esimerkiksi The State of European Cities -raportti (2016) 
syntyi Euroopan komission ja YK:n asuinyhdyskuntaohjelma UN-Habitatin [6] väli-
sen yhteistyön tuloksena. Valtiollisen kaupunkipolitiikan tekijät hakevat ulkomailta 
puolestaan oppia kaupunkipolitiikan hyvistä käytännöistä [7]. 
 
12.2 Yhteiskunnalliset kehittämishaasteet  
 

Suomalaisen kaupunkipolitiikan ymmärtäminen ei tarkoita ainoastaan kaupunki-
politiikan käsitteen ymmärtämistä, vaan myös kuvauksia kaupunkipolitiikan kehittä-
misen haasteista sekä käsityksiä siitä, millaista kaupunkipolitiikka voisi tulevaisuu-
dessa olla. Jos kerran kaupunkipolitiikasta oli tullut voimatonta 2010-luvun puolivä-
liin mennessä, olisi tutkijalta vastuutonta jättää esittämättä löytämiään ideoita asioiden 
parantamiseksi. Seuraavaksi analysoidaan kahta merkittävää uuden suomalaisen kau-
punkipolitiikan kehittämiseen liittyvää yhteiskunnallista haastetta, jotka johdettiin 
kaupunkipolitiikan tekijöiden ja tutkijoiden vastauksista sekä muusta aineistosta. 
Näitä haasteita ymmärretään Weberin ajattelun ja skaalateorian avulla.  
 
12.2.1 Johtajuus, vastuullisuus sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus 
 

Olosuhteiden muutokset eivät yksissään selittäneet uuden kaupunkiohjelmamal-
lin omaksumista 1990-luvulla, vaan merkittävä rooli oli myös uusilla karismaattisilla 
johtajilla ja esikuvilla, jotka antoivat kasvonsa kaupunkipolitiikalle. Uusi suomalainen 
kaupunkipolitiikka tarvitsisi edelleenkin tuekseen vahvoja yksilöitä, jotka kykenisivät 
johtamaan kaupunkikehittämistä sekä huomioimaan koko valtakunnan.  

Uuden kaupunkipolitiikan johtaja saattaa kuulua eliittiin. Entä millainen on eliitin 
jäsen? Professori Laura Kolben (2014) mukaan eliitin jäsenten ei tarvitse globaalin 
talouden aikana olla ”poikkeuksellisen lahjakkaita, briljantteja tai ansioituneita”. Elii-
tin tehtävänä on tuottaa ”ryhmänmuodostusta yhteiskunnan ylemmille tasoille” (Emt.: 
55). Eliitin koalitioihin on mahdollista päätyä 2010-luvulla esimerkiksi sukutaustan, 
äkkirikastumisen ja virka-aseman tuomilla eduilla eikä tämä nousu välttämättä enää 
vaadi minkäänlaista erityistä karismaa. Yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta suo-
malaista eliittiä voisi Kolben sanoin luonnehtia oikeastaan kasvottomaksi:  

  
Tämän päivän yläluokka ja sen arvot eivät henkilöidy vanhan maailman malliin. Nykyinen 
yläluokka on osin globaalia ja levittäytyy kaikkialle maailmaan. Se on keskuudessamme ma-
talalla profiililla eikä aseta näkyviä ihanteita, esikuvia tai roolimalleja kuten perinteinen aa-
teli. − − Elinkeinoelämän huippujohtajat ja pankkimiehet, korkeat eurooppalaiset ja kansal-
liset virkamiehet ja raharikkaat yrittäjät eivät juuri näy julkisuudessa. Kosmopoliittiset, no-
peasti rikastuneet pakenevat julkisuutta eivätkä tarjoa samastumiskohteita perinteisen pai-
kallisen yläluokan tapaan. − − Nyt yläluokan jäsenillä on useita kotipaikkoja ja sen lapset 
käyvät kansainvälistä koulua. Tämä eliitti täyttää suurkaupunkien lentokentät. − − Tämä ylä-
luokka näkyy kaikkialla maailman kaupungeissa ja samalla ei oikein missään. Sama kasvot-
tomuus koskee Suomen eliittiä ja yläluokkaa. (Kolbe 2014: 27−28.) 

  
Weberin karismaattisen herruuden teoriaa soveltaen suomalaisen karismaattisen 

johtajan ei tulisi kuitenkaan olla globaalin talouden aikana kasvoton, vaan sivistynyt, 
henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan vahva, arvostusta herättävä, alaisiaan inspiroiva 
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sekä omassa työssään menestynyt. Vanhan kaupunkipolitiikan karismaattisista vaikut-
tajista olisi syytä ottaa mallia (luku 6.1.2) 

Useista uuden suomalaisen kaupunkipolitiikan esikuvista, joihin politiikan tekijät 
ja tutkijat viittaavat, voitaisiin myös oppia, esimerkiksi Eva-Riitta Siitosesta, Paavo 
Lipposesta, Jouni Backmanista, Yrjö Neuvosta, Pekka Kettusesta, Jorma Ollilasta, Jan 
Vapaavuoresta, Olli Rehnistä, Mikko Pukkisesta, Lauri Lylystä, Ritva Viljasesta, 
Minna Arvesta, Lauri Innasta, Tomas Häyrystä, Timo Kenakkalasta, Esko Lotvosesta, 
Petteri Parosesta, Timo Halosesta, Kari Karjalaisesta, Stina Mattilasta, Kari Neno-
sesta, Anna-Kaisa Ikosesta ja Jarmo Rantasesta. 

Vahvojen johtajien tehtävänä olisi poistaa tarpeettomat vastakkainasettelut, joh-
taa kaupunkipolitiikan vaikuttavuutta sekä vakuuttaa suomalaiset siitä, että kaupunki-
politiikka lisää koko Suomen hyvinvointia. Pohjois-Savon maakuntajohtaja Jussi Hut-
tunen katsoo, että ajatus vaikuttavasta valtiollisesta kaupunkipolitiikasta, jonka kaikki 
hyväksyisivät, olisi mahdollinen:  

 
Vahvan kaupunkipolitiikan hyväksyy jokainen Helsingistä Utsjoelle, jos vahvan kaupunki-
politiikan tuloksena on vahva vaikuttavuus suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointiin kautta 
Suomen. Silloin kysymys ei ole siitä, että esteenä olisivat maakunnat, joku poliittinen puo-
lue, valtio tai erikokoiset kaupungit keskenään. Kuten olen jo edellä todennut, kaupunkipo-
litiikka on vielä nuori, merkitykseltään voimistuva kansallisen yhteiskunta- ja alueiden ke-
hittämispolitiikan lohko. Se on tullut jäädäkseen ja kehittyäkseen valtion sekä EU:n osara-
hoittamana politiikkana, jonka vaikuttavuuteen kohdistuu kasvavia odotuksia erilaisissa 
maakunnissakin. Eritoten odotuksia on yli hallituskausia kestävään, pitkäjänteiseen kehittä-
miseen. (Huttunen.) 

  
Väitän, että Suomessa tarvittaisiin urbaani(-agraari) yhteiskuntasopimus, joka 

tyydyttäisi valtaosaa intressiryhmistä ja -organisaatioista. Sopimus virallistaisi valtiol-
lisen kaupunkipolitiikan, asettaisi pitkän aikavälin kehittämistavoitteet sekä johtaisi 
konkreettisten, huolellisesti laadittujen ohjeiden laatimiseen sektoripolitiikkojen koor-
dinoimiseksi. Sopimuksella tavoiteltaisiin yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Samalla 
sovittaisiin resursseista ja muista kehittämistoimenpiteistä. Mikäli sopimusta ei saada 
solmituksi tai sitä ei haluta tehdä, tarvitaan ainakin ohjeet koordinaatiotyölle.  

Urbaanin yhteiskuntasopimuksen esittämistä varten tarvittaisiin Weberin kuvaa-
mia yksilöitä, joilla on vahvaa vaikutus- ja arvovaltaa, sovittelutaitoa, kykyä yhteen 
sovittaa intressejä sekä ymmärrystä kaupunkien hallinnasta, maaseutu-kaupunki-vuo-
rovaikutuksesta, politiikan kentästä (luku 10.7) ja politiikan konfliktuaalisesta luon-
teesta. Kaupunkien hallinnassa organisoidaan toimintaa sekä muodostetaan koalitioita 
yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. On totta, että kaupunkipolitiikalla on yritetty 
nopeuttaa kehitystä haluttuun suuntaan. Nopeutettu kehitys ei kuitenkaan tee kaupun-
kipolitiikasta tehokasta, jos tavoitteet toistuvasti muuttuvat, ja ne johtavat jatkuviin 
konflikteihin. Sovittelu määrää politiikan tuloksen. Tähän liittyen kaupunkineuvos 
Markku Andersson avaa demokratian perusluonnetta ja tunnistaa vahvat yksilöt:  
 

Demokratia on joukkuepeliä, jossa jokainen kilvoittelee siitä, miten iso panos omalla peli-
merkillä on suhteessa toisen pelimerkkiin. Kyseessä ei ole mikään stabiili tilanne, vaan jol-
lakin on aina pelipöydän ympärillä vahvempi sana sanottavanaan asiaan ja vahvempi vaiku-
tus, vaikuttaminen. (Andersson.) 

 
Alivaltiosihteeri Heikki Aurasmaan näkemystä tulkiten yksi demokraattisen järjestel-
män ongelmista on kansan kykenemättömyys äänestää oikeita, vahvoja ja vastuullisia 
ihmisiä päättäjiksi: 



 

252 
 

SUOMALAINEN KAUPUNKIPOLITIIKKA – SEN TEKIJÄT JA TULKIT            Olli Hokkanen 

Ei ole olemassa harmonista kehityskulkua kaupunkipolitiikassa − oikeastaan päinvastainen 
suunta voidaan erottaa. Kun tehdään poliittisia yhteislinjavetoja, niin kyllä näiden pitäisi olla 
edes jonkin verran hallitustenvaihdoksia kestäviä. Meillä voisi olla kestävä jänne tässä yh-
teiskunnallisessa kehityksessä. Meidän tulisi tietää, mihin olemme menossa ja millä keinoilla 
kaupunkipolitiikkaan tulisi pyrkiä polittisesta konjuktuureista riippumatta. Tämä demokratia 
on vaikeaa etenkin siksi, koska kansa äänestää henkilöitä päättäjiksi aspekteilla, jotka eivät 
mitenkään liity päätöksentekoon eli siihen, mitä ministerit ja kansanedustajat joutuvat oike-
asti tekemään. Kompetenssi ja valinta eivät tavallaan korreloi sen tulevan vastuun kanssa. 
Mahtaako lehdistö tätä vastuuta edes tajuta, ennen kuin on jo liian myöhäistä? Tästä ongel-
masta on paljon puhuttu nyt joulun aikaan. (Aurasmaa.) 

 

Valtiollisen kaupunkipolitiikan jääminen syrjään valtakunnanpolitiikan keskiöstä on 
tarkoittanut vähäistä rahoitusta kehittämispolitiikan toimille. Alivaltiosihteerinä toi-
minut Aurasmaa antaa esimerkin kaupunkipolitiikan resurssien vähäisyydestä aluepo-
litiikan alla:  
 

Se on katsopas näin. Otan esimerkin siitä, kun meillä oli tämä alue- ja rakennepolitiikan 
neuvottelukunnan kokous. Tästä on nyt tosin kulunut jonkin verran aikaa, kun olin siinä mu-
kana. Eli kirjoitin, miten silloisesta paketista saataisiin kaupunkipolitiikkaan rahaa. Mitähän 
summa mahtoikaan olla? Oiskohan se ollut noin kymmenkunta miljoonaa? Estradilla olivat 
Turun ja Kuopion kaupunginjohtajat, jotka sanoivat minulle, että kyllähän he voivat tämän-
laisen rahasumman nyt vastaanottaa. Sanoin, että kiva kun teille kelpasi. Oikeasti! Kaupun-
kien budjetit ovat mirjardin, kahden ja kolmen miljardin suuruisia, ja tällaisella kymmenellä 
miljoonalla siellä sun täällä ei saada kyllä mitään aikaiseksi. Eli tämän kaupunkipolitiikan 
esteenä on ollut nimenomaan se, että siihen ei ole satsattu. Poliittisella agendalla joillakin 
puolueilla se on ollut näkyvillä, mutta ei se kaikilla ole ollut korkealla. Varsinkaan silloin, 
kun rahoja jaetaan, niin kaupunkipolitiikkaan ei löydy mielenkiintoa. (Aurasmaa.) 

  
Urbaanissa yhteiskuntasopimuksessa voitaisiin määritellä toimenpiteet suurille 

kaupungeille sekä seutukaupungeille. Sopimuksen solmimista saattavat vaikeuttaa eri-
mielisyydet siitä, keitä valtiollisen kaupunkipolitiikan tulisi palvella. Tuleeko kaupun-
kipolitiikasta tulevaisuudessa tehotonta, jos se koskee kaikkia tai jos toimijoiden 
määrä kasvaa liian suureksi, hajanaiseksi tai epämääräiseksi? Maantieteen professori 
Perttu Vartiainen näkee kaupunkipolitiikan lavenemisen riskinä, ja viittaa seutukau-
punkiverkostoon, joka asemoitiin kaupunkipolitiikan kentässä konservatiivisiin ur-
banisteihin:   
 

Tämä seutukaupunkijoukko on siis äärettömän lavea − enimmäkseen se koostuu pie-
nemmistä kaupungeista. Jos ne itse näkevät itsensä yhtenä intressiryhmänä, niin kait 
tämä seutukaupunkiverkosto voi olla siinä kaupunkipolitiikassa mukana, mutta kyllä se 
kuuluu marginaaliin kokonaisuuden kannalta. Vaarana on nähtävä kaupunkipolitikan 
laimeneminen, mikäli kenttä näin laajenee. Kyllä ymmärrän, että suuret kaupungit pe-
räänkuuluttavat tietynlaista fokusta isompiin kaupunkeihin. Se on tietysti tarpeen. (Var-
tiainen.) 

 
Seutukaupunkien ja niiden vahvojen johtajien intressinä on luoda Suomeen monimuo-
toinen kaupunkipolitiikka. Kaupunkineuvos Antti Rantakoko (2017) selvitti seutukau-
punkien taloudellista elinvoimaisuutta ja kasvun mahdollisuuksia. Kaupunkineuvos 
Rantakokko tuli siihen tulokseen, että ”seutukaupungit ovat olleet menettäjiä viime 
vuosikymmenien rakennemuutoksissa” ja että tarvittaisiin seutukaupunkiohjelma.  
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12.2.2 Kaupunki-valtio-suhteen tervehdyttäminen sekä maakuntauudistukseen ja 
sen seurauksiin vastaaminen 

 
Toinen uuden suomalaisen kaupunkipolitiikan kehittämisen haaste on valtio: kau-

pungit eivät saisi menettää suoraa ja arvokasta keskusteluyhteyttään kansallisen tason 
toimijoihin, kun on kyse kaupunkikehittämisestä paikallisella ja urbaanilla alueelli-
sella tasolla.  

Suomen historiassa kaupunkien riippumattomuus valtiovallasta oli suurimmil-
laan, kun Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus kunnallishallituksesta kaupun-
gissa annettiin vuonna 1873 ja kun vanha raati-maistraatti joutui vuonna 1875 luopu-
maan hallinnollisesta valta-asemastaan uuden valtuuston hyväksi. Riippuvuus valti-
osta alkoi nousta esiin 1800-luvun jälkikymmeninä, jolloin lainsäädännön kautta alet-
tiin sysätä kaupungeille velvollisuuksia, rasitteita ja uusia tehtäviä muun muassa ope-
tustoimen, vaivaishoidon ja terveydenhoidon sektoreilla. Kaupunkien ja valtion suhde 
oli kehittynyt vahvaksi ja tasapainoiseksi 1980-luvun alkuun mennessä. (Tommila 
1984: 569, 596.) 

Uuden suomalaisen kaupunkipolitiikan vaikutusmahdollisuuksien paraneminen 
riippuu paljolti Suomen valtiosta, ja sen toimijoiden kiinnostuksesta kaupunkikysy-
myksiä kohtaan. Urbaani yhteiskuntasopimus sisältäen valtiollisen kaupunkipolitiikan 
henkiinherättämisen ei ole mahdollinen ilman vahvan valtion panostusta. Merkittävä 
osa kaupunkipolitiikan tekijöistä yhtyy väitteeseen, jonka kaupunkineuvos Markku 
Andersson esitti: ”Mitä vahvempi ’kansallisesta tasosta’ voidaan tulevaisuudessa 
tehdä, sen paremmat edellytykset kaupunkipolitiikan teolle tulee kehittymään. Mitä 
hahmottomampi ja ristiriitaisempi näkemys ’kansallisesta tasosta’ tulee vallitsemaan, 
sen vaikeammaksi tulevaisuuden kaupunkipolitiikan teko muuttuu.” 

 Kaupunkien johtajat olivat yksimielisiä siitä, että vahva valtio antaa hyvät edel-
lytykset paikalliselle kaupunkien kehittämispolitiikalle. Mitä ristiriitaisempi kansalli-
nen säätely vallitsee, sitä vaikeammiksi muodostuvat paikallisen kaupunkipolitiikan 
edellytykset. Vahva valtio antaa hyvät mahdollisuudet suomalaisille paikallisille yh-
teiskunnille kilpailla globaaleista pääomavirroista ja korkeasta osaamisesta. Suomi 
tarvitsisi lujan, linjakkaan ja terveemmän kaupunki-valtio-suhteen.  

Täsmennettäköön, että vahva valtio ei tarkoita sellaista instituutiota, jossa virka-
miesten asema ylikorostuu. Tehokkaan kaupunkipolitikan teko muuttuu tulevaisuu-
dessa hankalaksi, jos valtiouskolliset virkamiehet eivät kykene huomioimaan kaupun-
kikehittämistä paikallisen kaupunkipolitiikan näkökulmasta. ”Byrokraattinen ja epä-
demokraattinen virkamiesvaltio” onkin kaupunkipolitiikan valtiotyyppi, jossa virka-
miehet määräävät kaupunkikehityksestä (byrokraattinen herruus). Kaupunkineuvos 
Markku Andersson oli huolissaan oligarkkisvivahteisen valtion vahvistumisesta:   
 

Maaherrasta aikoinaan tiedettiin, että hän leikkasi nauhaa ja istui aina ykkösrivissä. Työ- ja 
elinkeinoministeriöstä ei nyt oikein tiedetä. Mitä virkamiehet tekevät siellä? Siellä on isoja 
ja tärkeitä virkamiehiä, joiden peukalo osoittaa ylös tai alaspäin, ja tällä on iso vaikutus. 
Kuinka demokraattista tämä on? Miten sen ison virkamiehen saa istumaan tuohon pöytään 
taikka tähän pöytään, jonka ääressä hän sitten näyttää peukalon? (Andersson.) 

 

Kaupunkineuvos Anderssonin näkemys sai tukea myös yritysmaailman puolelta. Me-
dilaser Oy:n toimitusjohtaja Asko Koskinen kritisoi virkamiesten kokousten määrää:  
 

Olin pitkään julkisella sektorilla töissä, yli 20 vuotta Tampereen kaupungilla. Nyt olen sitten 
yksityisessä yrityksessä toimitusjohtajana. Ehdottomasti kaupunkipolitiikka ei ole ottanut 
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huomioon tätä yksityisen sektorin vaikutusta ja kumppanuutta asioiden hoidossa. Viimei-
sessä VTT:n neuvottelukokouksessa sanoin, että ei ole teillä virkamiehillä aikaa tavata yksi-
tyisen sektorin edustajia. Sanoin, että tehkääpä niin, että vähennätte näiden kokousten määrät 
puoleen ja jäljellä jäävien kokousten ajan leikkaatte puoleen ja vapautuvan ajan käytätte kes-
kusteluun avoimen sektorin kanssa. Se on ehkä se suurin puute. Se lämpiää sisäänpäin se 
koko juttu. (Koskinen.) 

 
Suurin osa kaupunkipolitiikan tekijöistä oli huolissaan Sipilän hallituksen (maa-

liskuussa 2019 kaatuneen) maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutuksesta kaupunkipo-
litiikkaan sekä kaupunkien kilpailukykyyn. Tämän laajan hallinnon ja toimintatapojen 
uudistuksen tavoitteena oli, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja lukuisia 
muita tehtäviä olisi siirtynyt maakunnille.105 Kaupunkipoliitikot kritisoivat maakun-
tien perustamista eli koko maan hallinnon järjestämiseen kolmelle skaalatasolle.106  

Hallituksen reformin Internet-sivustolla ilmoitettiin, että maakuntauudistuksen 
(edeltävä nimitys: itsehallintoalueuudistus) tarkoituksena on ”sovittaa yhteen valtion 
aluehallinto ja maakuntahallinto sekä yksinkertaistaa julkisen aluehallinnon järjestä-
mistä (valtio, alueet ja kunnat). Hallitusohjelman mukaan ensisijaisena ratkaisuna on 
toimintojen keskittäminen tehtäviltään ja toimivallaltaan selkeille itsehallintoalueille, 
maakunnille.” Vaaleilla valitut maakuntavaltuustot johtaisivat tulevia maakuntia. (ks. 
sote- ja maakuntauudistus 2016.) Kyseessä oli erittäin merkittävän hallintoremontin 
käynnistäminen, jos sitä verrataan suureen kuntauudistukseen 1961−1982107, Vanha-
sen I ja II hallituksen kunta- ja palvelurakenneuudistukseen (Paras)108 sekä Kataisen 
ja Stubbin hallituksen kunta- ja soteuudistuksiin. Perustuslailliset ongelmat kaatoivat 
soteuudistuksen Stubbin hallituksen aikana (Vatilo 2017).  

Maakuntauudistukselle on löydettävissä tukea tutkimuksista. Kun maakunnat 
vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluista, ei kuntien pienuuden aiheuttamia sairaalahoi-
don ongelmia pääse syntymään. Edellytyksenä tosin olisi, että maakunnat saisivat 
erikseen valtionapua ja niillä olisi verotusoikeus. (Hentilä 2000: 222.) Sipilän halli-
tuksen kaavailemille maakunnille ei kuitenkaan olisi ollut tulossa verotusoikeutta.  

Mainittakoon, että mahdollisuus maakunnallisen itsehallinnon järjestämiseen on 
ollut olemassa jo Suomen itsenäistymisestä lähtien. Suomen Kaupunkiliitto käsitteli 
maakunnallisen itsehallinnon toteuttamisen ideaa Turun kaupunkipäivillä vuonna 
1920. Liitoin korkein päättävä elin suhtautui itsehallintoajatukseen myönteisesti sillä 
varauksella, että kaupunkien itsehallintoa ei tulisi rajoittaa eikä kaupungeille saisi 
asettaa rasituksia, joista kaupunkilaiset eivät itse hyödy. (Johansson & Tattari 1984: 
511.) Aluepolitiikan pitkässä historiassa maakunnallinen itsehallinto on esiintynyt 
aika ajoin eri asiayhteyksissä. 1970-luvulla uuden hallintoportaan luontia esitti yksi-
mielinen komitea. Suunnitelmat kariutuivat presidentti Kekkosen näkemykseen siitä, 

                                                           
105Laajuudeltaan uudistus oli verrattavissa vuoteen 1865, jolloin kunta ja seurakunta erotettiin toisistaan 
(Penttilä 2017). Perustuslailliset ongelmat kuitenkin kaatoivat mammuttimaisen maakunta- ja sote-uudistuk-
sen eikä eduskunta päässyt äänestämään siitä  tämä johti Sipilän hallituksen eroon maaliskuussa 2019.  
106Euroopan maissa on käytössä erilaisia hallintomalleja. Nelitasoinen hallintomalli (kunnan ja valtion vä-
lissä kaksi tasoa) on käytössä Belgiassa, Espanjassa, Iso-Britanniassa, Italiassa, Puolassa, Ranskassa ja Sa-
kassa. Kolmitasoista hallintomallia (kunnan ja valtion välissä yksi taso) noudattavat Alankomaat, Itävalta, 
Kreikka, Romania, Ruotsi, Slovakia, Tanska, Tšekki ja Unkari.  Kaksitasoinen malli on käytössä Bulgariassa, 
Irlannissa, Kyproksella, Latviassa, Liettuassa, Luxemburgissa, Maltalla, Portugalissa, Suomessa ja Virossa. 
Uusi maakuntataso vastaisi Suomessa toisen asteen itsehallintoa. Paikallisen ja alueellisen itsehallinnon ta-
sojen määrästä Euroopan maissa, ks. Sandberg (2016: 22–23). 
107Tuloksena 461 kuntaa, kun lähtötilanteessa niiden määrä oli 548.  
108Kuntien määrä putosi 336:een.  
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että aika oli jo 1970-luvulla kulkenut maakuntaitsehallinnon ohi. Kokoomuksessa luo-
vuttiin uuden hallintotason haikailusta Holkerin hallituksen aikana. EY:n parlamentti 
antoi kuitenkin vuonna 1988 kaikille jäsenvaltioilleen suosituksen maakuntaitsehal-
linnon kehittämisestä. (Sippola 2010: 527, 635.) Ainoastaan Ahvenmaalla pysyvä 
maakunnallinen itsehallinto on saatu aikaan, kun tarkastellaan Suomea (Hentilä 1962: 
108). Lisäksi on huomioitava Kainuun hallintokokeilu (2005−2012), jossa maakunta-
valtuusto johti erikoissairaanhoitoa, sosiaalihuoltoa, terveyskeskuksia, lukioita, am-
matillista keskiastetta sekä maakunnan liiton kaavoitus- ja aluekehitystehtäviä.  

Suuret kaupungit suhtautuivat haastatteluhetkellä varauksellisesti maakunta- ja 
sote-uudistukseen, joka järisyttäisi status quo:a. Kaupunkipoliitikot pitivät uudistusta 
huonona asiana kaupunkipolitiikalle. He katsoivat, että alueellisen tason vahvistami-
nen itsehallinnolla söisi resursseja kaupunkien kehittämiseltä sekä kasvu- ja elinvoi-
matyöskentelyltä. Kaupunkineuvos Markku Andersson toi esille kantansa: ”Kunta tar-
vitsee valtiota ja valtio tarvitsee kuntaa, mutta maakuntaa on vaikeampi hahmottaa. 
Olen ollut 30 vuotta kaupunginjohtajana, ja minun on vaikea hahmottaa sitä, että mi-
hin sitä maakuntaa oikein tarvitaan. Valtiota tarvitaan aina (Andersson).” Vantaan 
apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth katsoi, että ”Suomi on niin pieni maa, 
että emme tarvitse kolmatta tasoa; meille riittää kuntataso ja valtiontaso” (Vantaan 
apulaiskaupunginjohtaja Lehto-Häggroth).  

Kaupunkineuvos Andersson ja apulaiskaupunginjohtaja Lehto-Häggroth viittasi-
vat alueelliseen tasoon hallinnon ja hallintotieteen näkökulmasta, eivät maantieteelli-
sen analyysin näkökulmasta. Luvussa 5.2 Mäntsälän kunnanjohtaja Esko Kairesalo 
viittasi lisäksi abstrakteihin hallinnan tasoihin (kysymys oli kaupunkisysteemistä, ja 
sen ohjaamisesta metahallinnan keinoin sekä verkostoja hyödyntäen). Kaupunkipoli-
tiikalle tärkeimpiä tasoja ovat kaupungin, toiminnalliseksi luonnehditun kaupunkialu-
een sekä valtion tasot. Vaikka hallinta ja kaupunkien hallinta ovat kaupunkipoliiti-
koille keskeisiä käsitteitä, ne eivät ole korvanneet hallinnon ja hallintojärjestelmien 
käsitteitä. Suomessa puhutaan kunnallisesta itsehallinnosta sekä kunta-valtio-suh-
teesta, joka on kaksitasoisuuden referentti. Suomalaisen hallinto- ja yhteiskuntajärjes-
telmän kolmannesta tasosta voidaan puhua, kun maakuntavaalien tuloksena muodos-
tetut maakuntavaltuustot alkavat päättää maakunnan toiminnasta, taloudesta ja hallin-
nosta. Valtuutetut eivät tällöin edusta kuntaa, vaan maakuntaa. 

Edellä esitettyjä tekijöiden (Andersson ja Lehto-Häggroth) näkemyksiä ei tulisi 
tulkita Marstonin tutkijaryhmän kehittämän skaalateorian valossa. Marstonin tutkija-
ryhmä on tavoitellut nimittäin kaikkien maantieteellisten ja operationaalisten tasojen 
eliminointia – ei hallinnon tasojen poistoa. On mahdotonta, että hallinnon hierarkkiset 
organisaatiot ja rakenteet yhtäkkiä katoaisivat, vaikkakin maantieteilijä itse torjuu 
operationaalisten ja hierarkkisten maantieteellisten tasojen eksistenssin analyysissään. 
Välttäkäämme siis Marstonin tutkijaryhmän tarjoamien analyysityövälineiden käyttöä 
tässä kontekstissa. Mainittakoon, että muissa skaalateorioissa hallinnon tasot ja maan-
tieteelliset tasot ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa; niitä ole aina tarkoituksenmu-
kaista erottaa. Ne sulautuvat helposti – joskus aiheettomasti, joskus tarkoituksellisesti. 
Tehdessään analyysejään paikallisella maantieteellisellä tasolla ihmismaantieteilijä 
joutuu monesti tarkastelemaan ihmisten luomia paikallisia hallintojärjestelmiä (pai-
kallisen hallinnon taso), ja niiden vaikutuksia rakennettuun ympäristöön. Paikallisella 
tasolla voi olla samanaikaisesti sekä maantieteellinen että hallinnollinen ulottuvuus 
(Kuvio 6). Samaa voidaan sanoa kansallisesta tasosta. Sieltä käsin johdetaan kansal-
lista hierakkista hallintojärjestelmää, joka heijastuu maantieteellisesti koko maahan. 
Skaalan käsitteen eliminointi kuulostaakin näin hyvin absurdilta ajatukselta.  
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Kaupunkipolitiikan tekijät ja tutkijat olivat huolissaan sosiaali- ja terveyspolitii-
kan hapuilevuudesta, maakuntakaavoituksen ja kehitysvyöhykeajattelun (luku 11.4.4) 
tulevaisuudesta sekä kaupunkiseutuja koskevien tehtävien siirtämisestä maakuntiin. 
Nähtiin, etteivät maakunnat täytä aidon itsehallinnon määritelmää. Turun kaupungin-
johtaja Aleksi Randell kritisoi uudistusta 12.2.2016: 
 

En näe maakunnallista itsehallintoa hyvänä asiana kaupunkipolitiikan kannalta missään ni-
messä, mikäli maakuntien määrä on näin suuri. Uudistuksen myötä syntyy epäselviä tilan-
teita, ja riski päällekkäisen kehittämisen tekemisestä kasvaa. − − Uskon, että byrokratia tulee 
lisääntymään! Itsehallintoalueet eivät tule myöskään edustamaan dynaamista otetta ja kas-
vua.  Ne ovat tähän tarkoitukseen nähden liian pieniä. − − Jos alueista olisi tehty isompia, 
esimerkiksi vanhojen läänien tapaisia tai osavaltiotyyppisiä, joissa niiden rooli olisi selvästi 
järjestävä, strateginen ja ohjaava, niin silloin ehkä kaupunkien ja alueiden roolitus voisi toi-
mia luontevasti. − − Tulemme kääntämään kyllä kelloa kansainväliseen kehitykseen nähden 
merkittävästi, kun yritämme luoda mallia kahlitsemalla isojen kaupunkien roolia ja dyna-
miikkaa. (Randell.) 

 
Sipoon kunnanjohtaja Mikael Grannas esitti kriittisen näkemyksen (10.2.2016): 
 

Erityissairaanhoidon osalta ymmärrän hyvin, että se vaatii tiiviimmät kokonaisuudet. Tällä 
hetkellä Suomessa tehdään neljän miljardin euron edestä uussairaalainvestointeja sekä pe-
ruskorjauksia olemassa olevaan palveluverkkoon. Tämä palveluverkko perustuu meidän his-
torialliseen kaupunkipolitiikkaan. Jokaiselle pienelle keskuskaupungille, esimerkiksi Fors-
salle, rakennettiin aikanaan oma sairaala. − − Nyt investoidaan melkein neljä miljardia kau-
punkipoliittisesti infrastruktuuriin, joka luultavasti ei ole kestävä tulevaisuuden suhteen. Toi-
minta johtuu siitä, että valtion puolella ei päästä yhteisymmärrykseen niistä ratkaisuista ja 
linjauksista, joita meillä pitäisi jo olla. Uuden trendisanan mukaisesti vatuloidaan. Asioita 
veivataan ja veivataan ja niitä on nyt veivattu sen verran pitkän aikaa, että porukka on ehtinyt 
jo käynnistää investointinsa ja viedä ne läpi. Jossakin vaiheessa meillä tulee olemaan tuliterä, 
täysin uusi sairaalaverkko, joka ei kuitenkaan sitten sovi tulevan sote-maakunnan kuosiin. 
Hukkainvestointeja syntyy hirveästi! Tämä esimerkki konkreettisesti symboloi kansallisen 
politiikan ja kaupunkipolitiikan välistä epätoimivuutta! Kaupunkipolitiikka ja kansallinen 
politiikka eivät tänä päivänä tunnu oikein olevan kuosissa. (Grannas.) 
 

Poikkeuksiakin esiintyi. Vähemmistö kaupunkipolitiikan vaikuttajista katsoi, että 
joissain maakunnissa uudistus olisi ollut hyvä asia keskuskaupungeille. Lapissa maa-
kuntauudistus olisi ollut toteutuessaan hyvä asia Rovaniemelle ja Pohjois-Karjalassa 
Joensuulle. Kokkolalle ja Kajaanille uudistus olisi huono asia. Maakuntien liitoissa, 
sosiaali- ja terveysministeriössä, liikenne- ja viestintäministeriössä sekä ympäristömi-
nisteriön johdossa suhtauduttiin pääasiassa suopeasti kehityksen suuntaan. Keski-Suo-
men maakuntajohtaja Anita Mikkonen ilmoittautui maakuntauudistuksen kannatta-
jaksi ja piti maakunnan tason luomista skalaariseen systeemiin hyvänä asiana:    

 
On todettu, että se kaksitasoisuus ei toimi. Se ei toimi muualla maailmassa eikä se toimi 
meilläkään. Onko Albania nyt niitä harvoja maita, jossa ei ole vaaleilla valittua aluehallin-
toa? Nämä aivan pienet kääpiömaat on vähän eri asia, mutta kyllähän se kaikissa maissa 
lähes on ja se toimii niissä. Jos ajatellaan, että meillä ei tällä hetkellä ole tätä mallia, ja kun 
ne kuntaliitoksetkin on kuiteskin niin vaikeita. Varsinkin pienille kunnille ne ovat hirveän 
vaikeita. Kuntaliitokset ovat identiteettikysymyksiä niille. Kun kuntaliitoksia ei ole saatu ai-
kaiseksi, tosin niitä on yritetty, niin totta kai tehtäviä tulee siirtää nyt isoimmille hartioille. 
Nämä hartiat piti edellisen hallituksen kautena olla niitä vahvoja peruskuntia. Minusta nyt  
tämä tuleva malli ja tilanne on paljon helpompi hyväksyä siellä kuntatasolla. Minusta tämä 
on todella hyvään suuntaan menossa tämä harjoitus. (Mikkonen.) 
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Kuvio 6. Maantieteellisten tasojen ja hallinnollisten tasojen suhde (Kuvio tekijän).109  
 
Maakuntauudistuksen nähtiin tukevan sellaisia pieniä kuntia, joiden väestömäärä on 
pieni ja laskusuuntainen. Kuntafuusioiden (ks. luku 11.4.2) tarve olisi vähentynyt 
aluksi, mikäli uudistus olisi toteutunut. Huolestuttavinta olisi se, jos kaupunkipoli-
tiikka olisi siirtynyt aluekehityslain uudistamisen jälkeen vähitellen maakunnille, 
jotka sitten olisivat konsultoineet kaupunkeja (Penttilä 2017).110 Kirkkonummen kun-
nanjohtaja Tarmo Aarnio erotti (24.2.2016) mahdollisuuden vakavaan konfliktiin:   

 
Jos tilanne muodostuu sellaiseksi, että maakunnan ja sen keskuskaupungin näkemys alueen 
kehittämisestä menee ristiin, niin kenen ehdoilla tällöin toimitaan. Mennäänkö maakunnan 
ehdoilla vai sen keskuskaupungin ehdoilla? Tämä asia jää nyt ratkaisematta tässä maakunta-
uudistuksessa. Nyt ollaan luomassa mahdollisuudet aitoon konfliktiin! Eihän kukaan tule 
kuolemaan tässä asiassa, mutta jos yhteistyö ei toimi eikä puhalleta yhteen hiileen, niin maa-
kunnan keskuskaupungin kehitys saattaa pysähtyä. (Aarnio.) 

                                                           
109Kuviossa toimijaorganisaatioita on asemoitu eri tasoille. Suomalainen kunta tarvitsee muiden eurooppa-
laisten kuntien lailla abstraktin skaalojen telineen huolimatta Arizonan yliopiston tutkijoiden esittämistä on-
tologisista ja epistemologisista ongelmista. Tasojen avulla toimijat voivat mieltää ja jäsentää hallintojärjes-
telmän. Skaalat ovat tarpeellisia, jotta politiikan kehitystä ja yhteiskuntaa voidaan ymmärtää. Jo varhain eu-
rooppalaiset hallitsijat omaksuivat skalaarisen ajattelun jakaessaan etuisuuksia yhteiskunnassa, määrittäes-
sään alamaistensa tehtäviä sekä asemoidakseen itsensä ylemmälle tasolle. Kuninkaat, suurporvarit, suur-
maanomistajat, kauppakomppaniat, yritysjohtajat ja valtionpäämiehet ovat hyötyneet erityisesti skalaarisesta 
ajattelumallista. Maantieteilijöille operationaaliset hierarkkiset skaalat saattavat näyttää luonnottomilta. Hal-
linnollinen skaala säilyisi, vaikka maantieteilijät päättäisivät poistaa hierarkkisen maantieteellisen skaalan.  
110Lakiehdotuksessa alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista mainitaan muun muassa alueiden kehittä-
misen keskustelut tulevien maakuntien ja valtion välillä (11§). Olisiko kaupunki-valtio-suhde vaarantunut 
huolimatta siitä, että kaavailtu kuntayhtymä Uudellemaalle olisi osallistunut näihin neuvotteluihin? 
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Siis, valtion ja kaupunkien välinen suhde oli koetuksella – syynä oli pyrkimys 
luoda itsehallinnollinen maakunnan taso skalaariseen systeemiin. Haastattelutilan-
teissa maakuntauudistus ilmeni kaupunkipoliitikoille haasteena negatiivisessa mie-
lessä, sote-uudistus nähtiin epäoptimaalisena. Kaupunkipoliitikot olisivat halunneet 
vahvistaa urbaania alueellista tasoa, ja löysivät perusteita maakunnan itsehallinnolli-
sen tason häivyttämiselle, himmentämiselle tai eliminoimiselle. Sinänsä ajatus yhden 
skaalatason eliminoinnista ei ole utopiaa. Oli varsin rohkeaa ja brutaalia päätöksente-
koa poistaa läänitaso (1634–2009) Suomesta; läänijako jäi historiaan vuonna 2010 ja 
kaupunkien asema selkeytyi. Läänintason eliminoinnissa oli kysymys todellisesta val-
lankäytöstä, jolla uhmattiin historiallisia perinteitä ja toiminnan jatkuvuutta.   

Maakuntakriittisyydestä huolimatta velkaantuva ja ristiriitaisesti näyttäytyvä val-
tio oli suurin este uudelle kaupunkipolitiikalle, kun se salli maakuntauudistuksen 
suunnittelutyön ja vaaransi näin vahvana pidetyn kaupunki-valtio-suhteen. Maakun-
tauudistuksen suunnittelua ei olisi tarvinnut aloittaa, mikäli Kataisen hallitus olisi pi-
tänyt kiinni kuntauudistuksestaan ja valtiovarainministeriön kuntakartasta. Maakunta-
uudistuksen mahdollinen realisointi vaikeuttaa uuden suomalaisen kaupunkipolitiikan 
kehittämistä. Kaupungit halusivat vahvistaa asemiaan muodostamalla C21-kaupunki-
verkoston, jota kutsuttiin jopa kaupunkien kapinaliikkeeksi. C21 vaati kaupungeille 
vahvaa roolia kasvu- ja elinvoimapalveluiden hoitamisessa. Kasvupalvelut-termillä 
viitattiin TE-toimistojen työvoimapalveluihin ja ELY-keskusten yrityspalveluihin. Si-
pilän hallitus pyrki lakkauttamaan alueellisen tason TE-toimistot ja ELY-keskukset, 
toisin sanoen työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuu haluttiin siirtää maa-
kunnille, joille oltiin osoittamassa myös maakuntien liittojen lakisääteiset tehtävät. 
Poikkeukseksi luonnosteltiin Uudenmaan erillisratkaisu, joka tarjosi pks-kaupungeille 
mahdollisuuden kuntayhtymän perustamiseen (HE 35/2018: 118).111  
 
12.3 Kaupunkitutkimuksen keinoin kehitettävä kau-
punkipolitiikka 
 

Kaupunkipoliitikkojen on varmistettava riittävä rahoitus korkeakouluille sekä tie-
deinstituuteille, jotta niiden tutkijat kynenisivät tekemään laadukasta kaupunkitutki-
musta. Tutkijat luovat edellytykset tutkimukseen perustuvalle politiikalle, mikä kävi 
ilmi luvusta 9.1.5. Kaupunkipolitiikan tekijät, varsinkin suurissa kaupungeissa, toivo-
vat, että Suomessa tehtäisiin enemmän kaupunkitutkimusta, jota voitaisiin hyödyntää 
kaupunkipoliittisessa päätöksenteossa ja kaupunkipolitiikan kehittämisessä. Suurten 
kaupunkien kaupunginjohtajien mukaan ”kaupunkipolitiikkaa pitää tutkia enemmän” 
ja ”kaupunkitutkimusta soisi olevan lisää, jotta syntyisi uusia näkökulmia ja tulokul-
mia sekä keskustelua kaupungeista” (esim. Espoon kaupunginjohtaja Mäkelä).  

Kaupunkitutkimus on suomalaista kaupunkipolitiikkaa palveleva moni- ja poik-
kitieteellinen kokonaisuus. Tutkimukset ovat vaikuttaneet kaupunkipolitiikan tekoon 
ja siihen, mitä kaupunkipolitiikka voisi tulevaisuudessa olla.  Suomalaisessa kaupun-
kitutkimuksessa, jota on tehty koko itsenäisyyden ajan, on tutkittu kaupunkeja ja kau-
punki-ilmiöitä kriittisesti. Tavoitteena on ollut integroitujen lähestymistapojen luomi-
nen, jotta kaupungistumisen ja kaupunkien kehittämisen haasteisiin on voitu vastata.  

                                                           
111Sipilän hallituksen lakiesityksiä olivat mm. maakuntalaki, laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalve-
luista, laki kasvupalvelujen järjestämisestä Uudenmaan maakunnassa, laki sosiaali- ja terveydenhuollon jär-
jestämisestä, laki maakuntien rahoituksesta, maakuntajakolaki sekä laki kunnan peruspalvelujen valtion-
osuudesta (HE 15/2017; HE 35/2018). Kasvupalvelulait raukesivat maku- ja sote-uudistuksen kaaduttua.  



 

259 
 

SUOMALAINEN KAUPUNKIPOLITIIKKA – SEN TEKIJÄT JA TULKIT            Olli Hokkanen 

Kaupunkia ja sen kysymyksiä on tutkittu kaupunkisosiologian, kaupunkimaantieteen, 
ihmismaantieteen, kaupunkitaloustieteen, poliittistaloudellisen kaupunkitutkimuksen, 
suunnittelumaantieteen, aluetaloustieteen, liikennetekniikan tutkimuksen, kunta- ja 
aluejohtamisen, kunnallistieteen, kaupunkihistorian, poliittisen historian, kehitysmaa-
tutkimuksen, taidehistorian ja oikeussosiologian näkökulmista. Eri tieteenaloja edus-
tavat kaupunkitutkijat ovat halunneet tutkia esimerkiksi segregaatiota, lähiöitä, kau-
punkikouluja, onnellisuutta kaupungeissa, muuttoliikettä, kaupunkeja globaalissa ta-
loudessa, palveluiden saavutettavuutta, esteettistä kaupunkisuunnittelua, kaupunki-
valtio-suhteen muuttumista sekä merkantilistista kaupunkipolitiikkaa.  

Selvittäkäämme nyt, minkälainen kaupunkitutkimus voisi hyödyttää kaupunkipo-
liittista päätöksentekoa, ja etenkin uuden kaupunkipolitiikan kehittämistä? Minkälai-
siin kysymyksiin kaupunkipolitiikan tekijät toivovat siis kaupunkitutkijoiden edelleen 
perehtyvän, ja toisaalta minkälaisia kysymyksiä kaupunkitutkijat pitävät tärkeinä? 

 Ensin sovelletaan teorioita pääoman kiertokulusta sekä sosiaalisista sijaintipai-
koista kaupunkikysymyksiin, jotka koskevat investointeja rakennettuun ympäristöön 
sekä neljännen sektorin hyödyntämistä kaupunkipolitiikan tukena. Sitten pureudutaan 
kysymyksiin, jotka liittyvät kaupunkitutkimuksen popularisointin sekä metropolin ke-
hittämiseen  ja ongelmiin.  

Lopuksi tuodaan tiivistetysti esille joukko muita kaupunkikysymyksiä, jotka kos-
kevat kaupunkielämää, kaupunkien systeemejä, kaupunkiverkostoja, tiedepuistoja, 
arkkitehtuuria ja suunnittelua, tietotekniikan hyödyntämistä, kaupunkihistorioista op-
pimista, rikollisuutta, gentrifikaatiota sekä moni- ja poikkitieteellistä tutkimusotetta. 
Kaikki kaupunkikysymykset ovat erityisen tärkeitä, eikä niihin ei ole vielä löydetty 
täysin tyhjentäviä vastauksia. Näihin teemoihin syvällisempi paneutuminen ja uusien 
tulosten julkaisu saattaisi hyödyttää uuden kaupunkipolitiikan kehittämistä. 
 
12.3.1 Investoinnit rakennettuun ympäristöön 
 

Tulevaisuuden kaupunkipolitiikassa olisi hyvä varmistaa riittävät investoinnit 
kaupunkien rakennettuihin ympäristöihin. Maantieteen professori Perttu Vartiainen 
mainitsee pääoman kiertokulut, joista David Harvey on kirjoittanut. Kaupunkipolitii-
kan kehittäjät voisivat huomioida etenkin sekundäärisen pääoman kierron. Sitä ei voi 
ymmärtää, ellei ole tietoinen primääreistä ja tertiäärisistä kierroista. Infrastruktuurin 
systemaattinen kehittäminen pitkällä tähtäimellä olisi turvallisinta kaupunkipolitii-
kassa. Fyysistä kaupunkiympäristöä kehittävillä investoinneilla mahdollistettaisiin tu-
levat, rationaaliset panostukset tieteeseen ja teknologiaan, jotka kuuluvat tertiääriseen 
pääoman kiertoon. Suomessa ei aina ole ymmärretty sedundäärisen pääoman kierron 
tärkeyttä, vaan aluepolitiikassa on kohdennettu huomattavia määriä aluekehitysrahoja 
aineettomaan pääomaan, immateriaalisiin kehityshankkeisiin sekä konsulttiselvityk-
siin samalla kun fyysisiä kaupunkiyhdyskuntia olisi voitu kehittää. Kysymys siitä, 
mitä näillä selvityksillä on saatu aikaiseksi, on tulenarka mutta kaupunkitutkimuksel-
lisesti erittäin kiinnostava, ainakin erään kaupunkipolitiikan tekijän mukaan. Aluepo-
litiikan alle sijoitettu kaupunkipolitiikka on ollut voimaton puuttumaan kehityksen 
suuntaan. Toki investoinnit aineettomaan pääomaan ovat olleet tietyissä yhteyksissä 
perusteltuja. Keskeistä on allokoida resursseja oikeudenmukaisella tavalla.  

Mikäli kaupungit todella menettävät luottamuksensa valtioon maakuntauudistuk-
sessa (luku 12.2.2), ne voisivat kohottaa asemaansa hankkimalla Juncker-Kataisen-
rahastosta (luku 8.3.2) vahvan ja lujan ”liiman”, jonka avulla ne saisivat keskittyä rau-
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hassa public-private-perusteiseen strategiseen kaupunkikehittämiseen. Tällä yksityis-
ten rahoittajien, pankkien ja Euroopan investointipankin ”liimalla” ne voivat panostaa 
dramaattisella tavalla sekundäärisen pääoman kiertoon sekä taloudellisesti kannatta-
viin kokonaisuuksiin. Kaupunkien täydellinen pako kansallisen tason vaikutuspiiristä 
ei tietenkään onnistuisi, sillä valtio on omaksunut ESIR:issä koordinaattorin (TEM) ja 
toimijan roolin (Finnvera, Teollisuussijoitus ja Business Finland). Suomen valtio on 
pääomittanut omalta osaltaan Euroopan unionin budjettia ja Euroopan investointi-
pankkia. Toisin sanoen Suomi on rahoittanut osuutta ESIR:in 21 miljardin euron sie-
menrahasta. Mainittakoon, että Tripla-kauppakeskus rakentuu Helsingin Pasilaan 
ESIR:in avulla. Triplan rakentaminen ei ainoastaan anna toivoa vahvan kaupunkipo-
litiikan kehittämiselle ja luonnille, se myös rauhoittaa Helsingin ydinkeskustan.   
 
12.3.2 Neljäs sektori 
 

Ihmisillä on kyky organisoitua eri tavoin. Kaupunkitutkijat ovat erottaneet toisis-
taan poliittisiin mielenosoituksiin pääasiassa tukeutuvat kaupunkiliikkeet (Castells 
1983) sekä monilukuiset sosiaaliset sijaintipaikat, jotka organisoituvat omaehtoisesti 
ja koostuvat dynaamisesti toimijoista, tekemisistä ja sanomisista (Marston et al. 2005). 
Tämä tutkimus ei erottanut Suomesta kaupunkiliikkeitä, jotka olisivat vastustaneet 
harjoitettua ja hiipunutta valtiollista kaupunkipolitiikkaa. Toki poliittisia ruohonjuuri-
tason kaupunkiliikkeitä on esiintynyt Suomessa eri vuosikymmeninä, mutta aktivistit 
ovat vastustaneet muita politiikkoja ja asioita, tai pyrkineet vaikuttamaan paikallisiin 
kaupunkipoliitikkoihin. Kun ihmiset voivat hyvin hyvinvointivaltiossa ja asuvat elin-
voimaisissa kunnissa, ei konflikteille ja suurille poliittisille mielenosoituksille yleensä 
löydy tarvetta. Sosiaalinen kaupunkikehittäminen on ollut rajoittunutta, mutta univer-
saali suomalainen sosiaalipolitiikka on pitänyt kiinni omasta tontistaan, ja huolehtinut 
kokonaisvaltaisesti suomalaisten hyvinvoinnin edistämisestä. 

Elinvoimaisten kaupunkien luominen edellyttää neljännen sektorin potentiaalin 
hyödyntämistä. Aikaisemmin tutkijat käyttivät aktiivisesti Henry Etzkowitzin intro-
dusoimaa kolmoiskierrettä; sen sijaan nyt on alettu puhua neloskierteestä, jossa ihmis-
ten kyvykkyydet nousevat keskiöön kaupunkikehittämisessä. Uuden suomalaisen kau-
punkipolitiikan kehittämisen haasteena on valjastaa neljäs sektori kaupunkikehittämi-
sen tueksi. Tarkoituksena on kiinnittää huomiota kaupunkiaktivistien toimintaan, joka 
on monesti proaktiivista, rakentavaa ja aloitteellista. Vahvojen kollektiivisesti toimi-
vien kaupunkien menestykselle ei näy loppua, mikäli ne kykenisivät entistä paremmin 
hyödyntämään ihmisten taitoja ja ideoita rakennetun ympäristön kehittämisessä. Uu-
dessa suomalaisessa kaupunkipolitiikassa on haasteellista tai lähes mahdotonta valjas-
taa neljäs sektori esiin, varsinkin jos kyse on kurjistuvista ja taantuvista kaupungeista. 
Kansainvälisiin esimerkkeihin tukeutuen Castells (1983) on osoittanut, kuinka kurjis-
tuvissa kaupungeissa ihmiset organisoituvat pikemminkin politiikkaa vastustaviksi 
kaupunkiliikkeiksi sen sijaan että he kehittäisivät kaupunkia rakentavasti ja proaktii-
visesti. Sosiaaliset sijaintipaikat pitävät kuitenkin sisällään loputtomasti erilaisia mah-
dollisuuksia; ne eivät siis tarkoita vain mielenosoituksia. Omaa toimintaansa säätelevä 
sosiaalisen sijaintipaikka ei välttämättä ole poliittisesti vihamielinen. 

Neloskierteestä saatavat hyödyt kaupunkipolitiikkaan valjastuvat esiin, mikäli 
kaupunkien hallinnassa tarkasteltaisiin maailmaa tasaisena Sallie Marstonin tutkija-
ryhmän ohjeistamalla tavalla. Keskeistä on tunnistaa vaihtelevia ja erilaisia sosiaalisia 
sijaintipaikkoja, jotka vahvistavat sosiaalista koheesiota ja inkluusiota ja jotka yhdis-
tävät ihmisiä eri puolilta maailmaa. Digitaaliaikana sosiaalinen sijaintipaikka voi olla 
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myös virtuaalinen, toisin sanoen Internetin ja sosiaalisen median sovelluksilla yksilöt 
kykenevät luomaan huimalla nopeudella elinvoimaisia tapahtumapaikkoja älykaupun-
keihin. Ihmiset kykenevät itse rakentamaan skaalansa.  

Osa kaupunkipoliitikoista haluaa rohkeasti kokeilla yhteistyötä kaupunkiaktivis-
tien kanssa sekä oppia heidän toiminnastaan. Ideaalisessa tilanteessa vastuulliset ja 
kyvykkäät ihmiset kehittävät elinympäristöään aktiivisesti yhteistyössä kaupungin, 
yritysten sekä järjestöjen kanssa. Kun kaupunkipolitiikan tekijät ja tutkijat puhuivat 
neljännestä sektorista, he oletettavasti lähestyivät maailmaa litteänä. Kehitysjohtaja 
Janne Antikainen huomauttaa, että neljättä sektoria ei voida väkisin valjastaa kaupun-
kipolitiikan tueksi. Kehitysjohtaja Antikainen painottaa neljänteen sektoriin liittyvää 
itseorganisoitumisen merkitystä:  
 

Viime vuosina on korostunut aktivismipolitiikka eli ihmiset huomioon ottava kaupunkipoli-
tiikka, josta käytän termiä neljäs sektori. Jos aikaisemmin korostuivat kaupunki, yritykset ja 
korkeakoulut sekä erityisesti kolmas sektori, siis järjestäytyneet järjestöt, niin nyt korostuu 
neljäs sektori eli ihmiset. Nämä ihmiset eivät ole osa järjestöjä eikä mitään muutakaan orga-
nisaatiota vaan he ovat aktivisteja ihan omasta vapaasta tahdostaan ja palostaan. Heillä on 
intressinä tehdä kaupungista kiinnostavampi ja toimivampi. Tämän neljännen sektorin huo-
mioiminen on tullut mielestäni mukaan kaupunkipolitiikkaan vasta ihan viime vuosina. Olisi 
voinut miettiä, että tällehän olisi voinut antaa tilaa ehkä hieman aikaisemminkin. − − tutus-
tuin muuten oululaiseen kehittämiseen vuosina 2013 ja 2014. Mitään neljättä sektoria ei var-
sinaisesti toimijaksi kaupungista löytynyt. Toki Oulussa on tapahtumia ja pientä aktivismia. 
Kuitenkaan Oulussa neljättä sektoria ei kaupunkipolitiikan voimaksi voida valjastaa, koska 
sellaista ei vain löydy, ja tämä on mielestä iso huoli. Vuoden ajan seuraamalla kaupungin 
poliittista virkamiesjohtoa huomasin, miten se peräänkuulutti neljättä sektoria, mutta virka-
miehillä ei ollut keinoja skannata ja kaivaa sitä esiin. Mistä se mahtaisi löytyä ja miten se 
saataisiin valjastettua voimaksi mukaan tähän kaupunkipolitiikkaan? Sellaista ei voi pakottaa 
esiin. Se tulee ihmisistä itsestään – ei sitä kautta, että kaupunki ilmoittaa, että nyt tässä olisi 
mahdollisuus. Jos puhutaan kaupunkipolitiikan seuraavasta aallosta eli siitä, mitä on kau-
punkipolitiikka 2020-luvulla, niin uskon, että neljännestä sektorista löytyy se seuraava taso 
ja myöskin ne menestyjät. Ne kaupungit, jotka neljättä sektoria osaavat käyttää, tulevat pär-
jäämään hyvin! (Antikainen.) 

 
Konsulttitoimisto MDI:n neuvonantaja Eero Holstila huomaa, kuinka sosiaalinen 
skaalan rakentaminen vaikuttaa erittäin positiivisesti kaupunkitilaan. Hänen näkemyk-
sensä neljännen sektorin potentiaalista on samankaltainen kuin kehitysjohtaja Anti-
kaisen. Tulevaisuuden kaupunkipolitiikassa tulisi huomioida kaupunki subjektina:  
 

Korostaisin kaupunkipolitiikan jatkoa ajatellen kaupunkien merkitystä subjektina. − − kun 
olin Helsingin elinkeinojohtajana viisi vuotta ennen kuin jäin eläkkeelle, niin sinä aikana 
tapahtui iso muutos Helsingin elinvoimapolitiikassa heijastuen innovaatiopolitiikan ja kau-
punkipolitiikan perusasetelmiin ja investointeihin. Kyllähän se varsinainen iso maisemanku-
van muutos oli se, että kaupunkilaiset itse ottivat tilanteen haltuunsa perustamalla ravintola-
päivää, Kallio-liikettä, We love Helsinki-tapahtumia ja näin poispäin, ja oppimalla käyttä-
mään kaupunkia sillä tavalla kuin tuossa Lux Helsingissä. Nähtiin, että mitä se tarkoittaa, 
kun puoli miljoonaa ihmistä tulee kaduille. (Holstila.) 

 
Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän pääsihteeri Heli Saijets korostaa yhteisöllisyy-
den merkitystä. Yhteisöllisyys vahvistuu sosiaalisissa sijaintipaikoissa, joita syntyy 
esimerkiksi ruokakarnevaalien aikana. Niiden tarkoituksena on, että ihmiset jakavat 
uusia ruokakokemuksia ja nauttivat yhteisestä ympäristöstä. Vapaaehtoiset yksityis-
henkilöt koordinoivat Ravintolapäivät-tapahtumaa ja vastaavat sen Internet-sivus-
tosta. Neuvotteleva virkamies Saijets kiteyttää: 
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Voidaan sanoa, että kaupunkilaisten toiminta kulttuurisessa mielessä sekä lehdistön kiinnos-
tus tästä on tullut Suomessa esille vasta viime vuosina. Kyseeseen tulevat siis esimerkiksi 
ravintolapäivät ja julkisten tilojen uudelleenavaaminen yleisölle. Parhaimmillaan kaupunki-
politiikka on juurikin tämänlaista. Se lähtee yhteisöllisyydestä. (Saijets.) 

 
Liikennetekniikan apulaisprofessori Pekka Rytilän mukaan kaupunkien torit ovat yh-
teisöllisiä paikkoja. Salon paikallisessa kaupunkipolitiikassa vahvan kaupunginjohta-
jan on tunnettava kaupungin asukkaita ja vaihdettava kuulumisia heidän kanssaan tun-
nelmallisilla iltatoreilla. Apulaisprofessori Rytilä mainitsee myös katetut tilat: 
 

Luovuushan on jäänyt selvästi lapspuolen asemaan, koska lähtökohdat olivat ne Pietari Bra-
hen neliskanttiset hallintokaupungit. Yliopisto tuli kyllä jo Kristiina-kuningattaren aikana 
Turkuun, mutta laajassa mitassa vasta aika myöhään. Luovuushan syntyy siis erilaisuuksien 
kohtaamisesta, ja suomalainen kaupunki on harva, jäykkä. Vasta nyt se on alkanut muuttua 
eloisammaksi, ja on tullut näitä katettuja tiloja runsaasti ja tämmöinen torielämä pelaa, ja on 
hyvin paljon areena-tyyppisiä aktiiviteetteja. Pohjolahan tarvitsee katettuja tiloja. (Rytilä.) 

 
Kirkkonummen kunnanjohtaja Tarmo Aarnion mielestä yhteisöllisyys vahvistuu, kun 
kotoisia erityismukavuuksia lisätään julkiseen tilaan:  
 

Kyllä tämän päivän ihmiset, siis kaupunkilaiset, ovat myös aika kiinnostuneita oman elinym-
päristönsä kehittämisestä. Jo Kirkkonummella tulee paljon ideoita siitä, miten kuntaa pitäisi 
kehittää. Kyllä ideat ovat kaupunkikehitykseen liittyviä. Pitää olla virkistysmahdollisuuksia 
siten, että tiiviissä asutussa ympäristössä tulee olla niin sanotusti ”olohuonetta” tarjolla kun-
nan puolelta. Koen, että tavallaan se osa siitä palvelusta, mikä ennen oli saatavissa omalla 
takapihalla, halutaan nyt saada kaupunkipolitiikan tai kunnan kautta yhteisön piiriin kuulu-
vaksi. Kaikkea ei tarvitse olla enää itsellä. Leikkipuistot ja lähivirkistysalueet koetaan yhtei-
söllisiksi kaupunkimaisiksi kokoontumispaikoiksi. (Aarnio.) 

 
Pirkanmaan maakuntajohtaja Esa Halmeen näkemystä tulkiten joukkouttamisella hyö-
dynnetään tehokkaasti sosiaalisissa sijaintipaikoissa piilevää osaamista. Joukkottami-
nen olisi maakuntajohtaja Halmetta tulkiten tehokas instrumentti lähestyä litteää on-
tologiaa sekä osallistaa ihmisiä kaupunkipolitiikan tekoon. Joukkouttamisella vasta-
taan tehokkaasti osallistamisen haasteeseen (ks. luku 11.2): 

 
Kaupunkipolitiikassa aivan liian ohuesti osataan hyödyntää kaupungeissa olevien toimijoi-
den yhteistä voimaa. Jos vertaa Hollantiin erityisesti, niin tämän paljon puhutun joukkoista-
misen voima on suomalaisessa kaupunkipolitiikassa aika vähän mielletty. Se on luokiteltu 
aina tänne tempputieteiden puolelle kuin aidoksi kaupunkipolitiikaksi. Uskotaan pieniin mil-
joonamittakaavaisiin momenttien vaikutuksiin pikemminkin kuin että avataan agoroita, luo-
daan malleja. (Halme.) 

 
Valtion virkamiehen mukaan keskeistä on rakentaa hauska kaupunki:  

 
Luovat alat, kaupunkikulttuuritarjonta, hauska kaupunki puuttuvat kaupunkipolitiikasta. − − 
muutaman viime vuoden aikana on kuitenkin noussut kansalaisten ja kaupunkilaisten oma-
ehtoinen kontribuutio kaupunkikehittämiseen, jota sitten ovat fiksut tutkijat kuvanneet ne-
loskierteeksi. Esimerkiksi siinä on mukana muitakin tahoja kuin julkiset kehittäjät, yliopistot 
ja yritykset. Neloskierre näkyy konkreettisesti vaikka ravintolapäivänä, Kallio-liikkeenä tai 
tällaisena vahvana buumina, jota Helsingissä nyt on olemassa − −. (Valtion virkamies.) 

 
Helsingin kaupungin tietokeskuksen johtaja Timo Cantell tunnistaa virtuaaliset on-
line-sijaintipaikat:   
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Ymmärrämmekö, mitä se elämä kaupungissa itse asiassa onkaan ja kuinka kaupunki pitäisi 
nähdä kokemuksellisesti ikään kuin subjektin kautta? Keskustelua flanööreistä ja simmeli-
läisestä näkökulmasta on ollut meillä kohtuullisen vähän. − − Jossain määrin kaupunkipoli-
tiikka korostuu sosiaalisen median kautta. Tämä näkökulma täytyy huomioida, koska sillä 
voi olla merkitystä enemmänkin. − − Klassiset kaupunkipolitiikkaan vaikuttavat professiot 
saattavat menettää asemiaan sosiaalisen median voimistuttua. Heitä on onneksi siis haastettu 
somemaailman kautta. (Cantell.) 
 

Summaten, neljäs sektori paljastuu Marstonin tutkijaryhmän kehittämän sijainti-
paikan ontologian avulla; teoria tuo esiin niitä voimia ja mekanismeja alueiden dyna-
miikasta, mitä politiikan tekijät ja aluekehittäjät eivät huomaa ylläpitäessään byro-
kraattista, skalaarista tasojärjestelmää. Teoria auttaisi suomalaisia alue- ja kaupunki-
politiikan tekijöitä sisäistämään alueellisen kompleksisuuden ja sosiaalisen oikeuden-
mukaisuuden mahdollisuudet uudella tavalla. Byrokraattisen tasojärjestelmän lujitta-
minen maakuntauudistuksella ei ainakaan helpota sosiaalisten sijaintipaikkojen hyö-
dyntämistä kaupunkien elinvoimapolitiikassa – pikemminkin vaarana on, että kytkös 
niihin kadotetaan lopullisesti byrokraattisen herruuden kasvaessa.  
 
12.3.3 Journalistisesti kiinnostava kaupunkipolitiikka 
 

Uuden suomalaisen kaupunkipolitiikan suhdetta mediaan halutaan kehittää. Tämä 
on haasteellista, mutta mahdollista, jos kiinnitetään huomiota tieteen popularisointiin. 
Kaupunkitutkimukseen erikoistuneita tiedetoimittajia tarvitaan tulosten yleistajuista-
mista varten − kaupunkitutkijat haluavat monesti keskittyä tieteentekoon eikä jokapäi-
väiselle tieteen popularisoinnille aina löydy riittävästi aikaa.  

Mediajulkisuutta saavilla kaupunkitutkimuksilla lisätään kaupunkipolitiikan kiin-
nostavuutta, varsinkin jos niiden tulokset kerrotaan yleisölle ymmärrettävästi. Tutkijat 
huomaavat, että journalistisesti kiinnostava asia ei aina ole sama kuin tieteellisesti 
kiinnostava asia. Sanomalehtitaloilla, jotka muuttavat omalta osaltaan kaupunkia Har-
vey Molotchin luonnehtimaksi kasvukoneeksi, on ollut eri motiiveja olla käsittele-
mättä tutkijoille kiintoisaa kaupunkipolitiikkaa. Edellä kävi ilmi, että journalistit ovat 
olleet 2010-luvulla kiinnostuneita kirjoittamaan ainakin yhteisöllisen kaupunkitilan 
luonnista, kuten ravintolapäivistä, Lux Helsingistä ja We Love Helsinki-tapahtumista.  

Sanomalehtien toimituspolitiikat vaikuttavat siihen, missä määrin kaupunkien ke-
hittämispolitiikkaan liittyviä asioita nostetaan esille. Poikkeuksista huolimatta sana 
kaupunkipolitiikka ei ollut vakiintunut journalistien käytössä tultaessa vuodelle 2016, 
koska termiin ei liitetty riittävästi poliittista mielenkiintoa valtakunnan tasolla ja se oli 
jäänyt kehittämisen asteelle yliopistomaailmassakin. Kaupunkikehittämisestä ja kau-
punkisuunnittelusta uutisoitaviin asioihin ei haluttu liittää kaupunkipolitiikan termiä. 
Seuraavat näkemykset voidaan erottaa kaupunkipolitiikan tekijöiltä: 

  
Kaupunkipolitiikka ei ole saavuttanut suuren yleisön mielenkiintoa. Poliittista painoarvoa 
saadaan silloin, kun suuri yleisö ja toimittajat ovat asiasta kiinnostuneita. Monta kertaa tun-
tuu siltä, että kaupunkipolitiikka jää aika paljon virkamiesten hoidettavaksi Suomessa. Täl-
löin siihen ei kyllä löydy mielenkiintoa laajemmin. Jos ei ole poliittista mielenkiintoa, niin 
ei ole myöskään rahoitusta. Ilman rahaa ei saada kyllä mitään aikaiseksi. Suuria suunnitelmia 
voidaan toki tehdä, mutta ne eivät auta mihinkään, jos niitä ei pystytä rahoittamaan. (alival-
tiosihteeri Aurasmaa.) 

 

Median arvo ja osuus kaupunkipolitiikan tunnetuksi tekemisessä on aivan keskeistä.  Kes-
kustelua ja ajatustenvaihtoa pitää käydä myös julkisesti. Tulee ja pitää voida argumentoida 
kaupunkipolitiikan puolesta tai vastaan. Medialla on siten myös avain lisätä kiinnostusta 
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kaupunkipolitiikkaan. Perusteellisesti ja laajasti valmisteltu kaupunkipolitiikka luo edelly-
tyksiä ihmisten hyvinvoinnille ja sen edelleen kehittymiselle. (kaupunkineuvos Alanen.) 
 

Maakuntauudistuksen ja kaupunkipolitiikan välinen konfliktuaalinen suhde kiin-
nosti hämmästyttävän paljon toimittajia vuosina 2017 ja 2018, etenkin Helsingin Sa-
nomien journalisteja. Kaupunkitutkijat yrittivät virittää kiinnostusta kaupunkipolitiik-
kaan kirjoittamalla näkemyksistään Kaupunkien aikakausi –pamflettiin vuonna 2018. 
Kaupunkipolitiikan tekijä, pormestari Jan Vapaavuori kyseenalaisti puolestaan Suo-
men Kuntaliiton hyödyn Helsingin kaupungille, ja väläytti jopa pääkaupungin mah-
dollisella erolla Kuntaliitosta.  

Kaiken kaikkiaan kaupunkipolitiikan sisältöä lähestyvien tieteenalojen mediajul-
kisuus vaihtelee Suomessa. Yhteiskuntapoliittisen kaupunkitutkimuksen tekemän tie-
teen julkinen ymmärrys heijastuu kaupunkipolitiikan kiinnostavuuteen.  
 
12.3.4 Metropoli ja pääkaupunki 
 

Metropoliin ja pääkaupunkiin liittyy haasteita. Kaupunki- ja metropolipoliitikot 
haluavat saada muut poliitikot ymmärtämään, että metropoli kilpailee muiden ulko-
maisten metropolien sekä maailmankaupunkien kanssa globaalin talouden ajassa. 
Metropolitutkijat tulkkeina ovat onneksi kyseenlaistaneet kansalliset keskus-periferia-
mallit ja aluekehityspolitiikkoihin vaikuttaneet valtavirtojen teoriat, jotka ovat vähek-
syneet ”taskukokoisen metropolin” merkitystä.  

Metropoli ei juuri osallistu kilpailuun maakunnallisten keskusten kanssa – pikem-
minkin se kilpailee metropolien globaalilla kilpailukentällä. Useiden kansallisvaltioi-
den kilpailukyky perustuu nykypäivänä niiden rajojen sisällä sijaitsevien metropolien 
kansainväliseen kilpailukykyyn. Metropolit eivät ole vain kansallisia vetureita – niillä 
on olemassa myös oma, toisiin metropolialueisiin kiinnittynyt toimijaluokka tai ketju. 
Metropolit voivat oppia toisiltaan sekä haastaa toisiaan kilpailussa palveluista, elin-
keinoista, kasvusta ja EU-virastoista. Metropolin statuksen voi saavuttaa kun pääsee 
osaksi kansainvälistä ketjua (Hautamäki et al. 2010: 10−13).112 Globaalien kaupunki-
alueiden eli meta-alueiden voimistuminen on pakottanut metropoleja yhteistyöhön 
keskenään; selviytymisen varmistamiseksi alliansseja ja verkostoja on muodostettu. 

Tahdommeko kehittää metropolia? -julkaisussa todetaan, ettei Helsingin metro-
polialueen kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen ole onnistunut asetettujen ta-
voitteiden mukaisesti (Antikainen et al. 2015: 8). Helsingin metropolialueen ytimen, 
Helsingin, kilpailukykyä on heikennetty valtion toimesta. Valtionosuusjärjestelmän 
(ks. luku 10.2.3) verotulotasauksesta johtuen pääkaupungin verotuloja on suunnattu 
muualle Suomeen, muiden kuntien kulujen makseluun. Helsinki on joutunut tois-
taiseksi pettymään valtiolliseen politiikkaan. Helsingin kaupunginjohtaja, ylipormes-
tari Jussi Pajunen valittelee valtiollisen kaupunkipolitiikan voimattomuutta muuttaa 
kehityksen suuntaa:  

 
Kyllähän Helsingin rooli on ollut maksajan rooli, kun puhutaan aluepolitiikasta. − − Kau-
punkipolitiikan kokonaisuus ja vaikuttavuus on ollut sen verran hentoa, että Helsingin kau-
pungin kehityksen keskeiset tekijät tulevat muualta kuin kaupunkipolitiikasta. Jos Suomi 
valjastetaan rakentamaan parasta mahdollista yhteistä tulevaisuutta, niin tällöin vaaditaan 

                                                           
112Globalization and World Cities Research esittää luokituksen, jonka mukaan Helsingin metropolialue kuu-
luu samaan luokkaan Bangaloren, Berliinin, Dallasin, Geneven, Hampurin, Kairon, Kuwaitin, Kööpenhami-
nan, Luxemburgin, Oslon ja Riadin suurkaupunkialueiden kanssa. Se ei pääse ryhmään Beta. Edellä on yli 
50 merkittävää maailman metropolia. (Emt.: 10−13.)  
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kyllä mentaalimuutos. Vastakkainasettelu Helsingin ja muun Suomen väliltä tai suurten kau-
punkien ja muun maan väliltä pitää jotenkin saada poistettua. Emme elä enää 1980-luvun 
yhteiskunnassa, mistä monet puheenvuorot vielä tänäkin päivänä lähtevät. Kaupungistumi-
nen olisi nähtävä myönteisenä voimavarana koko Suomelle. Tämä resepti pitää löytää. Ikävä 
kyllä sitä ei vielä ole löytänyt edes tämä nykyhallituksemme. Kaupunkipolitiikan kehitys-
työtä pitää jatkaa, mutta osittain se näyttää tapahtuvan yrityksen ja erehdyksen kautta. Työn 
kokonaisvaikuttavuus Helsingin näkökulmasta on ollut kyllä valitettavan vähäistä. (Paju-
nen.) 

 
MDI:n neuvonantaja Eero Holstila tarkastelee Helsingin kehitystä vuosina 2010 2016 
ja on huolissaan valtiollisen kaupunkipolitiikan saamattomuudesta:  
 

Näiden kuuden vuoden aikana 2010 alusta lukien, esimerkiksi Helsinki toiminnallistaloudel-
lisena kaupunkikokonaisuutena on kasvanut 100 000 ihmisellä eikä kehitykseen ole kaupun-
kipolitiikka vaikuttanut sitä eikä tätä. Näin väittäisin. (Holstila.) 

 
Tulevaisuudessa Helsingin erityisongelmien hoitoon voitaisiin keskittyä painokkaam-
min. Pahoinvoinnin kierteen lisääntyminen varsinkin 20–30-vuotiaiden ikäkohortti-
ryhmässä sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvavat kustannukset ovat suurim-
mimpia haasteita, joihin Helsinki joutuu tulevaisuudessa keskittymään. Helsingin kau-
pungin tietokeskuksen johtaja Timo Cantell tunnistaa ensimmäis ksi mainitun ongel-
man, ja yhdistää sen samalla myös muihin suuriin kaupunkeihin:  
 

Helsingin väestö on noin kymmenkuntaprosenttia terveempää kuin suomalaisväestö keski-
määrin. Kuitenkin helsinkiläisten kuolleisuus on korkeampi kuin valtakunnallisesti keski-
määrin. Miten tämä selittyy? Miten on mahdollista, että terveemmästä väestöpohjasta saa-
daan enemmän kuolleisuutta? Vastauksen saamiseksi ei tarvitse lähteä kauaskaan kävele-
mään täältä. Meiltä löytyy tiettyjä väestöryhmiä ja tiettyjä alueita, joihin hyvinvoinnin sijaan 
keskittyy pahanvointia. Helsingistä löytyy ääripäitä, miksei myös muistakin suurista kau-
pungeista. Me joudumme vastaamaan erilaisiin kysymyksiin liittyen väestön hyvinvointiin 
− −. Helsingin suuria ikäluokkia ovat olleet vuosikaudet kaksi- ja kolmekymppiset, eivät 
nämä sodanjälkeen syntyneet. (Cantell.) 
 

Johtaja Cantellin esittämää ongelmaa ei ratkaistaisi vain kaupunkimaantieteilijöi-
den regressioanalyyseillä tai geoinformatiikan karttaesityksillä, jotka osoittavat, 
kuinka syrjäytyneet, köyhät, pitkäaikaistyöttömät, kouluttamattomat ja pahoinvoivat 
nuoret (pääasiassa miehet) jakautuvat ruuduittain pääkaupunkiseudulla. Konkreettisia 
kaupunki- ja metropolipoliittisia toimia tarvittaisiin sekä ymmärrystä Marstonin tutki-
jaryhmän amerikkalaisesta skaalateoriasta. Varsinkin skaalan sosiaalisesta rakentumi-
sesta, jokapäiväisestä kaupunkielämästä, sosiaalisesta uusintamisesta, monilukuisista 
sosiaalisisista sijaintipaikoista ja maan pinnan päällä ilmenevistä sekaisista erikoi-
suuksista tarvittaisiin Suomessa lisää tietoa.  

Voisivatko kaupunkipoliitikot tehdä tulevaisuudessa yhteistyötä liikuntapoliitik-
kojen, perhepoliitikkojen ja eri säätiöiden kanssa nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi, 
syrjäytymisen torjumiseksi sekä syntyvyyden lisäämiseksi? Mainittakoon, että Hel-
sinki käynnisti vuonna 2018 nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kaupunkistrategiahank-
keen selvittääkseen ylisukupolvista syrjäytymistä ilmiönä sekä etsiäkseen keinoja 
nuorten syrjäytymiskierteen katkaisemiseksi yhteistyössä Me-säätiön kanssa.  

Todettakoon lopuksi, että Suomeen ei ole saatu aikaiseksi metropolihallintoa, 
jolla olisi vaaleilla valittu valtuusto. Tähän tähtäävä hanke kaatui Stubbin hallituksen 
aikana; näin ollen myös metropolikaava jäi haaveeksi. Metropolikaavan tekemistä eh-
dotti selvitysmies Lauri Tarasti vuonna 2016 (ks. Tarasti toisi pakotteen…2017). Tut-
kijoiden tehtävänä on verrata vaihtoehtoja: metropolihallintoa tai kuntaliitoksia.   

e
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12.3.5 Politiikan kehittäminen: muut kaupunkitutkimukselliset kysymykset 
 

Tarkastelkaamme nyt muita kaupunkipolitiikan kehittämiseen liittyviä kaupunki-
kysymyksiä, joita kaupunkipolitiikan tekijät toivoisivat tutkijoiden tutkivan ja joita 
tutkijat ovat tutkineet tai pitäneet tärkeinä. Näihin kysymyksiin vastaamisella olisi 
mahdollista kehittää uutta suomalaista kaupunkipolitiikkaa huomattavasti – siksi ne 
on valittu tarkasteluun. Kysymykset on kerätty taulukkoon 14 ja ne koskevat elämän-
tapaa, kaupunkisysteemejä, kaupunkien verkostoja, tiedepuistoja, arkkitehtuuria ja 
suunnittelua, kokonaisarkkitehtuurin hyödyntämistä, kaupunkihistorioita, kaupunki-
terrorismia ja vankiloita, gentrifikaatiota sekä monitieteellisen ja poikkitieteellisen tut-
kimustyön kehittämistä.  

 
Taulukko 14. Suomalaisen kaupunkitutkimuksen kysymyksiä  

Kysymyskategoria         Esimerkki kaupunkikysymyksestä Esimerkki,  
kuka vastaa 

 
Kaupunkielämä  
ja -systeemit sekä  
kaupunkiverkostot 
ja -taloudet 
 

Millaista kaupunkielämä on ja millaiseksi ihminen kokee 
elämänsä kaupungissa?  
Miten erilaiset kaupungit kytkeytyvät toisiinsa globaalin ta-
louden aikana?  
Millaisia ovat kaupunkiverkostot?  
Miten julkiset kustannukset ja tulonsiirrot kaupunkien ja 
maaseudun välillä ovat jakautuneet? 

 
Kaupunkisosiologit 
Kaupunki- 
maantieteilijät 
Ihmismaantieteilijät 
Taloustieteilijät  
 

 
Tiedepuistot ja  
koalitiot  
 

Miten tiedepuistoja kehitetään? 

Poliittista  
taloustiedettä  
hyödyntävät 
kaupunkitutkijat 

Kaupunkiarkkitehtuuri ja 
-suunnittelu 

Millaista on esteettinen kaupunkisuunnittelu?  
Mikä oli Alvar Aallon merkitys  
kaupunkiarkkitehtuurille? 

Suunnittelu- 
maantieteilijät 

Tietotekniikka ja  
kokonais- 
arkkitehtuuri  

 
Miten kokonaisarkkitehtuuri auttaa kaupunkeja strategioiden 
toimeenpanossa?  
 

Hallintotieteilijät  
Tietojen- 
käsittelytieteilijät 

 
Kaupunkihistoriat  
 

Keitä ovat olleet kaupunkipolitiikan edunsaajat? 
Yleisen historian ja  
poliittisen historian 
tutkijat 

Vankilat, 
rikollisuus ja  
kaupunkiterrorismi  

Miten kaupunkiterrorismia ja  
vankien radikalisoitumista ehkäistään? 

 
Oikeussosiologit  
 

 
Gentrifikaatio 
 

Kuinka seksuaalivähemmistöryhmät vähentävät  
gentrifikaation negatiivisia vaikutuksia? 

Yhteiskuntatietelijät 
Maantieteilijät 

 
Monitieteellisyys ja  
poikkitieteellisyys  
 

Miten moni- ja poikkitieteellistä  
kaupunkitutkimusta tehostetaan? 

Tutkimusjohtajat ja 
tiedeviestinnän 
ammattilaiset 

 
12.3.5.1 Kaupunkielämä ja -talous sekä systeemit, verkostot ja verkot 
 

Kaupunkipolitiikan tekijöiden ja tutkijoiden mielestä ihmisten elämäntapojen 
muutoksiin keskittyvää tutkimusta tarvitaan enemmän. Helsingin kaupungin tietokes-
kuksen johtaja Timo Cantell kysyi: ”Ymmärrämmekö, millaista kaupunkielämä on ja 
millaiseksi ihminen kokee elämänsä kaupungissa?” (Cantell). Kaupunkipolitiikan te-
kijä, ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja puolestaan valitteli: ”Kaupunkipolitiikassa 
ei ole huomioitu urbaanin elämän jatkuvaa muutosta. Kaupunkipolitiikassa tulisi läh-
teä liikkeelle urbaaniin elämään liittyvistä kysymyksenasetteluista.” (Kananoja).  

Se tieteenala, joka erityisesti tutkii kaupunkielämää ja ihmisten elämäntapoja kau-
pungeissa, on kaupunkisosiologia. Professori Matti Kortteisen kontribuutio on ollut 
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merkittävä suomalaiselle kaupunkien kehittämiselle ja kaupunkipolitiikalle, sillä hän 
on herättänyt keskustelua lähiöiden parantamisesta ja peruskorjauksesta sekä kaupun-
kiköyhyydestä ja yhteisöllisyydestä113. Mitä enemmän kaupunkipolitiikan tekijät ym-
märtäisivät kaupunkielämää, sitä paremmin he kykenisivät hyödyntämään esimerkiksi 
neljättä sektoria kehittämistyössään. Professori Kortteisen lisäksi kaupunkipolitiikan 
tutkijat mainitsivat Georg Simmelin ja Erik Allardtin esikuvina kaupunkitutkijoille, 
kun tutkitaan elämää, elämänlaatua ja elämäntapojen muutoksia suurkaupungissa. 

Kysymys, josta kaupunkipolitiikan tutkijat olivat huolissaan, oli: ”Ymmärtävätkö 
kaupunkipolitiikan tekijät, miten erilaiset kaupungit kytkeytyvät toisiinsa globaalin 
talouden aikana?” Tätä kysymystä tutkii erityisesti kaupunkimaantiede, joka on kiin-
nostunut kaupunkien spatiaalisesta jakautumisesta. Kaupunkien sisäisen rakenteen 
tutkimus on myös tyypillinen kaupunkimaantieteen kysymys.114 

Kaupunkipolitiikan tekijät ja tutkijat toivat esiin verkostojen, esimerkiksi seutu-
kaupunkien ja suurten kaupunkien verkostojen, tutkimisen tärkeyden, sekä kaupunki-
politiikan skalaaristen tasojen suhteiden tutkimisen. Näitä kysymyksiä tutkii ihmis-
maantiede – jota Suomessa kutsutaan myös kulttuurimaantieteeksi – sekä taloustieteen 
nobelistin Paul Krugmanin luotsaama uusi talousmaantiede.  

Kaupunkiverkostotutkimuksissaan ihmismaantieteilijät vertaavat verkostojen hy-
viä käytäntöjä sekä analysoivat niiden teemakohtaista yhteistyötä. Kaupunkitutkija 
Kaarin Taipale puhui vertailukehittämisen (benchmarking) tärkeydestä kaupunkipoli-
tiikan tekijöille ja tutkijoille: ”Kaupungit oppivat toisiltaan kaupunkiverkostoissa, joi-
den suurin arvo on siinä, että tieto leviää. Yhtä lailla tutkijoiden on tärkeää oppia toi-
siltaan konferensseissa.” (Taipale). Uudet kaupunkitutkimukset palvelevat uusien 
kaupunkiverkostojen perustamista. Millaisia kaupunkiverkostoja ovat esimerkiksi 
C21, Itämeren kaupunkien liitto, Eurocities ja Uuden Ajan Hansaliitto? Skaalatutki-
muksissa puolestaan analysoidaan toimijoiden sosiaalista liikehdintää eri skaalata-
sojen välillä. Ihminen ei näe omilla silmillään skaalatasoja, koska ne ovat näkymättö-
miä. Andrew Sayerin ajatteluun tukeutuen voidaan väittää, että skaalakäsitettä tai ska-
laarisia tasoja ei voida eliminoida; maailma on kerrostunut, ja on erotettavissa erilaisia 
kieliyhteisöjä ja kieliä, joilla maailmaa jäsennetään ja ymmärretään.  

Ihmismaantieteestä haarautuvassa yhteiskuntamaantieteestä on paljon apua, kun 
rakennetaan ja vahvistetaan monikeskuksista ja monimuotoista kaupunkipolitiikkaa. 
Uusi suomalainen kaupunkipolitiikka on ensi sijassa ollut kuuden suurimman kaupun-
gin ja valtion välistä yhteistyötä. Kaupunkipoliittisia ohjelmia laadittaessa valtio voisi 
kuitenkin ottaa paremmin huomioon myös muut kaupungit, jotka ovat kehitykseltään 
erilaisia ja erityyppisiä. Kaupunkipolitiikan kehittämisen haasteena onkin luoda mo-
nikeskuksinen ja monimuotoinen uusi kaupunkipolitiikka, joka tukisi kaupunkien ver-
kostoitumista. Vanhojen ohjelmien erilaisista käytännöistä sekä kaupunkiverkkotutki-
musten suosituksista voitaisiin ottaa opiksi virheiden välttämiseksi.  

Ensimmäistä kaupunkiverkkotutkimusta tehtäessä vuonna 1995 kasvavia kaupun-
kikeskuksia olivat viisi suurinta ja Salo. Jatkotutkimukset osoittivat, että maakunta-
keskukset alkoivat entisestään erilaistua 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. 
Perttu Vartiainen ja Janne Antikainen (2015) tyypittelivät vuonna 2015 kaupunkiseu-
dut metropolialueeseen, metropolialueen lähiseutuihin, monipuolisiin korkeakoulu-
paikkakuntiin, maakuntavetureihin, pieniin kaupunkiseutuihin sekä erikoistapauk-

                                                           
113Ihmisten elämäntapojen muuttumisesta heidän muutettuaan lähiöön, ks. Kortteinen (1982).  
114Kaupunkimaantieteellisestä tutkimuksesta, ks. esim. Andersson (1983).  
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seen. Tätä kolmenkymmenen kaupunkiseudun muodostamaa kansallista kaupunki-
verkkoa he luonnehtivat kattavaksi. Tutkimuksessaan Vartiainen ja Antikainen arvioi-
vat kaupunkiseutujen kehitysedellytyksiä ja kehityskuvaa. Yksikään kaupunkiseutu ei 
saanut erinomaista arvosanaa kehityskuvaa tarkasteltaessa (nettomuutto, työllisyys, 
työttömyys) – ei edes Helsingin ympärille muotoutunut monikeskuksien metropoli-
alue, vaikkakin sen kehitysedellytykset olivatkin erinomaisia osaamisessa, kulttuuri-
palveluissa ja kansainvälistymisessä. (Emt.) Vartiainen ja Antikainen (emt.: 19) ki-
teyttivät, että ”ne kaupunkiseudut ja alueet, jotka käytännössä osaavat verkostoitumi-
sen taidon ovat tulevaisuuden menestyjiä.” 

Kaupunkimaantieteen lisäksi kaupunkitaloustiede on tutkinut kaupunkien kilpai-
lua ja vuorovaikutusta sekä metropolien ja maailmankaupunkien erilaisia yhteyksiä. 
Kaupunkitaloustieteen mallit ovat kansantaloustieteen malleista muunneltuja. On tär-
keää pohtia, miten näitä malleja, joita kaupunkitutkijat ja -konsultit esittelevät kau-
punkipolitiikan tekijöille, voitaisiin käyttää tehokkaammin kaupunkipolitiikan teon 
tukena. Toisin kuin kaupunkitaloustieteilijät, taloustieteilijät eivät tutki ainoastaan 
kansantaloutta, vaan laajasti ihmisten taloudellisia toimia. Alukehitysneuvos Ulla 
Blomberg toivoi, että valtion tutkijat tutkisivat perusteellisesti julkisia kustannuksia ja 
tulonsiirtoja kaupunkien ja maaseudun välillä.  Kaupunkiverkostojen ohella suomalai-
set kaupunkitaloustieteilijät ovat olleet kiinnostuneita yritysten ja kotitalouksien si-
joittumisesta kaupunkialueilla, asuntomalleista sekä sijainti- ja etäisyyskysymyk-
sistä.115  

 
12.3.5.2 Tiedepuistot ja ekosysteemit 
 

Elinkeinopolitiikka ja innovaatiopolitiikka ovat suomalaisen kaupunkipolitiikan 
keskeisiä osa-alueita. Tutkijoiden laatimat kaupunkitutkimukset voivat vauhdittaa 
kaupunkien elinkeinokehitystä ja innovaatiotoimintaa, esimerkiksi politiikan tutki-
muksissa on pureuduttu liikeyrityksiä ja yrittäjyyttä tukevaan kaupunkipolitiikkaan. 
Yritykset haluavat liittoutua julkisten toimijoiden kanssa sekä hyötyä agglomeraatio-
eduista sijoittumalla etenkin tiedepuistoihin. Suomalaiset kaupunkitutkijat ovat pohti-
neet tiedepuistojen kehittämistä. 1990-luvulla kaupunkien roolia korostavan uuden 
ajattelutavan syntyminen sai Suomen kaupungit verkostoitumaan ja etsimään partne-
reita voimavarojen yhdistämiseksi. Suomessa muodostettiin runsaasti julkisen ja yk-
sityisen sektorin koalitioita, kuten tutkimus- ja kehittämisverkostoja innovaatioiden 
luomiseksi. Niiden tilallisiksi manifestaatioiksi tulivat teknologiakylät ja tiedepuistot, 
jotka kilpailevat kansainvälisesti osaajista.  

Helsingin yliopiston poliittistaloustieteellisessä kaupunkitutkimuksessa kaupun-
git ja kaupunkiseudut on haluttu nähdä innovatiivisina toimintaympäristöinä. Tutki-
joiden tavoitteena on ollut innovaatioekosysteemien toimintojen selittäminen paikal-
lisen ja alueellisen tason järjestelminä. Helsingin yliopistossa tämä erikoistumislinja 
kuuluu yhteiskuntapolitiikan oppiaineeseen. Sosiaalipolitiikan professori Heikki Wa-
ris teki muun muassa kaupunkitutkimusta ja sovelsi väitöskirjassaan Työläisyhteiskun-
nan syntyminen Helsingin Pitkänsillan pohjoispuolella Chicagon koulukunnan mene-
telmiä Helsingin Kallion tutkimiseen116. Varsinaista kaupunkitutkimuksen professuu-
ria ei kuitenkaan ollut, kunnes Anne Hailasta tuli vuonna 1998 Suomen ensimmäinen 

                                                           
115Kaupunkitaloustieteellisestä tutkimuksesta, ks. Laakso & Loikkanen (2004). 
116Heikki Wariksen ajattelusta, ks. esim. Waris (1968).   
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kaupunkitutkimuksen professori Helsingin yliopistoon. Hän tutkii kaupunkeja ja kau-
pungistumista poliittisen taloustieteen näkökulmasta. Teoriat maanarvosta, maanko-
rosta, kiinteistöverosta, koalitioista ja pääoman kiertokulusta ovat keskeisiä tutkimus-
kysymyksiä, samoin kuin kansainvälistyvät kaupungit. Maantieteen professori Perttu 
Vartiainen tunnusti prosessori Hailan tekemän tutkimuksen merkityksen kaupunkipo-
litiikalle: ”Jos Anne Hailan työtä ajattelee, niin hänellähän korostuvat pääoman kier-
tokulkujen teoriat. David Harvey on ollut hänen keskeinen innoittajansa. Tavallaan 
tämän fyysisen ympäristön merkitys ja siihen liittyvät pääoman kiertokulut nousevat 
hyvin tärkeiksi.” (Vartiainen).117 Nykyisin Haila toimii akatemiaprofessorina. 
 
12.3.5.3 Kaupunkiarkkitehtuuri ja -suunnittelu 
 

Rakennetun ympäristön suunnittelulla on merkittävä rooli kaupunkipolitiikan ta-
voitteiden toteuttamisessa. Arkkitehtuuri- ja suunnittelukysymyksistä kiinnostuneet 
haastateltavat toivat esiin kaupunkiarkkitehtuurin historiallisia saavutuksia sekä mai-
nitsivat oppi-isiään, kuten yhdyskuntasuunnittelun professori Olli Kivisen sekä ase-
makaavaopin professori Otto-Iivari Meurmanin. Arkkitehdit ja suunnittelijat muok-
kaavat rakennettua ympäristöä, esimerkiksi Helsingin Kallion saneerauksen ajoilta 
yliarkkitehti Heikki Tegelman toi esiin Kallion virastotaloa (entinen Sosiaalivirasto-
talo) ja Hakaniemen Ympyrätaloa koskeneet suunnittelutehtävänsä Heikki ja Kaija Si-
renille. Yliarkkitehti Tegelman mainitsi Vantaan Myyrmäen keskustasuunnitelman, 
erilaiset kaavoitustehtävät yhdessä Pentti Aholan kanssa sekä sairaaloita ja kouluja 
koskeneet toimeksiannot arkkitehti Toivo Löyskälle (Tegelman). Liikennetekniikan 
apulaisprofessori Pekka Rytilä toi puolestaan esiin Tapiolan esteettisenä suunnittelu-
kokonaisuutena (Rytilä).  

Keskeinen kaupunkikysymys on seuraava: ”Millaista on tämän päivän esteettinen 
kaupunkisuunnittelu?” Tutkijoiden haasteena on saada kaupunkisuunnittelijat ja kau-
punkipoliitikot, jotka hyväksyvät suunnitelmat, ymmärtämään historiallinen omalei-
maisuus, käsite, joka voidaan ottaa käyttöön esimerkiksi rantakaupunkeja kehitettä-
essä118. Suunnittelumaantiede tarjoaa keinoja ranta-alueiden ja kaupunkien ymmärtä-
miselle, ja on kiinnostunut etenkin suunnittelun teoriasta ja teoriasta suunnittelussa.119    

Vaikkakin erilaiset teoriat voivat vaikuttaa politiikan muotoutumiseen, suomalai-
sen kaupunkisuunnittelun taustalla ne eivät ole aina korostuneet. Antakaamme esi-
merkki Alvar Aallon ajattelusta, johon politiikan tekijät ja tutkijat viittasivat (esim. 
kansliapäällikkö Pokka; apulaisprofessori Rytilä). Aalto tunnetaan suurena suomalai-
sena muotoilijana ja arkkitehtinä, joka suunnitteli esimerkiksi Paimion parantolan, Ta-
pani-talon, Turun Sanomien toimitalon, Viipurin kirjaston, Kansaneläkelaitoksen pää-
toimitalon, Otaniemen kampuksen alkuperäisen asemakaavan, Seinäjoen Lakeuden 
ristin, Rovaniemen Lappia-talon, Finlandiatalon, Jyväskylän yliopiston rakennuksia, 
Otahallin sekä Helsingin Kirjatalon. Aallon töitä arvostetaan kaupunkitutkimuksessa 
ja -politiikassa sekä tutkitaan nykypäivän valossa uudelleen, vaikkakin eräät luomuk-
set ovat herättäneet ristiriitaisia tuntemuksia, kuten Enzo-Gutzeit Oy:n pääkonttori. 
Alvar Aalto -kaupunkien verkosto perustettiin vuonna 2017. Tämän kansainvälisen 
verkoston tavoitteena on lisätä tietoa Aallon arkkitehtuurista.120 

                                                           
117Kaupunkitutkimuksen klassikko Hailan ajattelusta, ks. esim. Haila (2016) sekä luku 3.1. 
118Historiallisesta omaleimaisuudesta, ks. Airas (2016).  
119Suunnittelumaantieteellisestä tutkimuksesta, ks. esim. Viitala (1989) ja Malinen (1989).  
120Alvar Aallon ajattelusta ja merkityksestä, ks. esim. Mikkola (1985), Koho (1995) ja Kontio (1998).  
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Entä millainen suhde Alvar Aallolla, joka korosti biologista analogiaa, oli kau-
punkipolitiikkaan? Vanhetessaan Aalto sai kokea, miten politiikka ja erilaisten etu-
ryhmien valtataistelu est vät yhdyskuntaratkaisujen toteuttamista. Aallolla oli kui-
tenkin tukijoita ja ymmärtäjiä kaupunkipolitiikan tekijöiden keskuudesta, esimerkiksi 
ylipormestari Lauri Aho. Aalto voitti suunnittelukilpailuita aikana, jolloin tutkittiin ja 
painotettiin kaupunkien luonnollista kehitystä. Sittemmin politiikalle kehityksen oh-
jaajana on annettu merkittävämpi rooli kuten liikennetekniikan apulaisprofessori 
Pekka Rytilä totetaa: ”Tällä hetkellä oikeastaan kaupungin luonnollinen kehitys, jota 
aikaisemmin tutkittiin, on muuttunut. Nyt on paljon enemmän niin sanotulle politii-
kalle annettu mahdollisuuksia. On erittäin hyvä, että tämänlaista tutkimustyötä teh-
dään, ja on professuureja alalla. Nyt on mahdollisuuksia.” (Rytilä). Apulaisprofessori 
Rytilä on oikeassa siinä, että kaupunkikehitykseen voidaan vaikuttaa kaupunkipolitii-
kan keinoin. Aluetaloustieteen professori Hannu Tervo (2018: 102−103) kirjoittaa 
puolestaan Kaupunkien aikakausi-julkaisussa seuraavasti: ”− − Suomi on kaupungis-
tunut harjoitetusta politiikasta huolimatta. − − Kaupungistumiskehitys jatkuu politii-
kasta riippumatta, mutta toki politiikka on nyt ja tästä eteenpäinkin tärkeää kaupun-
kien kehityksen ohjaamisessa.” Alustatalouden aikana ”kaupungit kasvavat nyt si-
säänpäin”, toteaa kehitysjohtaja Janne Antikainen (2018: 14) samaisessa julkaisussa.   

 
12.3.5.4 Tietotekniikka ja kokonaisarkkitehtuuri  
 

Kokonaisarkkitehtuurissa on kyse aivan toisenlaisesta arkkitehtuurista. Digitaali-
aikana kaupungit ja yritykset kilpailevat ICT-osaajista ja visionäärisistä kokonaisark-
kitehdeistä. Kokonaisarkkitehtuurilla helpotetaan kaupunkien päätöksentekoa ja tieto-
johtamista, selkeytetään muutosjohtamista, karsitaan tarpeettomia päällekkäisiä toi-
mintoja, huolehditaan laadunvarmistuksesta, kohdennetaan resurssit täsmällisemmin, 
tehdään järjestelmällisempiä hankintoja, yhtenäistetään toimintoja, parannetaan sidos-
ryhmäyhteistyötä, nostetaan joustavuuden astetta, selkeytetään suunnittelutyötä sekä 
tavoitellaan suurempia kustannussäästöjä.   

Yksi puhuttavimmista kaupunkikysymyksistä koskee kaupunkien strategioiden 
toteuttamista. Tutkijat olivat huolissaan siitä, että kaupungit eivät osaa toimeenpanna 
strategioitaan. Tarjoaisiko kokonaisarkkitehtuuri ratkaisun ongelmaan? Kokonaisark-
kitehtuurissa on kyse hallintamallista ja menetelmästä, jolla kaupunkistrategiat voi-
daan tehokkaasti ja systemaattisesti toteuttaa. Voitaisiiko kokonaisarkkitehtuurimene-
telmää hyödyntää tehokkaammin valtionhallinnossa, esimerkiksi sektoripoliittisessa 
koordinaatiotyössä? Mallilla varmistettaisiin, että kaupunkiasiat tulisivat huomioi-
duiksi ja toteutetuiksi sektoreissa. Olisiko kaupunkipoliittinen näkökulma mahdollista 
viedä osaksi julkisen hallinnon yhteistä kokonaisarkkitehtuuria, kohdealueiden arkki-
tehtuureja sekä ministeriöorganisaatioiden kokonaisarkkitehtuureja? Kokonaisarkki-
tehtuurityön avulla selvitettäisiin, käytetäänkö kaupunkipolitiikan termejä ministeri-
öiden omassa työssä. Mihin toimijoihin, tekijöihin, tutkijoihin ja sidosryhmiin pide-
tään yhteyttä? Menetelmä olisi hyödyllinen, jos kerran kaupunkipolitiikka on David 
Harveyn yrittäjäkaupunkia rakentavaa politiikkaa ja yritykset käyttävät strategioi-
densa toimeenpanossa termiä enterprise architecture, jonka John Zachman introdusoi.  

Tämä ”yhteinen kieli” on varteenotettava ratkaisu Tekesin (nyk. Business Fin-
land) aluetoiminnan päällikkö Antti Heiskasen mainitsemaan haasteeseen koskien 
kaupunkipolitiikan sisällön ymmärtämisen vaikeutta (ks. luku 5.1). Yhteisen koko-
naisarkkitehtonisen ajattelun avulla yritykset sisäistävät paremmin suomalaista kau-

i
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punkipolitiikkaa. Ehkä parhaiten kokonaisarkkitehtuurimenetelmää sekä muita hallin-
tamalleja kaupunkipolitiikalle kehittelevät tietojenkäsittelytieteilijät sekä hallintoa, 
hallintaa ja organisaatioita tutkivat hallintotieteilijät121. Useat kaupunkipolitiikan teki-
jät ja tutkijat, joita haastattelin, olivat suorittaneet korkeakoulututkinnon hallintotie-
teestä. Tieteenalaa tulisikin siksi ymmärtää, koska se on vaikuttanut tekijöiden ja tut-
kijoiden käsityksiin kaupunkipolitiikasta, ja sen prioriteeteista. 

Tietojenkäsittelytieteilijöiden panosta tarvitaan, sillä kaupunkien ICT-kehitys on 
ollut hidasta, aivan kuten professori ja innovaatiotutkija Antti Hautamäki mainitsee: 
”Olen tutkinut tietotekniikkaa ja sen merkitystä. Kyllähän ajatus tietotekniikan laaja-
mittaisesta soveltamisesta kaupunkipolitiikassa ja kaupunkien modernisoinnissa on 
edennyt hitaasti, esimerkiksi palvelurakenteiden kehittämisessä.” (Hautamäki). Infor-
maatioteknologian avulla kaupungeista olisi mahdollista tehdä älykkäitä kaupunkeja. 
 
12.3.5.5 Kaupunkihistoria 
 

Kaupunkitutkijoiden tehtävänä on kirjoittaa uusia inspiroivia kaupunkihistorioita 
sekä huomioida poliittisen historian uusimmat paradigmat. Kaupunkihistorioista kau-
punkipolitiikan tekijät esimerkiksi oppisivat, miten tekniset innovaatiot levisivät Suo-
messa 1800-luvun lopulla, kuinka kaupunki-valtio-suhde on kehittynyt ja miten kau-
punkien identiteetit ovat aikaisemmin rakentuneet. Yleisen historian122 osaksi luettava 
kaupunkihistoria123 poikkeaa poliittisesta historiasta124, jonka perinteisiä tutkimusai-
heita ovat kunnallisen itsehallinnon kehittyminen, aatehistoria, poliittinen henkilöhis-
toria sekä valtion luonne ja tehtävät. Henkilöhistoriat paljastavat, että politiikan tekijät 
olivat ennen oppineita, ja he omistautuivat ajamilleen asioille. Yleisen historian pro-
fessori Marjatta Hietalan mukaan ”kaipuuta on kaupunkipolitiikkaan, jossa poliitikot 
omistautuivat ajamilleen asioille”. (Hietala).  Uuden paradigman muutoksen myötä 
poliittisen historian sisällä on alettu tutkia laajasti poliittisten organisaatioiden, poliit-
tisten liikkeiden sekä etujärjestöjen historiallista kehitystä. Paradigman suuntaukset, 
varsinkin etujärjestöjen historiallisen kehityksen selvittely, palvelevat hyvin kaupun-
kipolitiikan tutkimusta ja edelleen politiikan tekoa. Keskeinen kaupunkikysymys kuu-
luukin, ketkä ovat kaupunkipolitiikan edunsaajia.  

 
12.3.5.6 Vankilat, rikollisuus ja kaupunkiterrorismi  
 

Vankiloiden ja rikollisuuden tarkastelu yhdisti kaupunkipolitiikan tutkijoita ja te-
kijöitä. Jos historioitsijat tarkastelevat vankiloiden, vankilalaitoksen sekä Suomen 
vankeinhoidon historiaa, niin oikeussosiologit125 pureutuvat erityisesti vankiloita kos-
kevaan lainsäädäntötyöhön, esimerkiksi kaupunginvankiloiden lakkautukseen vuonna 
1976 (osana lainsäädäntöuudistusta, jolla poistettiin enimmät vanhojen kaupunkien 
erityisrasitukset). Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän mukaan ”kaupungeissa il-
menee rikollisuutta, siis kaupunkien turvallisuudesta pitää huolehtia”. (Mäkelä). Van-
kiloihin voidaan tuomita monista eri rikoksista, esimerkiksi erotettu kaupunginjohtaja 
voidaan tuomita törkeästä lahjuksen ottamisesta ehdottomaan vankeusrangaistukseen.  

                                                           
121Hallintotieteellisestä tutkimuksesta, ks. esim. Salminen (2002) ja Ahonen (2011).   
122Yleisestä historiasta, ks. esim. Tommila (2000).  
123Kaupunkihistoriallisesta tutkimuksesta, ks. esim. Klinge & Kolbe (1999). 
124Poliittisesta historiasta, ks. esim. Hentilä & Haataja (1983; 1993).   
125Oikeussosiologisesta tutkimuksesta, ks. esim. Uusitalo (1968) ja Kyntäjä & Laitinen (1983).   
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Kaupunkitutkimuksessa voitaisiin keskittyä vankiloihin sekä kaupunkirikollisuu-
teen ja -terrorismiin, joka on paikallisia yhteiskuntia koskettava globaali uhka. Terro-
ristien tavoitteena on maksimoida uhrien määrä, aiheuttaa kärsimystä sekä saavuttaa 
julkisuutta; tästä johtuen rangaistavat teot tapahtuvat kaupungeissa, eivät maaseu-
dulla. Ennaltaehkäisevää poliittista työtä palveleville kaupunkitutkimuksille olisi ky-
syntää, koska niissä olisi mahdollisuus hyödyntää oikeussosiologista osaamista. Oi-
keussosiologit voisivat tehdä yhteistyötä maantieteilijöiden kanssa. Keskeinen kau-
punkikysymys on seuraava: ”Miten vangit radikalisoituvat vankiloissa? Millaisia kyt-
köksiä terrori-iskujen tekijöillä on eurooppalaisiin vankiloihin ja miten lainsäädäntö-
työllä voitaisiin ehkäistä radikalisoituminen?” Minkälaisia sosiaalisia sijaintipaikkoja 
vankiloista löytyy? Kun tiedetään, mitä vangit (kehot) tekevät (tekemiset) ja sanovat 
(sanomiset) toisilleen sekä vartijoille, voitaisiin estää radikalisoitumista.  
 
12.3.5.7 Gentrifikaatio  
 

Gentrifikaatio johtaa kaupunkialueiden keskiluokkaistumiseen ja useimmiten 
myös rikollisuuden vähenemiseen. Kaupunkitutkijat ovat jatkaneet gentrifikaation ak-
tiivista tutkimustyötä huolimatta siitä, että tutkimusten käyttö elinkeinopanotteisen 
kaupunkipolitiikan tukena saattaa olla ongelmallista. Politiikan analyytikko Abel 
Schumann OECD:stä pitää gentrifikaatiota luonnollisena, mutta antaa toisaalta kau-
punkitutkimukselle tunnustusta ongelmien näkyväksi tekemisestä:   

 
On muodikasta sanoa, että kaikki gentrifikaation muodot ovat haitallisia. Meidän tulisi kui-
tenkin hyväksyä, että kaupungit ovat aina muuttuneet ja ne muuttuvat jatkossakin. − − Va-
kavin [gentrifikaation] ongelma liittyy siihen, että vähävaraisille ja keskituloisille kotitalouk-
sille ei enää ole paikkaa kaupungissa. Tämä on oma mielipiteeni. Gentrifikaation kautta on-
gelma tulee lähinnä näkyviin − −. (Schumann.) 

 
Gentrifikaatio on ollut viime vuosina yksi suosituimmista tutkimusaiheista sekä 

globaalin pohjoisen että etelän kaupungeissa. Alun perin gentrifikaatiolla tarkoitettiin 
sitä, että kaupunkien kaupallisten keskustojen (CBD) läheisyydessä sijaitsevat työvä-
enluokan alueet muuttuvat keskiluokkaisiksi. Kaupunkitutkijat ovat suhtautuneet 
gentrifikaatioon erilaisin tavoin, toiset hyväksyen, toiset kriittisemmin. Eräät tutkijat 
ovat liittäneet sosiaalisen oikeudenmukaisuuden aspektin gentrifikaatiotutkimuksiin 
osoittaakseen, miten suvaitsevaisuus seksuaalivähemmistöryhmiä kohtaan poistaa 
gentrifikaation aiheuttamia haitallisia vaikutuksia126. Kuinka homoseksuaalien muka-
naolo gentrifikaatioprosesseissa tai biseksuaalien näyttäytyminen keskiluokkaistajina 
vähentää ihmisten epäoikeudenmukaista ”paikaltaan siirtoa” tai ”uudelleen siirtoa”?  

Toleranssi eli suvaitsevaisuus on osana kolmen T:n mallia (teknologia, talentti ja 
toleranssi), jonka tutkija Richard Florida esitteli vuonna 2002. Florida127 on kannus-
tanut kaupunkeja kehittämään luovan luokan kuluttamia kulttuuripalveluita ja suvait-
semaan aikaisemmin syrjittyjä seksuaalivähemmistöjä, kuten homoseksuaaleja. Tole-
ranssi homoseksuaaleja kohtaan on nähtävä uutena asiana pitkässä kaupunkihistorial-
lisessa kehityksessä ja gentrifikaatiossa. Suomalaisessa lainsäädännössä homoseksu-
aalinen kanssakäyminen oli rikos vuoteen 1971 asti, ja virallisista sairausluokituksista 
homoseksuaalisuus poistui vasta vuonna 1981. On mahdollista väittää, että toleranssi 

                                                           
126Gentrifigaatiosta ja kaupunkitutkijoiden vastuusta, ks. Lees, Slater & Wyly (2008).  
127Richard Floridan kehittämästä mallista ja ajattelusta, ks. esim. Florida (2005).  
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homoseksuaaleja kohtaan riippuu siitä, kuinka vanhoillisia, konservatiivisia tai nuo-
rekkaita kaupunkien johtajat ovat. Toisaalta amerikkalaisen Floridan tutkimus on 16 
vuotta vanha eli voidaan olettaa, että suvaitsevaisuus on sittemmin merkittävästi li-
sääntynyt ja että useille siitä on tullut itsestäänselvyys. Edistääkseen tasa-arvoista hen-
kilöstöpolitiikkaa Helsingin kaupunki kutsui vuonna 2018 seksuaali- ja sukupuolivä-
hemmistöihin kuuluneita työntekijöitään tapaamiseen; kaupungista on haluttu tehdä 
työpaikka, jossa ihmisiä arvostetaan ja jossa on nollatoleranssi syrjintää kohtaan.  

Tutkijat ovat yhdistäneet huumausaineiden katukaupan keskiluokkaistuviin alu-
eisiin, kuten Helsingin Kallioon. Gentrifioituvien kaupunginosien mainetta on kohen-
nettu puuttumalla ovelaan katukauppaan poliisitoimin sekä ehkäisemällä suonen-
sisäisten huumeiden välityksellä leviäviä tartuntoja. A-klinikkasäätiön Street-hank-
keessa tarjottiin huumeidenkäyttäjille ilmaisia ja nimettömiä pikatestejä sosiaalisissa 
sijaintipaikoissa, kuten kaduilla, puistoissa ja matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa. 
 
12.3.5.8 Kaupunkitutkijoiden keskinäinen yhteistyö  
 

Kaupunkitutkijoita eri tieteenaloilla yhdistävät mitä erilaisemmat tutkimusaiheet, 
joita edellä kuvattiin. Moni- ja poikkitieteellinen kaupunkitutkimus hyödyttäisi suo-
malaisen kaupunkipolitiikan kehittymistä. Suomalaisen kaupunkitutkimuksen kentän 
osa-alueet, tieteenhaarat, erikoistumislinjat sekä tutkimustoiminnan alueet ovat on-
neksi tulleet lähemmäksi toisiaan. Helsingin kaupungin tietokeskuksesta (nyk. Helsin-
gin kaupungin kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikkö) kerrottiin esimerkiksi, että kau-
punkimaantieteen ja kaupunkisosiologian tutkijat ovat tehneet jo pitkään aktiivista yh-
teistyötä keskenään (Tieken johtaja Cantell). Akateemisissa tutkimuksissa on yhdis-
telty erilaisia oppiaineiden näkökulmia kokonaisuudeksi, jotta suomalaisesta kaupun-
kipolitiikasta on saatu entistä kattavampi kuva. Monitieteellistä kaupunkitutkimusta 
tarvitaan jatkossakin, koska se tuottaisi arvokasta tietoa syvällisen poikkitieteellisen 
tutkimuksen lähtökohdaksi, ja mahdollistaa näin uusien paradigmojen ja innovaatioi-
den synnyn. Uudet introdusoidut käsitteetkin, jotka syntyvät tutkijoiden yhteistyön tu-
loksena, voivat olla innovaatioita, kuten eräs kaupunkipolitiikan tutkija mainitsee.  

Suomalaisen kaupunkipolitiikan tekijöille olisi mahdollista tarjota uusia innova-
tiivisia ratkaisuja, jos poikkitieteellisen tutkimustyön integraatiossa onnistutaan. 
Tämä ei ole helppoa, sillä on olemassa erilaisia tapoja ja ambitioita tehdä kaupunki-
politiikan tutkimusta; jännitteitä on mahdollista havaita kokeneidenkin tutkijoiden vä-
liltä. Poikkitieteellisen kaupunkipolitiikan tutkimuksen teko olisi strategista ja harkit-
tua – siihen ryhdyttäisiin silloin, kun on havaittavissa aitoa motivaatiota tutkia ja ke-
hittää suomalaista kaupunkipolitiikkaa ristiriidoista huolimatta. Mainittakoon, että 
Helsingin yliopiston kaupunkitutkimusinstituutti, jonka tutkijoihin haastateltavat viit-
tasivat, aloitti toimintansa vuonna 2018. Rehtorin päätöksellä perustettu tiedeinsti-
tuutti, jota johtaa kaupunkimaantieteen vaikutusvaltainen professori Mari Vaatto-
vaara, kokosi kaupunkitutkimuksen professioita ja näkökulmia yhteen. Urbarian ta-
voitteena on tehdä yhteistyötä kaupunkien ja politiikan tekijöiden kanssa.  

Miten moni- ja poikkitieteellistä kaupunkitutkimusta voitaisiin tehostaa? Epäile-
mättä yhteistyöhön perustuva kaupunkitutkimus olisi vaikuttavaa, jos siinä huomioi-
taisiin sujuva tiedeviestintä tutkijoiden välillä sekä tutkimusjohtajien suositukset kos-
kien luovan tietoympäristön128 rakentamista ja tutkijaryhmien (ja yksilöiden) kyvyk-
kyyksien kehittäminen neloskierteen mukaisesti. Tutkimusjohtamisessa kiinnostuksen 

                                                           
128Luovasta tietoympäristöstä, ks. Hemlin et al. (2008).   
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kohteet ulottuvat tutkimusjohtamisen perusteisiin, käytäntöihin, innovaatiojohtami-
seen sekä tutkimuksen arviointiin. Tiedeviestinnässään kaupunkitutkijat panostavat 
entistä enemmän suurelle yleisölle kohdistettuun yleistajuiseen tiedeviestintään.  
 
 

12.4 Yhteenveto: tulevaisuuden kaupunkipolitiikka 
 

Luvussa tarkasteltiin, miten hiipunutta kaupunkipolitiikkaa voitaisiin kehittää. 
Aluksi esiteltiin kaupunkipolitiikkajärjestelmä, sekä kaupunkipolitiikan yhteiskunnal-
liset kehittämishaasteet, joita ei voida sivuuttaa etsittäessä vastausta tutkimuskysy-
mykseen ”Mitä on suomalainen kaupunkipolitiikka?”. Useat kaupunkipolitiikan teki-
jät ja tutkijat lähestyivät kaupunkipolitiikkaa nimenomaan sen heikon vaikuttavuuden 
ja kohdattujen ongelmien kautta, kun he tekivät kaupunkipolitiikkaa ymmärrettäväksi. 
Heidän mukaansa kaupunkipolitiikasta olisi kuitenkin mahdollista tehdä merkittävä 
politiikka määrätietoisella kehittämistyöllä.  

Viimeistään nyt on käynyt selväksi, kuinka laajasta kokokonaisuudesta kaupun-
kipolitiikassa on kyse. Käsitteen laajuus ei ole peruste rajata siihen kiinteästi kuuluvia, 
oleellisia asiakokonaisuuksia, kuten kuninkaiden kaupunkipolitiikkaa, pois tarkaste-
lusta tai jättää kuvaamatta asioiden välisiä yhteyksiä. Käsitteen ymmärrettäväksi teke-
minen vaatii kattavan tarkastelun, johon esimerkiksi yhteiskunnalliset haasteet ja kau-
punkikysymykset kiinteästi kuuluvat. Kaupunkipolitiikan tekijät ja tutkijat halusivat 
esimerkiksi innokkaasti arvioida maakuntauudistusta kaupunkipolitiikan näkökul-
masta, ja olisi ollut perusteetonta rajata tämä tarkastelu tutkimuksen ulkopuolelle. 
Kaupunkipolitiikan käsite on jäänyt hämäräksi juuri siitä syystä, että tutkijoilla ei ole 
ollut riittävästi kunnianhimoa, kurinalaisuutta sekä pitkäjänteisyyttä avata kaupunki-
politiikan monia puolia ymmärrettävästi ja muodostaa kattavaa synteesiä.  

Skaala on ollut tutkimuksessa voimakas ja hyödyllinen, kontekstisidonnainen 
analyysityöväline. Maakuntauudistusta tarkasteltaessa hyödynnettiin skaalateorian 
käsitteitä. Kaupunkipolitiikan tekijät olivat erityisen huolissaan maakunnan tason luo-
misesta skalaariseen tasohierarkiaan, millä olisi kaupunkipolitiikan kehitystä kahlit-
seva vaikutus. Kaupunkipolitiikan voimaannuttamisen tarkasteluun oivallisen analyy-
sityövälineen tarjosi puolestaan Sallie Marstonin tutkijaryhmä: neljännen sektorin toi-
mijat paljastuivat sosiaalisista sijaintipaikoista, joissa luotiin elinvoimaista kaupunkia.  
David Harveyn kuvaaman pääoman kiertokulun avulla tehtiin ymmärrettäväksi inves-
tointien merkitys rakennettuun ympäristöön, ja karismaattisen herruuden käsitteellä, 
jota Max Weber käyttää, kuvattiin kaipuuta vahvoihin karismaattisiin johtajiin.  

Uusi suomalainen kaupunkipolitiikka ei ole kokonaan kuollut, mutta se on jäänyt 
heikoksi ja voimattomaksi konfliktien tuhoavan vaikutuksen vuoksi. Kaupunkipolitii-
kan vahvistaminen on haasteellista. Tarvetta olisi vahvoille ja karismaattisille johta-
jille, jotka kykenevät ”herättämään kaupunkipolitiikan henkiin”, neuvottelemaan ja 
solmimaan urbaanin yhteiskuntasopimuksen, kohottamaan kaupunkien kehittämispo-
litiikan profiilia sekä kehittämään kaupunkipolitiikkajärjestelmää ja kansallista kau-
punkiverkkoa. Luvussa 11 kuvattujen globaalien kaupunkiongelmien ratkaiseminen 
edellyttäisi vaikuttavaa kaupunkipolitiikkaa, joka huomioisi erilaisten kaupunkien tar-
peet (kaupunkikohtaiset räätälöidyt ratkaisut) ja joka hyödyttää koko Suomea.  

Valtiollisen kaupunkipolitiikan tulisi olla virallista ja sille olisi annettava riittä-
västi resursseja. Näitä resursseja kuin myös kaupunkien omia varoja tulisi käyttää har-
kiten rakennetun ympäristön kehittämiseen sekä aineettoman pääoman kasvattami-
seen. Digitaaliaikana kaupunkipolitiikka tarvitsisi tuekseen neljättä sektoria sekä kau-
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punkitutkimukseen erikoistuneita tiedetoimittajia. Uudet kaupunkiliikkeet ja kansan-
liikkeet, kuten liike Nyt, voisivat ravistella vanhakantaisia johtamistapoja, ja luoda 
alustoja dialogiselle päätöksenteolle. Keskeistä olisi tehdä kaupunkipolitiikasta hou-
kuttelevampaa, parantaa älykaupunkien elinvoimaa, osallistaa ihmisiä, luoda kohtaa-
misia, kehittää maaseudun ja kaupungin välistä vuorovaikutusta, hyödyntää alustoja, 
tehdä urbaani sosiaalipoliittinen strategia, kehittää kasvukolmiota ja yrittäjäekosystee-
mejä, hyödyntää vaikuttavuusinvestoimisen ja ESIR:in mahdollisuuksia sekä tehdä 
metropolista ja suurkaupungeista nuorille paikkoja, joissa he voivat unelmoida, olla 
onnellisia ja toteuttaa tavoitteitaan. Ei tulevaisuuden kaupunkipolitiikan ole pakko olla 
vain elinkeinopainotteista. Poliitikot voisivat tehdä kaupungeista hauskoja, valoisia ja 
loisteliaita sekä huomioida uskonnolliset tarpeet sekä eksistentialistiset arvot.  

Tulevaisuuden tehokas kaupunkipolitiikka vastaa kestävän kehityksen tavoittei-
siin sekä kitkee äärimmäisen köyhyyden. Valtiollisten kaupunkipolitiikkojen kehittä-
minen on maailmanlaajuisesti kuuma kysymys 2010-luvun lopulla sekä 2020-luvulla. 
YK hyväksyi vuonna 2015 Kestävän kehityksen tavoiteohjelman (Agenda 2030). Ha-
bitat III:n jälkeen kiinnostus valtiollisten kaupunkipolitiikkojen synnyttämiseksi ja ke-
hittämiseksi lisääntyi merkittävästi globaalilla tasolla.  

Ympäristöministeriö tiedotti kesäkuussa 2017 käynnistävänsä viisivuotisen kan-
sallisen kestävän kaupunkikehityksen ohjelman (2017–2022), jonka tavoitteena oli 
vahvistaa valtion ja kaupunkien välistä yhteistyötä. Etsiäkseen ratkaisuja kaupunkien 
kasvuun ja kestävyyteen liikenne- ja viestintäministeriö, oikeusministeriö sekä työ- ja 
elinkeinoministeriö ilmoittivat puolestaan maaliskuussa 2018 käynnistävänsä uuden 
kaupunkiohjelman valmistelun (2018–2022). Vaikka kestävän kaupunkikehityksen 
ohjelma, kaupunkiohjelma ja seutukaupunkiohjelma antoivatkin toivoa monimuotoi-
sen kaupunkipolitiikan voimistamiseksi, ne eivät poistaneet sitä tosiasiaa, että uusi 
suomalainen kaupunkipolitiikka oli pitkään voimatonta, heikkoa ja näkymätöntä. 

On erittäin merkittävää, että Elinkeinoelämän keskusliitto esitti vuonna 2018, että 
Suomen hallitus nimeäisi kaupunkipolitiikan yhdeksi kärkihankkeekseen ja että kau-
punkipoliittinen ministerivaliokunta tulisi asettaa. Kaupunkipolitiikan vahvistamiselle 
olisi 2020-luvun alussa hyvät mahdollisuudet, sillä perinteikkäät kaupunkipuolueet 
menestyivät eduskuntavaaleissa 2019  SDP oli niukasti suurin puolue.  

Keskustelun herättämiseksi kaupunkien kehittämisen merkityksestä kaupunkipo-
litiikan tekijät toivoivat tutkijoilta enemmän kaupunkitutkimuksia, jotka käsittelisivät 
esimerkiksi suurkaupungistumista, yhteisöllisyyttä kaupungissa, julkisten kustannus-
ten jakautumista kaupunkien ja maaseudun välillä sekä lainsäädännön (esim. kunta-
lain) kehittämistä. Useat aihepiirit olivat merkityksellisiä sekä kaupunkipolitiikan te-
kijöille että tutkijoille, esimerkiksi ihmisten elämäntapojen muutoksien tarkastelut 
kiinnostivat laajasti riippumatta siitä, tutkittiinko vai tehtiinkö kaupunkipolitiikkaa.  

Kaupunkitutkimuksen kenttä on laajentunut ja tutkimusaiheet ovat monipuolistu-
neet 40 vuoden aikana. Tämä on positiivista, sillä nyt on olemassa ainutkertainen mah-
dollisuus selvittää, mitä suomalainen kaupunkipolitiikka oikeastaan on. Käsitteen 
avaamisen rinnalla tulee jatkaa myös muuttuvan suomalaisen kaupungin tutkimista, 
sillä muutoin politiikkatoimet muuttuvat hyödyttömiksi, jos ei tiedetä, mikä kaupunki 
on. Kaupunkitutkimukset ovat arvokkaita poliitikoille, sillä maailma on siirtynyt ai-
kaan, jolloin järkeä ja totuutta vastaan käydään populistisilla hyökkäyksillä, ja pika-
politiikalla. Tutkimusta tarvitaan, koska kamppailu vallasta ja ”totuudesta” kiihtyy. 

Olen pyrkinyt tällä kaupunkitutkimuksella avaamaan suomalaisen kaupunkipoli-
tiikan käsitettä, sekä kehittämään suomalaista kaupunkipolitiikkaa. Seuraavaksi annan 
vastauksen kysymykseen ”Mitä on suomalainen kaupunkipolitiikka?”.  
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13 Mitä on suomalainen kaupunkipolitiikka? 
 

Tutkimuksessa analysoitiin suomalaista kaupunkipolitiikkaa, sen historiallisia 
juuria ja muutosta. Aineistona oli tutkimusta varten tehdyt 69 asiantuntijahaastattelua, 
hallitusohjelmia, sopimuksia, ohjelma-asiakirjoja, säädöksiä, työryhmien asettamis-
päätöksiä, kaupunkistrategioita sekä raportteja ja julkaisuja. Tutkimuksen teoreettinen 
viitekehys rakennettiin kansainvälisyyden, globalisaation, skaalojen, litteän ontolo-
gian, verkostojen, länsimaisen kaupungin, konfliktien, kasvun, eurooppalaisen kau-
pungin, valtion, pääoman kiertokulun sekä distinktion teorioista. Analyysityöväli-
neinä hyödynnettiin seuraavia käsitteitä: kansainvälistyvä kaupunki, yrittäjäkaupunki, 
globaali talous, paikallinen taso, alueellinen taso, kansallinen taso, ylikansallinen taso, 
globaali taso, sosiaalinen sijaintipaikka, verkosto, byrokraattinen herruus, karismaat-
tinen herruus, koalitio, kaupunki-valtio-suhde, paikallinen yhteiskunta, kollektiivinen 
toimija, kaupunkien hallinta, innovaatio, postfordismi, hyvinvointivaltio, kilpailuval-
tio, pääoman sekundäärinen kierto sekä politiikan kenttä.  

Tutkimuskysymyksiksi muotoiltiin seuraavat: (1) Mitä on suomalainen kaupun-
kipolitiikka? (2) Miten kaupunkipolitiikkaa voitaisiin kehittää? (3) Alkoiko vuoden 
1995 jälkeen kaupunkipolitiikan uusi aikakausi ja miten suomalainen kaupunkipoli-
tiikka on kehittynyt vuoden 1995 jälkeen? (4) Kuka tekee kaupunkipolitiikkaa Suo-
messa ja mikä on tekijöiden intressi kaupunkipolitiikkaan? (5) Miten kaupunkipoli-
tiikka on ymmärretty? Huomio kohdistui kaupunkipolitiikan määritelmään, Suomen 
kaupunkilaitoksen historiaan, uuden valtiollisen kaupunkipolitiikan syntyyn, ulkomai-
siin esikuviin, EU:n kaupunkipolitiikkaan, kaupunkeihin kollektiivisina toimijoina, 
konflikteihin, globaaleihin kaupunkiongelmiin, kaupunkipolitiikan keinoihin sekä po-
litiikan kehittämiseen. Seuraavaksi esitellään tutkimuksen tulokset. Mitä on siis suo-
malainen kaupunkipolitiikka?  
 
13.1 Yhteenveto keskeisistä tuloksista 
 

Aloittakaamme sanasta, termistä ja käsitteestä. Kaupunkipolitiikan yhdyssanassa 
kaupunki on määriteosa ja politiikka perusosa. Kaupunki oliona määrittää sisällön po-
litiikalle, joka asettaa kaupungin lähtökohdakseen, tavoitteekseen ja lopputuloksek-
seen. Termi suomalaisen kaupunkipolitiikka on nimi ilmiölle, jossa suomalaiset teke-
vät kaupungeilleen jotain. Kyseessä on kaupunkipolitiikan käsitteen kielellinen il-
maus. Suomalaisten mielissä oleva suomalaisen kaupunkipolitiikan käsite on termiä 
laajempi, koska se viittaa politiikan tekemisen intresseihin ja motiiveihin, jotka voivat 
johtua termin takana olevista ilmiöistä, kuten globalisaatiosta. Tutkimus esittikin hie-
nosyisen kuvauksen intresseistä. Suomalaiselle kaupunkipolitiikan käsitteelle ei ole 
ollut olemassa yhtä sisältömääritelmää, joka kuvaa kaupunkipolitiikan oleelliset piir-
teet. Hajanaisista ja puutteellisista määritelmänannoista johtuen tutkimuksessa etsit-
tiin kiteytettyjä stipulatiivisia määritelmiä, joita omaksuttiin ja yhdisteltiin. Esittä-
käämme seuraava määritelmä, joka ei ole ehdoton:  
 
(i) Suomalainen kaupunkipolitiikka on tavoitteellista politiikkaa, jota tehdään ih-

misten ja kaupunkien hyväksi. Sillä edistetään elinkeinotoimintaa ja kansainvä-
listymistä, lisätään elinvoimaa sekä ennakoidaan ja ohjataan kaupunkikehitystä, 



 

277 
 

SUOMALAINEN KAUPUNKIPOLITIIKKA – SEN TEKIJÄT JA TULKIT            Olli Hokkanen 

jonka tulisi olla kestävää. Kaupunkipolitiikalla huolehditaan palveluista, valvo-
taan kaupunkien etuja sekä perustellaan, miksi kaupunkien menestys ja niissä 
syntyvät uudet innovaatiot turvaavat koko Suomen kehityksen. (Luku 5.) 
 

Ihmisten hyväksi tehtävä kaupunkipolitiikka palvelee koko Suomea. Kaupunki-
politiikka ei ole ollut vain kaupunkien kilpailukyvyn vahvistamista, vaan siihen on 
kohdistettu myös filosofisia ja tutkimuksellisia aspekteja sekä urbaaniin elämään liit-
tyviä kysymyksenasetteluja. Näin tapahtui uuden suomalaisen kaupunkipolitiikan kul-
takauden aikana, vuosien 1995 ja 2003 välillä. Kaupunkipolitiikka on ollut syvälli-
sempää, hienostuneempaa ja monimerkityksellisempää kuin perinteinen päivänpoliti-
kointi. Kaupunkipolitiikka ei ole ollut vain kasvukeskuspolitiikkaa tai rahanjakoa, 
vaan parhaimmillaan kyseeseen on tullut hienotunteinen politiikan teon tapa, jolla oh-
jataan kokonaisvaltaisesti kaupunkikehitystä kestävän kasvun edellyttämällä tavalla.  

Suomalainen kaupunkipolitiikka ei ole yksilökäsite, jolla olisi vain yksi ainutker-
tainen tarkoite. Kyseessä on yleiskäsite. Kaupunkipolitiikkaa ilmaistiin eri tavoin, esi-
merkiksi kaupunkien kehittämispolitiikalla, toimintaohjelmalla sekä kaupunkistrate-
gialla viitattiin ekstensionaalisesti suomalaiseen kaupunkipolitiikkaan, tosin eri inten-
sionaalisilla merkityksillä. Näin ollen kaupunkipolitiikan intensio ja ekstensio avau-
tuivat, kun kielellisten ilmauksien merkityksiä suhteutettiin kielenulkoiseen maail-
maan. Ekstensio on kaupunkipolitiikan käsitettä vastaavien ja siihen kytkeytyvien tar-
koitteiden (oliot) muodostama joukko. Ekstensio osoittautui suuremmaksi kuin kau-
punkipolitiikan intensio, joka koostui oleellisista ja erotettavista käsitepiirteistä sekä 
kielellisten ilmausten osarakenteista, hahmoista. Esittäkäämme toinen tulos:  

 

(ii) Kaupunkipolitiikka on ymmärretty väljästi (Luvut 5 12).  
 

Tutkimustyön yhteydessä laadittiin laaja sanasto, ”kaupunkipolitiikan tekijän ja 
tietojohtajan käsikirja”, joka selkeytti suomalaista kaupunkipolitiikkaa ja joka helpotti 
huomattavasti tutkimuksen kirjoittamista ja asioiden sisäistämistä. Kaupunkipolitiik-
kaa ei tulisi enää nähdä tehottomana terminä, joka menettää merkityksensä. Suoma-
laisen kaupunkipolitiikan käsitteen alaan kytkeytyviä sanoja ja käsitteitä ei ole aikai-
semmin koottu yhteen. Intension ja ekstension avaava sanasto deskriptiivisine määri-
telmineen ja eksplikaatioineen esitetään liitteessä 12. Se kuvaa kaupunkipolitiikan 
muistiesitykseksi ja tietokehykseksi, jota vasten asiat hahmottuvat. Jatkossa suoma-
laisen kaupunkipolitiikan teko vaatii vastaavaa tiedon hallitsemista ja prosessointia.  

Ekstensioon (ks. sanasto) oli mahdollista lukea hierarkkisia alakäsitteitä, joista 
osa on toisilleen vieruskäsitteitä, esimerkiksi ”vanha kaupunkipolitiikka” 
(1323/1523−1994) ja ”uusi suomalainen kaupunkipolitiikka” (1995−). Vanhan kau-
punkipolitiikan hierarkkisia alakäsitteitä ovat ”kuninkaiden kaupunkipolitiikka” sekä 
introdusoidut ”autonomisen Suomen kaupunkipolitiikka” sekä ”itsenäisen Suomen 
vanha kaupunkipolitiikka”. Kuninkaiden kaupunkipolitiikka sisältää ”tapulikaupunki-
politiikan”, kun taas kaksi jälkimmäistä pitävät sisällään ”esikaupunkipolitiikan”. It-
senäisen Suomen vanhasta kaupunkipolitiikasta erotettiin ajanjakso 1960−1994, jota 
kutsuttiin ”kaupunkipolitiikan eläkepäiviksi”. Tuolloin perustettiin uudet kaupungit, 
tehtiin alueliitoksia, suunniteltiin kasvukeskuspolitiikkaa, ”kehitettiin” pääkaupunki-
seutua aluepoliittisesti sekä käynnistettiin keskusseutujen kehittämisohjelmat. Van-
haan kaupunkipolitiikkaan luettiin myös ”paikallinen kaupunkipolitiikka” eli ”paikal-
linen kaupungin kehittämispolitiikka”. Suomen itsenäistyminen ei johtanut eksplisiit-
tisen ja erityisen valtiollisen kaupunkipolitiikan työstöön, vaan vanha kaupunkipoli-
tiikka säilyi implisiittisenä ja yleisenä vuoden 1994 loppuun asti, kunnes se kuoli.  
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Vuonna 1995 alkoi suomalaisen kaupunkipolitiikan uusi aikakausi. Vanhasta kau-
punkipolitiikasta vaikutteita saanut uusi suomalainen kaupunkipolitiikka syntyi 
vuonna 1995, kun Paavo Lipposen ensimmäisen hallitus aloitti toimintansa. Samana 
vuonna Suomi liittyi Euroopan unionin jäseneksi ja ympäristöministeriön työryhmän 
jäsenet julkaisivat työskentelynsä tuloksena syntyneen raportin Katse kaupunkiin. 
Mauri Pekkarisen johdolla työskennelleet aluepoliitikot eivät maininneet sanaa kau-
punkipolitiikka, kun he valmistelivat Suomea EU:n jäseneksi; sen sijaan ympäristömi-
nisteriön työryhmä kiinnitti huomiota EU:n kaupunkipolitiikkaan, joka ei kykene si-
nänsä vaikuttamaan valtiollisen kaupunkipolitiikan keinoihin. EU huomioitiin, koska 
kaupunkeja haluttiin kansainvälistää. Valtiollisen kaupunkipolitiikan suunnittelua jat-
kettiin sisäasiainministeriössä ja vuonna 1996 asetettiin ensimmäinen kaupunkipoli-
tiikan yhteistyöryhmä kolmivuotiskaudeksi 1997 1999. Esittäkäämme kolmas tulos:  
  
(iii) Suomalaista kaupunkipolitiikkaa on mahdollista luonnehtia nuoreksi politii-

kaksi, koska julkilausuttu valtiollinen kaupunkipolitiikka käynnistyi vasta 1990-
luvulla. Vanha kaupunkipolitiikka loppui, kun viimeisetkin maininnat kaupun-
kien vanhoillisista erioikeuksista poistuivat lainsäädännöstä. Työssä introdusoi-
tiin käsite ”uusi suomalainen kaupunkipolitiikka”, joka kuvaa valtion ja kaupun-
kien välistä yhteistyötä. Lipposen hallitus asetti kaupunkipolitiikan yhteistyö-
ryhmän vastauksena globalisaation ja kaupunkien kansainvälistämisen haastei-
siin sekä muuttuneeseen suomalaiseen yhteiskuntaan (Luvut 2 & 6.) 

   
Uuden suomalaisen kaupunkipolitiikan aikana kaupunkipoliitikot pitivät luontevina 
verrokkikohteina ja esikuvina pääasiassa länsimaita ja länsimaisia kaupunkeja. Nel-

 tulos on seuraava:  
 

(iv) Uuteen suomalaiseen kaupunkipolitiikkaan haettiin vaikutteita muun muassa 
USA:sta, Isosta-Britanniasta, Ranskasta, Ruotsista, Hollannista ja Saksasta 
(Luku 7). 
   

 Esikuvina olivat erityisesti USA, Iso-Britannia ja Ranska. Suomalaisia kaupun-
kipoliitikkoja viehätti varsinkin amerikkalaisten tapa rakentaa suuria ostoskeskuksia 
esikaupunkialueille. Amerikkaan lähdettiin kouluttautumaan, ja Piilaaksossa vierail-
tiin. Ison-Britannian City Challenge ja merkittävien kaupunkien politiikka olivat esi-
kuvina uuden suomalaisen kaupunkipolitiikan kehittämiselle. Ranskan osalta huomio 
kohdistui kaupunkisopimuksiin, esimerkiksi kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä vie-
raili Ranskassa. Ruotsin erilainen suurkaupunkipolitiikka kiinnosti Suomen ja Ruotsin 
samankaltaisen kunnallishallinnon vuoksi. Hollanti oli puolestaan kiehtova, koska 
siellä huomioitiin koko maa kaupunkipoliittisesti. Saksaa arvostettiin kaupunkiver-
kostojen rakentajana. Ruotsi ja Saksa olivat erityisen tärkeitä kohdemaita vanhan kau-
punkipolitiikan aikana; uuteen suomalaiseen kaupunkipolitiikkaan ne vaikuttivat sen 
sijaan vähemmän kuin USA, Iso-Britannia ja Ranska.  

Suomalaisten itsensä kehittämä tietoyhteiskuntamalli rakentui Nokian ympärille, 
ja sen mannekiiniksi tuli Oulu, jonne oli perustettu Oulun Teknologiakylä Oy vuonna 
1982. Teknopolin osakkaiksi tulivat Oulun kaupunki, Kehitysaluerahasto Oy, Oulun 
yliopisto sekä yksityisiä henkilöitä. ”Pohjolan Piilaaksossa” hyödynnettiin Oulun yli-
opiston ja VTT:n tutkimustietoa, vuokrattiin toimitiloja sekä tarjottiin monipuolinen 
ja dynaaminen toimintaympäristö kasvaville yrityksille (kuten Nokialle), jotka käytti-
vät toiminnassaan teknologiaa ja muita palveluja. Oulun malli kopioitui nopeasti, ja 
se vahvisti Suomen tietoyhteiskunnallista kehitystä. Teknologiapoliitikot suuntasivat 

jäs
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julkista tukea avainteknologioille, kuten tietotekniikkaan ja elektroniikkaan. Teknolo-
giakeskukset liittyivät valtakunnalliseen yhteistyöverkosto TEKEL:iin, ja alkoivat to-
teuttaa osaamiskeskusohjelmia. Tiedepuistojen ja -ohjelmien menestyksen seurauk-
sena suomalainen alue- ja kaupunkipolitiikka muuttui innovaatioita edistäväksi ja tie-
toperusteiseksi kaupunkikehittämiseksi. Suomalaiset omaksuivat laaja-alaisen näkö-
kulman innovaatioiden syntyyn. Viides tulos on seuraavanlainen: 

 
(v) Suomalaisten kaupunkien menestykseen on vaikuttanut tietoyhteiskunnallinen 

kehitys ja varsinkin osaamiskeskusohjelma OSKE, joita ei tulisi kuitenkaan 
nähdä nuoreksi luonnehditun valtiollisen kaupunkipolitiikan ansioina. Suomen 
tietoyhteiskunnan peruskivet ovat peräisin ei-julkilausutun kaupunkipolitiikan 
ajalta, jolloin tehtiin ratkaisevia tiede- ja teknologiapoliittisia päätöksiä. Uuden 
suomalaisen kaupunkipolitiikan aikana tosin katsottiin, että OSKE olisi toteut-
tanut myös kaupunkipolitiikkaa käytännössä huolimatta siitä, että kaupunkipo-
litiikan yhteistyöryhmä ei koskaan vastannut erityisohjelmasta. (Luvut 6 ja 7.) 

 
Euroopan unionin jäsenmaissa, kuten Ranskassa, ihailtiin OSKE:a, joka teki suo-

malaisista kaupungeista kansainvälisempiä. Samoin unionin suunnittelema URBACT 
on hyvä esimerkki siitä, kuinka kaupungit verkostoituivat kansainvälisesti. Merkittä-
viä EU:n lanseeraamia työvälineitä olivat niin ikään URBAN-yhteisöaloitteet ja ta-
voite 2-ohjelmat. Esittäkäämme kuudes tulos, joka koskee Euroopan unionia:   

 
(vi) EU:n myötävaikutuksesta eurooppalaiset (siis myös suomalaiset) kaupungit 

ovat kansainvälistyneet ja siten muuttuneet, mutta valtiollisten kaupunkipolitiik-
kojen keinoihin unionilla ei ole mandaattia vaikuttaa. EU:lla on kuitenkin mer-
kittävä rooli suositusten antajana. (Luku 8.) 

 
Euroopan unioni on asettanut jäsenmailleen reunaehtoja rikkomatta läheisyyperi-

aatetta. Reunaehdot ovat olleet Suomelle enemmän sallivia kuin rajoittavia, eikä niitä 
ole annettu kaupunkipoliittisin perustein. Reunaehdot ovat koskeneet esimerkiksi EU-
kynnysarvojen asettamista (koskien julkisia hankintoja) sekä tilastollista alue- ja tuki-
järjestelmäluokittelua, josta Itä- ja Pohjois-Suomen ”EU-romantikot” (kaupunkipoli-
tiikan kaupunkityyppi) ovat hyötyneet. Euroopan komissio on määritellyt tarkasti, 
millaisen valtiontuen suuntaaminen yritystoiminnalle on sallittua.   

EU:n kaupunkipolitiikasta kuitenkin puhutaan huolimatta siitä, että DG REGIO 
on pitänyt kiinni perinteistään tarkastelemalla kaupunkiasioita osana koheesiopolitiik-
kaa. Euroopan aluekehitysrahaston varoja on sijoitettu kaupunkialueisiin yleisten toi-
menpideohjelmien kautta; kuitenkin vähintään 5 % EAKR:n kansallisista määrära-
hoista on korvamerkitty yhdennettyyn kestävään kaupunkikehitykseen. Suomen ra-
kennerahasto-ohjelmaan sisällytettiin kuuden suurimman kaupungin lobbaama 6Aika-
strategia, jonka toteutuksessa alettiin käyttää apuna EU:n ITI-instrumenttia. Unionin 
kaupunkipolitiikka voimistuu nykyisellä ja olettavasti myös tulevalla ohjelmakau-
della. Kaupunkipoliittisiksi instrumenteiksi taipuvat Horisontti 2020 ja Juncker-Ka-
taisen rahoitus ovat avanneet avarakatseisille eurooppalaisille kaupungeille huomatta-
via kaupunkipoliittisia mahdollisuuksia. Suomalaisetkin kaupungit ovat hyötyneet 
näistä instrumenteista, esimerkiksi Tripla rakentuu Helsingin Pasilaan ESIR:n avulla. 
EU on halunnut osoittaa instrumenttinsa hyödyllisyyden jäsenmailleen.  

Kaupunkipolitiikka on entiteetti, joka jakautuu ominaisuuksiin (esim. kaupunki-
tyypit), olioihin (esim. aluekeskusohjelma), suhteisiin (esim. suhde sektoripolitiik-
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kaan), erilaisiin propositioihin (esim. kaupunkipolitiikka on saanut vaikutteita Britan-
niasta), tapahtumiin (esim. kaupunkipäivät, kaupunkifoorumit ja kaupunkisympo-
sium) sekä faktoihin (valtiollinen kaupunkipolitiikka syntyi, koska kaupunkipolitiikan 
yhteistyöryhmä asetettiin vuonna 1996). Tutkijat eivät ole kyenneet kuvaamaan kau-
punkipolitiikan hienojakoisuutta riittävän tarkasti. Tutkimus paikkasi puutetta ja erotti 
konkreettisia olioita, kuten ohjelmaperusteisen politiikan tekijät sekä kaupunkipolitii-
kan edistäjä-ajajat, vaikuttajat ja sivulliset toimijat. Muotoilkaamme seits mäs tulos:  
 
(vii) Kaupunkien valtuustot toimieliminä, kaupunkien ja valtion virkamiehet, kaup-

pakamari, elinkeinoelämä järjestöineen, ammattiyhdistysliikkeet sekä asukkaat 
ja kaupunkipuolueet tekevät kaupunkipolitiikkaa. Poliitikot päättävät asioista, ja 
virkamiesten osallistuminen kaupunkipolitiikan tekoon tarkoittaa kaupunkipo-
liittisten asioiden valmistelua ja esittelemistä poliittista päätöksentekoa varten, 
tai ohjelmien tekoa. Kaupunkipolitiikan tutkijat, kuten yliopistotutkijat ja neu-
vonantajat, tulkitsevat ja selittävät kaupunkipolitiikkaa. Tutkijat luovat edelly-
tykset tutkimukseen perustuvalle politiikalle. Edistäjät suhtautuvat kaupunkiasi-
oihin myönteisesti ja ajavat kaupunkipolitiikkaa (esim. C21-verkosto), kun taas 
vaikuttajilla, kuten Paavo Lipposella, on ollut merkittävä historiallinen panostus 
kaupunkipolitiikan kehitykseen. Konsultit ovat sivullisia toimijoita, jotka eivät 
pääsääntöisesti kuulu kaupunkipolitiikan ytimeen, joka muodostuu aktiivisesta 
tekijä- ja tutkijakunnasta edistäjineen ja vaikuttajineen. (Luku 9.) 

 
Koska suomalaisen kaupunkipolitiikan käsite oli jäänyt hämäräksi, julkisuudessa 

puhuttiin vain kaupunkipolitiikasta tarkentamatta sen piirteitä tai osa-alueita. Tulisi 
ymmärtää, että suomalainen kaupunkipolitiikka on hierarkkinen yläkäsite useille ala-
käsitteille. Kaupunkipolitiikka ei ole kuitenkaan korkein yläkäsite tai abstrakti käsite, 
esimerkiksi ohjelmaperusteinen kaupunkipolitiikka oli konkreettista politiikkaa; myös 
tekijöiden allekirjoittama MAL-sopimusasiakirja oli konkreettinen olio. Tutkimus ei 
abstrahoinut kaupunkipolitiikkaa jostakin, vaan se erotti kaupunkipolitiikan oleelliset 
piirteet epäoleellisista abstrahoimalla laajasta tarkoitejoukosta muun muassa tyyppejä, 
esimerkiksi kaupunkipolitiikan kaupunkityyppi ”vahvat kollektiivisesti toimivat kau-
pungit” abstraktina oliona introdusoitiin. Tämä käsite piti kiinni konkretiasta Andrew 
Sayerin esittämien tieteellisten ohjeiden mukaisesti. Vahvat kollektiivisesti toimivat 
kaupungit ovat hyödyntäneet strategisesti kaupunkien hallinnan keinoja. Ne kehittävät 
innovaatioalustoja sekä tekevät public-private-yhteistyötä ja elinvoima- ja kaupunki-
seutupolitiikkaa. Ne valitsevat vahvoja kaupunginjohtajia, kohdistavat varoja fyysi-
seen infrastruktuuriin, arvostavat korkeakouluyhteistyötä, panostavat teknologiaver-
kostoihin ja ekosysteemiseen politiikkaan, hyödyntävät maksimaalisella tavalla logis-
tista sijaintiaan, kartoittavat EU:n mahdollisuuksia sekä käyttävät apunaan ystävyys-
kaupunkiyhteyksiään. Tutkimuksessa työstetyt tyypit muodostavat yhdessä kaupunki-
poliittisen yhteiskuntatypologian.  

Mikä on politiikan tekijöiden intressi kaupunkipolitiikkaan? Poliitikkojen intres-
sinä on tulla uudelleenvalituiksi sekä lisätä valtaansa. Virkamiehet ja ohjelmien suun-
nittelijat haluavat edetä urallaan tai vähintään säilyttää oman asemansa. Kaupunkien 
kasvusta hyötyvät osakeyritykset pyrkivät tekemään voittoa osakkeenomistajilleen 
sekä varmistamaan osaamispääoman saatavuuden ja hyvän logistisen sijainnin kau-
punkialueella. Rakennusalan toimijat haluavat luoda mielikuvaa siitä, miten kaupun-
kia rakennetaan, koska tämä luo niille businessmahdollisuuksia. Etujärjestöt eivät 
suostu leikkaamaan omista eduistaan, vaan ne tukevat jäseniään ja kannattajiaan, esi-

e
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merkiksi SAK tukee kaupunkipuolueita, kuten sosiaalidemokraatteja ja vasemmisto-
liittolaisia. Kuntajakoselvittäjän (kuten konsultin) intressinä on ajaa kunnat yhteen, ja
saada palkkio kuntajakoselvityksen teosta. Kaupunkilainen on kiinnostunut elinympä-
ristönsä kehittämisestä ja perheensä hyvinvoinnin lisäämisestä. Kaupunkipolitiikan te-
kijöiden intressit ovat siis moninaisia. Kaupunkitutkijat pyrkivät varmistamaan rahoi-
tuksen tutkimushankkeilleen, saamaan näkyvyyttä julkaisuilleen sekä kohoamaan
akateemisessa hierarkiassa.

Uusi suomalainen kaupunkipolitiikka alkoi selvästi hiipua, kun kaupunkipolitii-
kan kultakausi päättyi vuonna 2003. Tutkimuksessa selvitettiin, oliko aluepolitiikka
kahlinnut kaupunkipolitiikan kehittymistä. Työssä huomattiin, miten aluepolitiikka ja
kaupunkipolitiikka voivat erota tavoitteiltaan ja toimintatavoiltaan. Aluepolitiikalla on
ollut pitkät perinteet ja vakiintunut asema Suomessa; se oli kyennyt pitkään estämään
valtiollisen kaupunkipolitiikan muotoilun. Toisaalta aluepoliitikot olivat vaikuttaneet
myös suotuisasti kaupunkikehitykseen, esimerkiksi keskusseutujen kehittämisohjel-
milla. Aluepoliitikot olivat myös rajoittaneet ja hidastaneet pääkaupunkiseudun kehit-
tymistä. Kaupunkipolitiikan teko oli ollut haastavaa kultakaudellakin, esimerkiksi
kaupunkiohjelmia ei resursoitu riittävästi. Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa selittää
kaupunkipolitiikan ja aluepolitiikan välistä suhdetta.  Tutkimuksessa abstrahoitiin
seitsemän erilaista tyyppiä, joita ovat ”perinteinen aluepolitiikka”, ”kaupunkipolitii-
kan kahleet”, ”kaupunkipolitiikan nousu”, ”kaupunkipolitiikan itsenäistyminen”,
”kaupunkipolitiikan sukupuutto”, ”eriävät planeetat” sekä ”vanha Ståhlbergin esikau-
punkipolitiikka”. Oleellista oli huomata, että kaupunkipolitiikasta olisi mahdollista
tehdä vahvaa, ja se voidaan sopeuttaa olemassa olevaan aluepolitiikkaan.

Konfliktien, jännitteiden ja vastakkainasettelujen vuoksi valtiollisesta kaupunki-
politiikasta tuli voimaton ja lopulta lähes näkymätön huolimatta siitä, että suurkaupun-
kipolitiikka (synt. 2004) ja metropolipolitiikka (synt. 2007) saatiin aikaisiksi. Kaupun-
kipoliittinen yhteistyö muodostui entistä vaikeammaksi johtuen eriävistä intresseistä
sekä legitiimeistä intresseistä. Myös paikallisen kaupunkipolitiikan teko vaikeutui. Jo-
kaisesta konfliktista löytyy aina vähintään kaksi osapuolta. Kaupunkipolitiikot kohta-
sivat esimerkiksi universaalisen sosiaalipolitiikan edistäjät, alueellistajat, aluehallin-
non ja valtionosuusjärjestelmän uudistajat, maakuntien liittojen ja niiden muodosta-
mien koalitioiden edustajat, reunakuntien vaikuttajat, kulttuuriympäristön suojelijat,
kuntaliittolaiset, kunnallisen itsehallinnon puolestapuhujat, sisäasiainministeriön val-
lankaappaajat, antiurbanistit, maaseutupoliitikot, KOKO-ohjelman suunnittelijat sekä
kuntakapinaliikkeen kenraalin. Kaupunkipolitiikkaa edistävien tekijöiden lisäksi uu-
teen suomalaiseen kaupunkipolitiikkaan on kytkeytynyt hyvin laajasti sivullisia toi-
mijoita, jotka ovat vaikuttaneet kaupunkien kehitykseen – siis myös negatiivisesti.

Kaupunkipolitiikan kenttä kokosi konservatiiviset ja uudistusmieliset toimijat yh-
teen sekä kuvasi niiden suhteita ja intressejä kaupunkien kehittämispolitiikkaa koh-
taan. Kenttä erotti ”liberaalisen ja kunnianhimoisen kv-visionärismin”, ”liberaalisen
aluekehittämisen ja koheesion edistämisen”, ”konservatiivisen urbanismin” sekä
”kaupunkipolitiikan epäilemisen, kritisoimisen ja kaupunkivihamielisyyden” diskurs-
sit. Näiden keskustelutapojen kokonaisuuksien lisäksi tuotiin esille rakkausdiskurssit
koskien kaupunkia, maaseutu- ja maatalouspolitiikkaa, metropolipolitiikkaa, kuntapo-

 
(viii) Valtiollinen kaupunkipolitiikka kukoisti Lipposen I ja II hallituksen aikana, 

minkä jälkeen kaupunkien kehittämispolitiikka hiipui. Uusi suomalainen kau-

litiikkaa ja aluepolitiikkaa. Kahdeksas tulos on seuraava:  
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punkipolitiikka ei kuollut, mutta siitä tuli voimaton konfliktien tuloksena. Uu-
den suomalaisen kaupunkipolitiikan toimija- ja intressikenttä ehti joka tapauk-
sessa kehittyä hienojakoiseksi. (Luku 10.) 
 

Näin ollen Suomen kaupungit muuttuivat nopeammin kuin uusi suomalainen kaupun-
kipolitiikka, joka toki on yrittänyt vastata erilaisiin globaaleihin haasteisiin:   

 
(ix) Uusi suomalainen kaupunkipolitiikka ei ole hyödyntänyt ainoastaan mahdolli-

suuksia, vaan se on  vastoin yleistä käsitystä  yrittänyt vastata myös globaa-
leihin kaupunkiongelmiin. Keinoina on käytetty sektoreiden koordinaatiota, oh-
jelmia, sopimuksia, suunnittelua, kuntaliitoksia, strategioita, vyöhykkeiden ke-
hittämistä sekä ÄRM-määrärahaa. Globalisaatio on vaikuttanut merkittävästi 
uuteen suomalaiseen kaupunkipolitiikkaan. (Luku 11.) 

 
Sektoreiden koordinointi osoittautui ongelmalliseksi hallinto- ja budjettikäytän-

nöistä johtuen. Vaikka uusi suomalainen kaupunkipolitiikka on ollut selvästi elinkei-
nopainotteista, on väärin väittää, että sen suhde sektoripolitiikkoihin olisi ollut yksin-
kertainen. Useat ohjelmat arvioitiin aikansaeläneiksi, tosin OSKE:a pidettiin tehok-
kaana. Aiesopimustoiminnassa ilmeni kuntafuusioiden lailla luottamuksen rakoilua, 
ja kaupunkisopimuksilla olisi voinut olla merkittävämpikin rooli. Siirtyminen todelli-
siin sopimuksiin ei tuonut lisäarvoa kaupunkisopimuksiin. Äkillisille rakennemuutos-
alueille annetut määrärahat pelastivat ”vanhoja upporikkaita kaupunkeja, joista tuli 
väliaikaisesti rutiköyhiä” (kaupunkipolitiikan kaupunkityyppi). Vyöhykkeiden kehit-
tämiseen liittyi puolestaan potentiaalia, mutta myös liian suuria odotuksia rajat ylittä-
vän yhteistyön osalta. Kaikkia kaupunkistrategioita ei ole osattu toteuttaa.  

Uuden suomalaisen kaupunkipolitiikan vahvistaminen ja kehittäminen on erityi-
sen haasteellista. ”Byrokraattisen ja epädemokraattisen virkamiesvaltion” (kaupunki-
politiikan valtiotyyppi) sijasta tarvetta olisi vahvalle valtiolle sekä vahvoille karis-
maattisille johtajille, jotka kykenevät ”herättämään kaupunkipolitiikan henkiin”, neu-
vottelemaan ja solmimaan ”urbaanin yhteiskuntasopimuksen”, kohottamaan kaupun-
kien kehittämispolitiikan profiilia sekä kehittämään kaupunkipolitiikan järjestelmää:  

 
(x) Kaupunkipolitiikka tarvitsee vahvaa valtiota sekä vahvoja johtajia (Luku 12).  
 

Globaaleihin kaupunkiongelmiin vastaaminen ja niiden ratkaiseminen edellyttäisi 
määrätietoista ja vaikuttavaa, koko Suomea hyödyttävää kaupunkipolitiikkaa. Se  
huomioisi erilaisten kaupunkien tarpeet ja suuntaisi investointeja rakennettuun ympä-
ristöön. Valtiollisen kaupunkipolitiikan kehittämisen ohella ei pidä unohtaa siihen 
kiinteästi kytkeytyvää metropolipolitiikkaa, jolla vaikutetaan Helsingin metropolialu-
een kansainvälisen kilpailukyvyn ylläpitoon ja näin ollen Suomen talouskasvun säi-
lyttämiseen. Digitaaliaikana uutta suomalaista kaupunkipolitiikkaa palvelevat myös 
neljäs sektori, kaupunkitutkimukseen erikoistuneet tiedetoimittajat sekä korkeakoulu-
jen ja tutkimusinstituuttien kaupunkitutkijat. Kaupunkipolitiikan kehittäminen kau-
punkitutkimuksen keinoin on aivan oleellista:  

 
(xi) Suomalaisen kaupunkitutkimuksen kysymykset koskevat esimerkiksi kaupun-

kielämää, kaupunkisysteemiä, kaupunkiverkostoja, tiedepuistoja, koalitioita, 
arkkitehtuuria ja suunnittelua, tietotekniikan hyödyntämistä, kokonaisarkkiteh-
tuuria, kaupunkihistorioista oppimista, rikollisuutta, gentrifikaatiota sekä moni- 
ja poikkitieteellistä tutkimusotetta. Näihin kysymyksiin vastaamisella olisi mah-
dollista kehittää uutta kaupunkipolitiikkaa huomattavasti. (Luku 12.) 
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Aika ajoin valtio on toiminut kaupunkien näkökulmasta epärationaalisesti ja muo-
dostanut jopa suurimpia esteitä uudelle suomalaiselle kaupunkipolitiikalle. Suomalai-
set kaupunkipolitiikan tekijät ovat olleet huolissaan arvokkaan  kaupunki-valtio-suh-
teen rakoilusta, kun siihen on yritetty sovittaa maakuntaa. Satavuotias Suomi ansaitsisi 
vahvan ja voitokkaan kaupunkipolitiikan, joka toimisi suunnannäyttäjänä. Suomalais-
ten kaupunkien aika koittaa vielä (kyllä, ilman kahleita) – uusi suomalainen kaupun-
kipolitiikka on mahdollista rakentaa erittäin vahvaksi. Vertauskuvallisesti se ei tule 
romahtamaan antiikin Ródoksen kolossin lailla.  
 
13.2 Suositukset ja jatkotutkimusten tehtävät 
 

Seuraavaksi kootaan yhteen suositukset uuden suomalaisen kaupunkipolitiikan 
voimistamista, kehittämistä ja agendan tekoa varten sekä esitetään jatkotutkimuksille 
tehtäviä. Suositukset eivät ole ehdottomia, ja tarkoituksena on herättää keskustelua.  

Kaupunkipoliitikot voisivat (1) vastata kaupunkipolitiikan kehittämisen haastei-
siin, esimerkiksi voitaisiin solmia urbaani(-agraari) yhteiskuntasopimus, jossa sovi-
taan sektoreiden koordinaatiosta ja jolla virallistetaan valtiollinen kaupunkipolitiikka 
(kaupunkipolitiikasta ei tehdä johtavaa yhteiskuntapolitiikkaa, mutta kaupungeissa se 
voi olla johtava politiikka); (2) vastata strategisesti kaupunkiongelmiin kaupunkipoli-
tiikan keinovalikoimalla, esimerkiksi ylisosiaalineuvos Kananojan mainitsemia ur-
baaneja sosiaalipoliittisia strategioita voitaisiin tehdä; (3) perustaa Suomen Kuntaliit-
toon Metropoli- ja kaupunkialue -yksikön, joka tekisi suomalaisen kaupunkipolitiikan 
tutkimusta pitkäjänteisesti; (4)  arvioida sektoripolitiikkojen koordinaatiotyötä, sovit-
taa valtion omistajaohjauspolitiikka kaupunkipolitiikkaan sekä selvittää mahdolli-
suutta siirtää kaupunkipolitiikan vetovastuu ympäristöministeriöön tai mahdollisesti 
perustettavalle ”rakennetun ympäristön ministeriölle”; (5) kehittää maaseudun ja kau-
pungin välistä vuorovaikutusta, jotta esimerkiksi tarpeettomilta vastakkainasetteluilta 
vältytään; (6) hyödyntää vaikuttavuusinvestoinnin ja ESIR:in mahdollisuuksia tehok-
kaamman kaupunkipolitiikan aikaansaamiseksi; (7) hyödyntää yhteistyössä yritysten 
kanssa ohjelmointirajapintoihin ja dataan perustuvan alustatalouden mahdollisuuksia, 
jotta uudenlaisia palveluinnovaatioita ja tuotteita voitaisiin kehittää; (8) käynnistää 
AKO 2.0:n perustuen alkuperäisen aluekeskusohjelman potentiaaliin, sekä seutukau-
punkiohjelmia (kaupunkineuvos Rantakokon esitykseen perustuen), jotka tyydyttäisi-
vät seutukaupunkien kaupunkipoliittiset tarpeet; (9) vaalia rakennettua kulttuuriym-
päristöä, jotta kaupunkien vetovoima ja identiteetti vahvistuisivat entisestään, sekä 
huomioida luontoarvot kaupunkilaisten viihtyvyyden parantamiseksi; (10) luoda koh-
taamisia, allokoida resursseja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla, kehittää kas-
vukolmiota, tukea tiedepuistoja, ymmärtää uskonnolliset tarpeet, huomioida eksisten-
tialistiset arvot, lisätä sosiaalista inkluusiota, torjua nuorten syrjäytymistä, edistää vai-
keasti työllistyvien hyvinvointia ja työllistymistä sekä tehdä älykaupungeista haus-
koja, valoisia ja loisteliaita; (11) nimetä EK:n suosituksen mukaisesti kaupunkipoli-
tiikka hallituksen kärkihankkeeksi ja asettaa kaupunkipoliittinen ministerivaliokunta; 
(12) rakentaa kaupunkipolitiikkaa hallitusohjelmakirjausten ja C21-tavoitteiden mu-
kaisesti; (13) torjua haitallista ilmastonmuutosta ja tavoitella kestävää kasvua.  

Kaupunkipolitiikkaan liittyy paljon tutkittavaa. Jatkotutkimukset voisivat pureu-
tua kaupunkipolitiikan haasteisiin. Miten kaupunkien ja Antti Rinteen hallituksen kaa-
vailemien sote-maakuntien, jotka saisivat verotusoikeuden, yhteistyöstä saataisiin toi-
mivaa? Mitä aineettomaan pääomaan kohdistetuilla varoilla on saatu aikaiseksi? Mi-
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ten oppia neljännen sektorin käytännöistä ja tunnistaa itse muodostuvia tapahtuma-
paikkoja? Olisi hyvä asia, jos tutkimukset käsittelisivät gentrifikaatiota, kaupunkiter-
rorismia, kokonaisarkkitehtuuria, tiedepuistoja, kaupunkielämää, kaupunkisysteemiä, 
etujärjestöjen kehitystä sekä kaupunkiarkkitehtuuria ja -suunnittelua. 

Suomalaista kaupunkipolitiikkaa voitaisiin myös verrata muihin kansallisiin kau-
punkipolitiikkoihin. Millaisia ovat Tanskan, Norjan, Italian, Espanjan, Belgian, Lu-
xemburgin, Itävallan, Kanadan ja Kiinan kaupunkipolitiikat, jotka rajattiin tutkimuk-
sen ulkopuolelle (saivat vähiten mainintoja kaupunkipolitiikan tekijöiltä ja tutkijoilta), 
mutta joista on otettu vaikutteita Suomeen? Lisäksi oleellista olisi kiinnittää huomiota 
EU:n kaupunkipoliittiseen profiloitumiseen sekä siihen, millä ratkaisuilla eurooppa-
laiset kaupungit pystyvät pärjäämään kansainvälisessä, kiristyvässä kilpailussa. Tut-
kimuksellisesti kiinnostaa olisi se, kuinka hyvin kaupungit ovat pystyneet vauhditta-
maan alueellisia innovaatioekosysteemejä, muodostamaan konsortioita sekä hyödyn-
tämään avoimen innovaation mahdollisuuksia ja uusia rahoitusmahdollisuuksia, kuten 
Kataisen rahaa. Millaisia alustoja on rakennettu? Alueellisten innovaatioekosystee-
mien sisältöä avaavat mainiosti kirjat Orchestrating Regional Innovation Ecosystems 
(2015) sekä Regional Innovation Ecosystems (2016).  

Jatkotutkimuksissa voitaisiin pohtia, mitä uusia mahdollisuuksia ubiikki oppimi-
nen, komiteatyöskentely, digitalisaatio, robotiikka, tekoäly, kiertotalous sekä puhdas 
teknologia tarjoavat uudelle suomalaiselle kaupunkipolitiikalle. Mitkä kaupungit ovat 
onnistuneet toimeenpanemaan strategioitaan tehokkaasti? Miten sosiaalisen kaupun-
kikehittämisen ja universaalisen sosiaalipolitiikan välinen suhde tulisi ratkaista?  

Vanhasta kaupunkipolitiikasta voitaisiin lisäksi oppia, ja siksi sitä tulisikin tutkia. 
Parempi ymmärrys kaupunkipolitiikan juurista auttaisi ymmärtämään tämän päivän 
konflikteja ja ratkaisemaan niitä. Keskeistä olisi analysoida merkantilistista kaupun-
kipolitiikkaa ja verrata sitä jälkiteollisen yhteiskunnan politiikkaan. Uutta suomalaista 
kaupunkipolitiikkaa voidaan nimittäin pitää merkantilismin kaukaisena jäänteenä, 
joka toi mukanaan poliittisia ristiriitoja vallitsevaan ”pop-up-kulttuurin” aikakauteen. 
Edelleenkin harjoitetaan rajoittavaa kaupunkipolitiikkaa − tosin siten, että suomalais-
ten suurten kaupunkiseutujen ja valtion tekemät keskinäiset sopimukset rajaavat ke-
hittämisen ulkopuolelle pienempiä kaupunkiseutuja. Edelleenkin painotetaan suuresti 
elinkeinopolitiikkaa, mutta aivan päinvastaisella tavalla – nyt kaupungit kilpailevat 
vapaassa neoliberalistisessa markkinataloudessa eikä tiukka merkantilistinen elinkei-
nolainsäädäntö estä niiden luonnollista menestymistä.   

Kansainvälistymistä voitaisiin tutkia laajemmin. Uusi suomalainen kaupunkipo-
litiikka kulminoitui kaupunkien kansainvälistymiseen ja yrittäjyyskaupunki-ihantei-
siin, jotka olivat nousseet muotiin Neuvostoliiton romahtamisen, Berliinin muurin 
murtumisen ja suomettumisen jälkeen. EU oli asettanut oman kaupunkipoliittisen 
haasteensa. Suomi arvioi nopeasti kaupunkiensa kansainvälisen kilpailuasetelman uu-
delleen globaalin talouden neoliberalistisessa suuntauksessa. Kaupungit olivat toki 
kansainvälistyneet aikaisemminkin. Suomi siirtyi säädellystä kaupunkipolitiikasta va-
paan kilpailun kauteen, kun vuoden 1879 elinkeinovapaus kumosi merkantilistiset ra-
joitukset. Tampere ja Viipuri kehittyivät nopeasti kansainvälisiksi kaupungeiksi, 
joissa oli monenlaista osaamista tarjolla. Kustaa III:n unelma kansainvälisestä Tam-
pereesta toteutui jo 1860-lukuun mennessä. Viipurin nopeaa kansainvälistymistä sym-
boloi se, että kaupunki sai myöhemmin jopa oman raitiotien. Miten kaupungit kan-
sainvälistyivät perustuslaillisella kaudella? Millaisia verkostoja voidaan erottaa? Mil-
laista oli kaupunkien kaupunkipolitiikka vuonna 1873, jolloin kaupunkien riippumat-
tomuuden valtiovallasta on sanottu olevan suurimmillaan?  
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26.6.2017. Äänite tekijän hallussa. 

Sevón, Cay. Turku 2011-säätiön toimitusjohtaja, nyk. asiamies. Haastattelu edus-
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Liitteet 
 

LIITE 1: Kotimaisten haastatteluiden saatekirje    
   3.12.2015 

 
                                                 

HAASTATTELUPYYNTÖ 
 
Arvoisa suomalaisen kaupunkipolitiikan  
vaikuttaja, 
 
Kirjoitan väitöstutkimusta suomalaisesta kaupunkipolitiikasta Helsingin yliopistossa professori 
Anne Hailan ohjauksessa. Tutkimukseni keskittyy 1990-luvun jälkeiseen kaupunkipolitiikkaan. 
 
Tällä kirjeellä pyytäisin Teitä osallistumaan asiantuntijahaastatteluun, joka kestää arviolta 
noin tunnin. Haastattelu voidaan tehdä paikkakunnallanne, esimerkiksi kaupungintalolla, kau-
punginkirjastossa tai organisaationne tiloissa. Voimme sopia haastattelun toteutettavaksi myös 
eduskunnan kirjastoon. Vaihtoehtoisesti myös Skype-videohaastattelu voi tulla kysymykseen. 
 
Toivoisin, että voisimme sopia haastattelun 7.12.2015−19.2.2016 väliselle ajalle. Toivoisin 
myös suostumustanne haastattelun nauhoitukseen sekä siihen, että nimeänne voi käyttää haastat-
teluun viitattaessa. Haastattelun yhteydessä antamianne tietoja käytetään vain tämän tieteellisen 
tutkimuksen tarkoituksiin. Niitä ei missään vaiheessa luovuteta viranomaisille tai muille tutki-
muksen ulkopuolisille tahoille. 
 
Suomalainen kaupunkipolitiikka on tärkeä ja ajankohtainen aihe. Toivoisinkin, että suhtautuisitte 
myönteisesti tutkimukseeni tuomalla rohkeasti asiantuntemustanne esiin. 
 
Liitteenä lähetän haastattelurungon, johon voitte tutustua ennen haastattelua. 
 
Vastaan mielelläni haastattelua koskeviin kysymyksiin. Minut tavoittaa numerosta 045 xxxx477 
tai yliopiston sähköpostiosoitteen kautta olli.hokkanen@helsinki.fi 
 
Kiittäen, 

 
 
 
 
 
 

Olli Hokkanen, FM 
Kaupunkitutkimuksen jatko-opiskelija 
Helsingin yliopisto 
 
 
 
 
LIITE: Haastattelukysymykset 
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LIITE 2: Haastattelukysymykset kansallisia haastatteluja varten  
 

Haastattelukysymykset liittyen      
suomalaiseen kaupunkipolitiikkaan  
Paikka ja aika: 
Haastattelija: FM Olli Hokkanen 
Haastateltava:  
Haastateltavan rooli kaupunkipolitiikassa: 
Minä ajanjaksona ollut mukana kaupunkipolitiikassa? 
Aktiivisuus kaupunkipolitiikassa: 
 

1. Miten ymmärrätte suomalaisen kaupunkipolitiikan lyhyesti? 
 

2. Mitä kaupunkipolitiikka sisältää? 
 

3. Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet kaupunkipolitiikan syntyyn? 
 

4. Mistä kaupunkipolitiikka on saanut erityisesti vaikutteita? 
 

5. Minkälaisia kysymyksiä kaupunkipolitiikka ei ole ottanut huomioon? 
 

6. Ketkä tekevät kaupunkipolitiikkaa ja keihin se vaikuttaa? 
 

7. Keillä on intressi kaupunkipolitiikkaan? 
 

8. Onko jokin ryhmittymä erityisesti suhtautunut kielteisesti kaupunkipolitiikkaan?  
 

9. Ketkä ovat ajaneet kaupunkipolitiikkaa? 
 

10. Keiden kanssa on tehty yhteistyötä ja keiden kanssa mielellään tehdään kaupunkipolitiikkaa? 
 

11. Mikä on kaupunkipolitiikan suhde eri sektoripolitiikkoihin? 
 

12. Millaiseksi näette kaupunkipolitiikan ja aluepolitiikan välisen suhteen ja miten se on kehittynyt? 
 

13. Millaiseksi näette kunnan, valtion ja maakunnan suhteen kaupunkipolitiikan näkökulmasta ja miten 
tämä suhde on kehittynyt viime vuosina? 
 

14. Onko vahvan kaupunkipolitiikan esteenä valtio, vai maakunnat?  
 

15. Onko maakunnallinen itsehallinto hyvä asia kaupunkipolitiikan kannalta? 
 

16. Minkälaisia reunaehtoja EU on asettanut kaupunkipolitiikalle? 
 

17. Mistä innostus kaupunkipolitiikan sopimusperusteisiin ohjelmiin tuli? 
 

18. Minkälaiset tekijät ovat estäneet kaupunkipolitiikan ohjelmien toteuttamista? 
 

19. Mitä uutta kaupunkisopimukset toivat aluepolitiikkaan ja valtiolliseen kaupunkipolitiikkaan?  
 

20. Millä tavalla seuraavat ohjelmat perustuen sopimuksiin vaikuttivat kaupunkipolitiikan suuntaan ja kei-
den etua ne palvelivat? 
 

a) OSKE 
b) 1990-luvun lopun 27 kaupunkiohjelmaa 
c) Maakuntaohjelmat 
d) AKO 
e) KOKO 
f) INKA 
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LIITE 3: Koonti kansallisista haastatteluista 
 

Yhteenveto: Suomalaisen   
kaupunkipolitiikan vaikuttajien  
haastattelut 8.12.2015–29.2.2016  
 
Haastattelija: Olli Hokkanen 
 
 
 

Haastateltava 

Tehtävänimike 
haastatteluhetkellä tai 
viimeisin  
tehtävänimike 

Nykyinen  
organisaatio tai orga-
nisaatio, jota viimeksi 
edustanut  

Ajankohta Paikka Huomi-
oitavaa 

1 Pentti Puoskari 

HOK-elannon  
hallintoneuvoston jäsen; 
aik. Vantaan kaupungin-
valtuutettu 

HOK-elanto 8.12.2015 Kaisa-talo,  
Helsingin yliopisto  

2 Jyrki Myllyvirta Lahden kaupunginjohtaja Lahden  
kaupunki 9.12.2015 Lahden  

kaupungintalo  

3 Jussi Huttunen Pohjois-Savon  
maakuntajohtaja Pohjois-Savon liitto 10.12.2015 Pohjois-Savon liitto, 

Kuopio  

4 Osmo 
Soininvaara 

Helsingin 
kaupunginvaltuutettu 

Helsingin  
kaupunki 16.12.2015 eduskunnan  

kirjasto  

5 Asko Koskinen Medilaser Oy:n  
toimitusjohtaja Medilaser Oy 16.12.2015  Skype-

haast. 

6 Pentti Mäkinen Etelä-Savon  
maakuntajohtaja 

Etelä-Savon maakunta-
liitto 18.12.2015 eduskunnan 

kirjasto  

7 Tarja Lumijärvi Vantaan  
kehittämisjohtaja 

Vantaan  
kaupunki 29.12.2015 Vantaan  

kaupungintalo  

8 Katja Palonen Neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö 30.12.2015 valtiovarainministe-
riö   

9 Heikki 
Aurasmaapj. Alivaltiosihteeri työ- ja  

elinkeinoministeriö 30.12.2015 Café Esplanad  

10 Aulikki 
Kananoja 

Ylisosiaalineuvos,  
sosiaalijohtaja  

Helsingin  
kaupunki 4.1.2016 Munkkivuori,  

Helsinki  

11 Anni  
Rimpiläinen 

Liikennejärjestelmä- 
asiantuntija 

Liikenne- 
virasto 5.1.2016 Liikennevirasto,  

Pasila  

12 Hannu Penttilä Vantaan 
apulaiskaupunginjohtaja 

Vantaan  
kaupunki 7.1.2016 Vantaa  

13 Esa Halme Pirkanmaan  
maakuntajohtaja Pirkanmaan liitto 7.1.2016 Pirkanmaan liitto, 

Tampere  

14 Matti Vatilo Rakennusneuvos ympäristö- 
ministeriö 8.1.2016 ympäristö- 

ministeriö  

15 Inga Nyholm Neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö 8.1.2016 valtiovarain- 
ministeriö  

16 Riitta Varpe PALTA ry:n  
toimitusjohtaja 

Palvelualojen työnanta-
jat PALTA ry 11.1.2016 Palta ry,  

Helsinki  

17 Ulla-Maija Laiho Kehitysjohtaja työ-ja  
elinkeinoministeriö 13.1.2016 eduskunnan  

kirjasto  

18 Veijo Kavonius pj. Aluekehitysjohtaja työ- ja 
elinkeinoministeriö 14.1.2016 eduskunnan  

kirjasto  

19 Heikki  
Tegelman Yliarkkitehti  Kuopion  

kaupunki 15.1.2016 eduskunnan  
kirjasto  

20 Antti  
Hautamäki 

Vapaa tutkija,  
emeritusprofessori 

Sustainable  
Innovation 18.1.2016 Aschan Café  

Jugend  

21 Eero Holstila Helsingin  
elinkeinojohtaja  

Management Design  
Intelligence MDI 19.1.2016 MDI Helsinki  
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22 Jukka Mäkelä Espoon kaupunginjohtaja Espoon kaupunki 20.1.2016 Espoon  
kaupungintalo  

23 Mikael Nyberg Ylijohtaja liikenne-  
ja viestintäministeriö 20.1.2016 liikenne- ja 

viestintäministeriö  

24 Hannele Pokka ympäristöministeriön 
kansliapäällikkö ympäristöministeriö 21.1.2016 ympäristö- 

ministeriö  

25 Anita Mikkonen Keski-Suomen 
maakuntajohtaja Keski-Suomen liitto 21.1.2016 Kaisa-talo,  

Helsingin yliopisto  

26 Valtion  
virkamies valtion virkamies valtio 22.1.2016 Kaisa-talo,  

Helsingin yliopisto  

27 Pekka Rytilä Oy LS-Service Ab:n  
toimitusjohtaja Oy LS-Service Ab 26.1.2016 eduskunnan  

kirjasto  

28 Anja Vallittu Helsingin  
kaupunginsihteeri Helsingin kaupunki 26.1.2016 Helsingin  

kaupungintalo  

29 
Antti Heiskanen  
& Markku  
Koponen 

Aluetoiminnan päällikkö  
& Ohjelmapäällikkö Tekes 27.1.2016 Tekesin  

pääkonttori 
ryhmä-
haast. 

30 Paavo  
Pirttimäki pj. Ylijohtaja sisäasiainministeriö 27.1.2016 Helsingin suomalai-

nen klubi ry  

31 Mika  
Pikkarainen Neuvotteleva virkamies työ- 

ja elinkeinoministeriö 28.1.2016 työ- ja  
elinkeinoministeriö  

32 Heikki Räisänen Tutkimusjohtaja työ- ja elinkeinoministe-
riö 28.1.2016 työ- ja  

elinkeinoministeriö  

33 Päivi Laajala Ylijohtaja valtiovarainministeriö 29.1.2016 valtiovarain- 
ministeriö  

34 Risto Tienari Kehitysjohtaja sisäasiainministeriö  29.1.2016 Kaisa-talo,  
Helsingin yliopisto  

35 Janne  
Antikainen Design Director Management Design In-

telligence MDI 1.2.2016 MDI Helsinki  

36 Perttu Vartiainen Professori Itä-Suomen yliopisto 1.2.2016 Kaisa-talo,  
Helsingin yliopisto  

37 Cay Sevón Turku 2011-säätiön toimi-
tusjohtaja, nyk. asiamies Turku 2011-säätiö 1.2.2016 eduskunnan  

kirjasto  

38 Marjatta Hietala Professori emerita  President ICHS 2.2.2016 Kaisa-talo,  
Helsingin yliopisto  

39 Jaana 
Nevalainen Erityisasiantuntija  ympäristöministeriö  3.2.2016 ympäristö- 

ministeriö  

40 Juhani Tervala 
Liikenneviraston pääjoh-
taja 2010–2012,  
TEN-erityisasiantuntija  

Liikennevirasto  4.2.2016 Liikennevirasto, 
Pasila  

41 Jorma  
Rasinmäki 

Seinäjoen  
kaupunginjohtaja  Seinäjoen kaupunki  5.2.2016 Seinäjoen  

kaupungintalo  

42 Kaarin Taipale 
Kaupunkitutkija ja  
Helsingin 
kaupunginvaltuutettu 

Helsingin kaupunki-
suunnittelulautakunta 8.2.2016 Musiikkitalo  

43 Reija Linnamaa Tampereen  
strategiajohtaja Tampereen kaupunki 9.2.2016 Tampereen  

virastotalo  

44 Mikael Grannas Sipoon kunnanjohtaja Sipoon kunta 10.2.2016 Sipoon  
kunnantalo  

45 Ulla Blomberg sisäasiainministeriön  
aluekehitysneuvos sisäasiain-ministeriö 11.2.2016 Kaisa-talo,  

Helsingin yliopisto  

46 Aleksi Randell Turun kaupunginjohtaja Turun kaupunki 12.2.2016  puhelin-
haast. 

47 Leena Karessuo Johtaja Kuntaliitossa  Ekokemin 
hallituksessa 12.2.2016 Kaisa-talo,  

Helsingin yliopisto  

48 Olli Alho Neuvotteleva virkamies työ- ja elinkeinoministe-
riö 15.2.2016  puhelin-

haast. 

49 Esko Kairesalo Mäntsälän kunnanjohtaja Mäntsälän kunta 17.2.2016 Mäntsälän  
kunnantalo  

50 Markku  
Andersson 

Kuntaliiton hallituksen I 
varapuheenjohtaja,  
kaupunkineuvos 

Jyväskylän kaupunki 17.2.2016 Cafe Piritta,  
Hakaniemi  

51 Timo Mäkitalo Tutkimuspäällikkö Oulun kaupunki 18.2.2016  puhelin-
haast. 
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52 Kalervo Ukkola Edunvalvontapäällikkö Oulun kaupunki 18.2.2016  puhelin-
haast. 

53 Osmo Halonen Johtava  
tuloksellisuustarkastaja 

Valtiontalouden  
tarkastusvirasto 19.2.2016  email-

haast. 

54 Matti Pennanen Oulun kaupunginjohtaja Oulun kaupunki 19.2.2016  puhelin-
haast. 

55 Antti  
Rantakokko Salon kaupunginjohtaja Salon kaupunki 22.2.2016 Salon 

kaupungintalo  

56 Jussi Pajunen Helsingin kaupunginjoh-
taja, ylipormestari Helsingin kaupunki 23.2.2016 Helsingin  

kaupungintalo  

57 Tarmo Aarnio Kirkkonummen  
kunnanjohtaja Kirkkonummen kunta 24.2.2016 Kirkkonummen 

kunnantalo  

58 Hannu Joensivu Tuusulan kunnanjohtaja Tuusulan kunta 24.2.2016  puhelin-
haast. 

59 Elina  
Lehto-Häggroth 

Vantaan  
apulaiskaupunginjohtaja  Vantaan kaupunki 25.2.2016 Vantaa  

60 Kari Ilmonen Johtaja sosiaali- 
ja terveysministeriö 25.2.2016 sosiaali- ja terveys-

ministeriö  

61 Pekka Alanen 
Kuntien takauskeskuksen 
hallituksessa,  
kaupunkineuvos  

Keva 26.2.2016 
Café Linkosuo, 
Koskikeskus 
Tampere 

 

62 Heli Saijets Neuvotteleva virkamies työ-  
ja elinkeinoministeriö 29.2.2016 työ- ja  

elinkeinoministeriö  

63 Timo Cantell Helsingin kaupungin  
tietokeskuksen johtaja  

Helsingin kaupungin 
tietokeskus 29.2.2016 Ympyrätalo  
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LIITE 4: Sitaattien tarkistuspyyntö I                
15.11.2016 

 
Hyvä Etunimi Sukunimi,  
 
 

Annoitte XX.XX.201X asiantuntijahaastattelun koskien  
suomalaista kaupunkipolitiikkaa. 

 
Tällä kirjeellä pyytäisin ystävällisesti hyväksyntäänne suorille 
lainauksille (Liite), jotka olisin sisällyttämässä tekeillä 
olevan väitöskirjani analyysiin. 
 
Yliopiston oppiaineen ohjeistuksen mukaisesti puhekielestä 
erotetut sitaatit esitetään kirjallisesti ymmärrettävässä muo-
dossa siten, että niiden asiasisältöön ja tyyliin ei kosketa.  
 
Lähetättehän minulle sähköpostitse  
(olli.hokkanen@helsinki.fi) viimeistään 16.12.2016 tie-
don siitä, ovatko sitaatit käytettävissäni nykyisessä muodos-
saan. Pyytäisin lähettämään mahdolliset korjaukset. 
 
Pyytäessänne voin lähettää nähtävillenne haastattelun litteroin-
nin.  
 
Minut tavoittaa numerosta 045 xxxx477. 

 
 

Kiitän osallistumisestanne asiantuntijahaastatteluun, 
 

 
Olli Hokkanen, FM 
Kaupunkitutkimuksen jatko-opiskelija 
Helsingin yliopisto 
 
 
 
Liite: Suorat lainaukset 
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LIITE 5: Sitaattien tarkistuspyyntö II                   
 18.11.2016 

 
 
Hyvä Etunimi Sukunimi,  
 
 
 

Annoitte XX.XX.201X asiantuntijahaastattelun koskien  
suomalaista kaupunkipolitiikkaa. 

 
Tällä kirjeellä halun antaa nähtävillenne suorat lainaukset 
(Liite), jotka olisin sisällyttämässä tekeillä olevan  
väitöskirjani analyysiin.  
 
Yliopiston oppiaineen ohjeistuksen mukaisesti puhekielestä 
erotetut sitaatit esitetään kirjallisesti ymmärrettävässä muo-
dossa siten, että niiden asiasisältöön ja tyyliin ei kosketa.  
 
Otattehan yhteyttä (olli.hokkanen@helsinki.fi) 
viimeistään 16.12.2016, mikäli haluatte tehdä muutok-
sia tai korjauksia. 
 
Pyytäessänne voin lähettää nähtävillenne haastattelun litteroin-
nin.  
 
Minut tavoittaa numerosta 045 xxxx477. 

 
 

Kiitän osallistumisestanne asiantuntijahaastatteluun, 
 

 
Olli Hokkanen, FM 
Kaupunkitutkimuksen jatko-opiskelija 
Helsingin yliopisto 

 
 

 
Liite: Suorat lainaukset 
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LIITE 6: Kansainvälisten haastatteluiden saatekirje (englanti)  
  

22.9.2016 
       

Interview Request        
_____________________________________________________ 
 

Dear Sir / Madam,  
 
I’m writing my dissertation about Finnish urban policy at the  
University of Helsinki. My supervisor is Professor Anne Haila. 
 
I have interviewed 63 Finnish urban policy makers in Finland  
between 7th of December 2015 and 29th of February 2016. Now  
my intention is to conduct supplementary international interviews  
between 24th of October and 31th of October. Finnish urban policy  
has a close  connection to the European Union. 
 
I’m writing to You for asking Your time for an interview associated  
with EU’s urban policy. The interview will take about one hour. 
 
I wish that we could meet at Your workplace if it is OK for You.  
I would need Your permission to record the interview. I would also  
like to reach an agreement that Your name can be used when referring  
to an interview. Acquired interview data is used confidentially. In other  
words, the interview data will remain in the author's possession. 
 
I would appreciate very much if You could highlight Your expertise by  
answering my interview questions related to EU’s urban policy. 
Could You please recommend someone from the Directorate-General for  
Regional and Urban Policy if You won't be able to answer my interview  
questions. 
 
You may access the interview questions beforehand. I have added these  
questions to the Appendix of this covering letter. I would gladly 
answer any questions about the interview. You may contact me via email  
(olli.hokkanen@helsinki.fi) or by phone (+358 45 xxxx477). 
 
Sincerely, 
 
 
  
 
 
Olli Hokkanen, M.Sc. 
PhD student 
University of Helsinki 
 
Appendix: Interview questions 
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LIITE 7: Haastattelukysymykset kansainvälisiä haastatteluja 
varten (englanti) 
 
Date/time/place: 
Interviewer: M.Sc. Olli Hokkanen  
Interviewee: 
Interviewee’s background:  
 

Interview Questions 
 

1. How do You define EU’s urban policy shortly? 
2. How is EU’s urban policy connected with cohesion policy? 
3. Who make urban policy at Directorate-General for Regional and Urban Policy? 
4. How is EU’s urban policy organized more closely? 
5. Who are the most important partners for EU’s urban policy makers? 
6. In what ways has EU’s urban policy remained perhaps at rhetoric level? 
7. Should EU’s direct contact with cities be allowed? 
8. In what Programme period has EU’s urban policy been influential? Why? 
9. Should the EU Commission set more determined preconditions in urban policy and what 

might these be? 
10. In what ways the creation of the Innovation Union has enhanced European cities? 
11. What kind of urban policy perception could the government of Finland / Nordic governments 

put forward for the EU? 
12. What kind of impact have the ratified Treaties of the European Union had on the 

development of EU’s urban policy? 
13. How did the instruments of EU’s urban policy develop in the 1990s and how influential they 

were? 
14. How have the following ministerial declarations steered EU’s urban policy and what is their 

significance? 
a) 2000 Lille Action Programme 
b) 2004 Rotterdam Acquis on Urban Policy 
c) 2005 Bristol Accord 
d) 2007 Leipzig Charter 
e) 2008 Marseille Final Statement 
f) 2010 Toledo Declaration 
g) 2015 Riga Declaration 

15. In what way certain Finnish / European cities might have benefited from the following urban 
policy instruments? 

a) URBAN I and URBAN II 
b) JESSICA 
c) Horizon 2020 
d) URBACT III 
e) ESIR (Juncker−Katainen package) 
f) Urban Agenda 

16. What kind of expertise certain Finnish / European cities have had so that they have got the 
EU funding? 

17. Do depressed cities benefit more from the European Union than strong cities? 
18. Which member states benefit least from EU’s funding instruments associated with urban pol-

icy? Why? 
19. Which member states benefit most from EU’s funding instruments? What size of  

cities in particular? 
20. What kind of influence Britain’s leave from the EU will have on the development of EU’s 

urban policy? 
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LIITE 8: Kansainvälisten haastatteluiden saatekirje (suomi) 
 

    
22.9.2016  

HAASTATTELUPYYNTÖ 
 
Arvoisa EU-vaikuttaja, 
 
Kirjoitan väitöstutkimusta suomalaisesta kaupunkipolitiikasta Helsingin  
yliopistossa professori Anne Hailan ohjauksessa. 
 
Olen haastatellut 63 suomalaisen kaupunkipolitiikan tekijää loppuvuodesta 2015 ja alkuvuo-
desta 2016. Nyt tarkoitukseni olisi toteuttaa väitöskirjaani liittyviä  
täydentäviä kansainvälisiä EU-haastatteluja ajalla 24.10.2016–31.10.2016. Suomalaisella 
kaupunkipolitiikalla on yhtymäkohtia Euroopan unioniin. 
 
Tällä kirjeellä pyytäisinkin Teitä osallistumaan  
asiantuntijahaastatteluun liittyen EU:n kaupunkipolitiikkaan.  
Haastattelu kestää arviolta noin tunnin. 
 
Toivon, että voisimme sopia haastattelun toteutettavaksi  
työpaikallenne. Toivoisin myös suostumustanne haastattelun nauhoitukseen sekä siihen, 
että nimeänne voi käyttää haastatteluun viitattaessa. Haastattelun  
yhteydessä antamianne tietoja käytetään vain tämän tieteellisen tutkimuksen  
tarkoituksiin. Niitä ei missään vaiheessa luovuteta viranomaisille tai muille 
tutkimuksen ulkopuolisille tahoille. 
 
Toivoisinkin, että suhtautuisitte myönteisesti tutkimukseeni tuomalla rohkeasti  
asiantuntemustanne EU:sta ja kaupunkipolitiikasta esille. 
 
Liitteenä lähetän haastattelurungon, johon voitte tutustua ennen haastattelua.  
Vastaan mielelläni haastattelua koskeviin kysymyksiin. Minut tavoittaa numerosta  +358 45 
xxxx477 tai yliopiston sähköpostiosoitteen kautta  
olli.hokkanen@helsinki.fi 
 
Kiittäen, 
 
  
 
 
 
Olli Hokkanen, FM 
Kaupunkitutkimuksen jatko-opiskelija 
Helsingin yliopisto 
 
Liite: Haastattelukysymykset 
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LIITE 9: Haastattelukysymykset kansainvälisiä haastatteluja 
varten (suomi) 
 
 
Aika ja paikka: 
Haastattelija: FM Olli Hokkanen 
Haastateltava: 
Haastateltavan tausta kaupunkipolitiikassa: 
 
 

Haastattelukysymykset 
 
 

1. Miten ymmärrätte Euroopan unionin kaupunkipolitiikan lyhyesti? 
2. Millainen on EU:n kaupunkipolitiikan suhde koheesiopolitiikkaan? 
3. Ketkä tekevät EU:n aluepolitiikan ja kaupunkipolitiikan pääosastolla  

kaupunkipolitiikkaa? 
4. Miten EU:n kaupunkipolitiikan teko on organisoitu tarkemmin? 
5. Ketkä ovat EU:n kaupunkipolitiikan tekijöiden tärkeimmät  

yhteistyökumppanit? 
6. Miltä osin EU:n kaupunkipolitiikka on saattanut jäädä retoriikan tasolle? 
7. Tuleeko EU:n suora yhteys jäsenvaltioiden kaupunkeihin sallia? 
8. Millä ohjelmakaudella EU:n kaupunkipolitiikka oli vaikuttavinta ja miksi? 
9. Tulisiko EU:n komission asettaa määrätietoisempia kaupunkipolitiikan  

reunaehtoja ja mitä nämä voisivat olla? 
10. Millä tavalla innovaatiounionin luonti edistää eurooppalaisten kaupunkien  

kehittämistä? 
11. Minkälaisen eurooppalaisen kaupunkipolitiikan hahmotuksen Suomen hallitus kykenisi intres-

siensä mukaisesti esittämään EU:lle? 
12. Mikä merkitys EU:n perussopimuksilla on ollut EU:n kaupunkipolitiikan  

kehittymiselle? 
13. Miten EU:n 1990-luvun kaupunkipolitiikan toimenpiteet syntyivät ja kuinka  

vaikuttavia ne olivat? 
14. Mikä merkitys seuraavilla 2000-luvun ministerikokouksien julkilausumilla on ollut EU:n kaupun-

kipolitiikan suunnalle? 
a) 2000 Lille Action Programme 
b) 2004 Rotterdam Acquis on Urban Policy 
c) 2005 Bristol Accord 
d) 2007 Leipzig Charter 
e) 2008 Marseille Final Statement 
f) 2010 Toledo Declaration 
g) 2015 Riga Declaration 

15. Miten suomalaiset / eurooppalaiset kaupungit ovat saattaneet hyötyä seuraavista EU:n mahdolli-
suuksista? 

a) URBAN I and URBAN II 
b) JESSICA 
c) Horisontti 2020 
d) URBACT III 
e) Juncker-Kataisen rahoitus 
f) Urban Agenda 

16. Minkälaista osaamista EU-rahan saaminen on vaatinut tietyiltä  
suomalaisilta / eurooppalaisilta kaupungeilta? 

17. Hyötyvätkö taantuneet kaupungit Euroopassa enemmän EU:sta kuin vahvat kaupungit? 
18. Mitkä EU:n jäsenmaista hyötyvät vähiten unionin kaupunkipolitiikan  

rahoitusmahdollisuuksista? Miksi? 
19. Mitkä EU:n jäsenmaista hyötyvät eniten unionin kaupunkipolitiikan rahoitusmahdollisuuksista? 

Minkä kokoluokan kaupungit erityisesti? 
20. Miten Ison-Britannian EU-ero heijastuu EU:n kaupunkipolitiikan kehittymiseen? 
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LIITE 10: OECD-haastattelun saatekirje ja haastattelukysymyk-
set 

 
 

8.6.2017 
      

Interview Request        
_____________________________________________________ 
 

Dear Sir,  
 
I’m writing my dissertation about Finnish urban policy at the  
University of Helsinki. My supervisor is Professor Anne Haila. 
 
I have interviewed 68 urban policy makers  
between 7th of December 2015 and 31th of October 2016.  
 
Now my intention is to conduct a supplementary international interview  
between 26th of June and 28th of July. Finnish urban policy  
has a close connection to the OECD organization. 
 
I’m writing to You for asking Your time for an interview associated  
with urban policy. The interview will take about 40 minutes.  
 
I wish that we could meet at Your workplace in Paris if it is OK for You.  
I would need Your permission to record the interview. I would also  
like to reach an agreement that Your name can be used when referring  
to an interview. Acquired interview data is used confidentially. In other  
words, the interview data will remain in the author's possession. 
 
I would appreciate very much if You could highlight Your expertise by  
answering my interview questions related to urban policy. 
Could You please recommend someone from the OECD if You yourself won't be  
able to answer my interview questions. 
 
You may access the interview questions beforehand. I have added these  
questions to the Appendix of this covering letter. I would gladly 
answer any questions about the interview. You may contact me via email  
(olli.hokkanen@helsinki.fi) or by phone (+358 45 xxxx477). 
 
Sincerely, 
 
 
 

 
 
Olli Hokkanen, M.Sc. 
PhD student 
University of Helsinki 
 
Appendix: Interview questions 
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Appendix: Interview Questions  

 

1. Could You define urban policy briefly? 
 

2. Which OECD countries do not have an official urban policy? Should they have one?  
 

3. How should Finland and other OECD countries resolve possible tensions, confronta-
tions and conflicts  
 
- between cities and regions 
- between urban and rural areas 
- between urban policies and regional policies 
 

4. Could You define urban policy activities associated with OECD? What kind of ur-
ban policy recommendations has the OECD given for Finland? 
 

5. Should urban policy be a leading social and public policy in different OECD coun-
tries? 
 

6. Finland has a long history in regional policy legislation. Should Finland develop a 
separate urban policy legislation? 
 

7. What are the key challenges faced by cities located in the OECD countries? What 
are the most important challenges that Finnish cities are facing?  
 

8. Could You mention key elements that national urban policies should have in the fu-
ture? 
 

9. Is Finnish urban policy efficient compared with other national urban policies? How 
do You define efficient urban policy?  
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LIITE 11: Koonti kansainvälisistä haastatteluista 
 
Yhteenveto: Täydentävät  
kansainväliset haastattelut  
 
Haastattelija: Olli Hokkanen 
 
 
 

Haastateltava 

Tehtävänimike 
haastatteluhetkellä tai 
viimeisin  
tehtävänimike 

Nykyinen  
organisaatio tai 
organisaatio, jota 
viimeksi edustanut  

Ajankohta Paikka 
Huo-
mioita-
vaa 

64 Marton Matko Policy advisor  EUROCITIES 24.10.2016 EUROCITIES, 
Bryssel  

65 Merja Haapakka Policy coordinator  EU:n komissio: DG 
REGIO 24.10.2016 EU:n komissio, 

Bryssel  

66 
DG REGIO:n  
yksikön  
varajohtaja 

Deputy Head EU:n  
komissio 25.10.2016 EU:n komissio, 

Bryssel  

67 Luís Carvalho Senior researcher EURICUR 27.10.2016  Skype-
haast. 

68 Markku  
Markkula 

President of the  
European Committee of  
the Regions 

Euroopan 
alueiden  
komitea 

31.10.2016 
Aalto- 
yliopisto,  
Espoo 

 

69 Abel Schumann Policy analyst OECD 26.7.2017 OECD, Pariisi  
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

327 
 

SUOMALAINEN KAUPUNKIPOLITIIKKA – SEN TEKIJÄT JA TULKIT            Olli Hokkanen 

LIITE 12: Sanasto  
 

(tekijän laatima)

Aalborgin konferenssi, European Conference of Sustai-
nable Cities and Towns (1994) = konferenssi, jossa allekir-
joitettiin sopimus kuntien ja kaupunkien kestävästä kehi-
tyksestä 
aavekaupunki = tyhjentynyt tai evakuoitu paikka, esimer-
kiksi Kyproksen Varosha tai Viipuri sodan aikana; kasvun 
ohjaaminen kilpailutilanteessa voi synnyttää aavekaupun-
gin  
Agenda 2000 = EU:n ohjelmakautta 2000–2006 varten 
laadittu kehittämissuunnitelma 
Agenda 2030, kestävän kehityksen tavoitteet maailmalle = 
YK:n jäsenmaiden sopima agenda, jolla pyritään voimista-
maan kokonaisvaltaista kestävää kehitystä  
agglomeraatio = taloudellisten aktiviteettien kasautuma ja 
keskittymä maantieteellisellä alueella  
AIKO = alueelliset innovaatiot ja kokeilut, joka sisältää 
seuraavat instrumentit: (1) ennakoidun rakennemuutoksen 
ERM toimet. (2) valtion ja kaupunkien väliset kasvusopi-
mukset. (3) valtakunnallisesti merkittävien kasvuvyöhyk-
keiden rakentamisen 

AK, CoR = Euroopan alueiden komitea  
AKO = aluekeskusohjelma (erityisohjelma), jonka Lippo-
sen II hallitus käynnisti    
AKO 2.0 = visio tulevaisuuden aluekeskusohjelmasta  

ALKU = Vanhasen II hallituksen ohjelmaan perustunut 
aluehallinnon uudistamishanke, joka lakkautti läänit sekä 
ryhmitteli valtion aluehallinnon uusiin viranomaisiin: 
ELY-keskuksiin ja aluehallintovirastoihin.   
allianssi = kahden tai useamman valtion välinen liitto sekä 
muu alueellinen tai aatteellinen yhteenliittymä 
allianssimalli = tilaajan, suunnittelijan ja urakoitsijan yh-
teistyöhanke, jolle on ominaista yhtenäinen päätöksenteko 
(yhteinen organisaatio) sekä riskien jakaminen 
ALMA = alueellinen maaseutuohjelma ohjelmakaudella 
2000−2006 
alueellistaminen = siirtää valtion yksikköjä pääkaupunki-
seudun ulkopuolelle 
alueellistuminen, uusi regionalismi = malli, joka korostaa 
alueellisia toimijoita ja nousevia alueita  viittaa alueel-
listen intressien, toimijoiden ja organisaatioiden mobili-
sointiin esimerkiksi EU:ssa  
Aluehallinto 2000 = Paavo Lipposen I hallituksen käyn-
nistä aluehallinnon uudistushanke, jonka tuloksena TE-
keskukset (lakkautettiin 2009) aloittivat toimintansa  
alueiden Eurooppa = tuo esille Euroopan suuria alueita, 
jotka ovat vahvoja hallinnollisesti, kulttuurisesti, autono-
misesti tai historiallisesti  
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä = järjestää aluei-
denkäytön kaavatasoille sekä sisältää valtioneuvoston hy-
väksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  
alueliitos, vanha kaupunkipolitiikka = alueen tai alueiden 
liittäminen naapurikuntaan  myös yläkäsite kuntaliitok-
sille (laaja-alaisten alueliitosten aika voidaan ajoittaa alka-
neeksi vuonna 1964 ja päättyneeksi vuonna 1977) 

aluepoliittinen neuvottelukunta = toimi vuosina 1976–
1983 
aluepolitiikan kultakausi = ajoittui alueellisen kokonais-
suunnittelun kaudelle 1973/1975–1981 
aluepolitiikka = alueiden ja kaupunkien kehitykseen vai-
kuttava politiikka  aluerakenteen tietoista ohjausta 
alusta = välittää tuotteita ja palveluja (arvo määritellään 
käyttäjien määrällä); erilaisista digitaalisista alustoista voi-
daan mainita Oskari, Jakamo.net, Apple Store, Alibaba, 
Uber, AirBnB ja Santander; on myös mahdollista erottaa 
organisatorisesta näkökulmasta alustoja, joilla toimijat tuo-
daan yhteen; lisäksi puhutaan ohjelmistoalustoista, esim. 
MS Power BI Pro 
ammatillisuusmuuri = pakottaa (kaupunkien, valtion 
yms.) viranhaltijat tuottamaan kuvaa luotettavasti etene-
vistä asioista 
Amsterdamin sopimus, EU:n perussopimus vuodelta 
1997 = vahvisti Euroopan parlamentin asemaa lainsäädän-
töelimenä, yhdensi politiikan osa-alueita, vahvisti EU:n le-
gitiimisyyttä, kodifioi Maastrichtin sopimuksen, antoi oi-
keusperustan eurooppalaiselle työllisyysstrategialle (EES 
tai Luxemburgin prosessi) sekä vauhditti kaupunkipoliit-
tista keskustelua 
antiurbanismi = kaupunkivastaisuus, kaupunkikieltei-
syys; tiiviin kasarmikaupungin vastustaminen  
APSV, TPSN-framework = yhteiskunnan ja tilan välisiä 
suhteita jäsentävä kehikko, jossa A = alue, P = paikka, S = 
skaala ja V = verkosto = toisiinsa kytkeytyvien noodien eli 
solmukohtien järjestelmä [Jessop et al. introdusoivat] 
ARNE = alueiden kehittämislain mukainen alue- ja raken-
nepolitiikan asioihin keskittynyt neuvottelukunta  toimi 
työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä  
asuntopolitiikka = pyrkii kehittämään ja parantamaan 
kaupungin asuinoloja  tavoitteeksi voidaan esim. asettaa, 
että jokaiselle kuntalaiselle löytyy tarpeitaan ja maksuky-
kyään vastaava koti 
atlanttinen fordismi = väliaikaista pysyvyyttä ilmentänyt 
jakso, joka asetti makrotaloudellisen kehyksen hyvinvoin-
tivaltioille [Jessop introdusoi] 
atrain-malli = samansuuntaistaa ohjelmarahoituksen, jota 
ohjataan keskitetysti [Hautamäen esittämä] 
AUNE = alueiden uudistumisen neuvottelukunta, jonka 
valtioneuvoston kanslia asetti vuonna 2015  tarkastelee 
aluekehittämistä laajasti 
autonomisen Suomen kaupunkipolitiikka = Suomen 
suuriruhtinaskunnassa oli sisäinen itsehallinto, esimerkiksi 
Heinola, Jyväskylä ja Joensuu sovelsivat hallinnossaan 
Ruotsin ajalta peräisin olevaa hallinto- ja talousmallia, vrt. 
keisareiden kaupunkipolitiikka 
AVI = aluehallintovirasto 
Aviapolis = kasvava työpaikkojen klusteri, joka sijaitsee 
Helsinki-Vantaan lentoaseman vieressä; osana kehärataa 
avoin innovaatio = malli, jossa yritys hyödyntää sisäistä 
ja ulkopuolista tietoa ja markkinakanavia teknologioiden 
kehittämiseksi [Chesbrough introdusoi] 
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BCG, Boston Consulting Group = konsulttiyritys 
Bratislava Declaration = vuonna 2016 annettu julkilau-
suma 27 jäsenvaltion Euroopan unionista, mikä loi pohjaa 
tuleville vuosille ja viitoitti tietä Rooman huippukokouk-
seen 2017 
BREXIT = viittaa Iso-Britannian eroprosessiin EU:sta 
brändi, kaupungin = viittaa tekemiseen; syntyy imagon 
ja maineen summana (brändi = tuotemerkki, tavaramerkki) 
Business City = Lahden epäonnistunut mainekampanja 
1980-luvulta 
Business Region = 2010-luvun kampanja, joka perustuu 
Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategian tavoit-
teeseen tehdä Lahden alueesta Suomen yritysystävällisin 
toimintaympäristö 
byrokraattinen herruus = tunteeton ja epäpersoonallinen 
byrokraattinen koneisto edustaa legaalin herruuden puh-
tainta muotoa, jossa virkamiehiltä edellytetään kurinalai-
suutta  esiintyy poliittisen hallintajärjestelmän instituu-
tioissa sekä puolueissa, kirkossa ja suuryrityksissä 
C21 = Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren koolle kut-
suma Suomen 21 suurimman kaupungin (vakiintunut) ko-
koonpano, ”kapinaliike”, joka suhtautuu kriittisesti maa-
kuntauudistukseen  
CBD, central business district = kaupungin keskus, "sy-
dän", joka on finanssimaailman, kaupan ja liike-elämän 
toimijoiden valtaama; maan arvo korkeimmillaan   
Challenge Fund = City Challenge -ohjelmassa kaupungit 
kilpailivat erityisrahoituksesta 
Cheshiren raportti, 1988 = vaikutti EU:n kaupunkipoli-
tiikan syntyyn antamalla DG REGIO:lle suosituksia kos-
kien kaupunkien intressien huomioimista  
Chicagon koulukunta = käynnisti amerikkalaisen sosio-
logisen kaupunkitutkimuksen esittäen malleja kaupunkien 
kasvusta ja eriytymisestä sekä tuottaen useita teoksia, 
esim: The Gang, The Ghetto, The Jackroller, The Cold 
Coast and the Slum, The Negro Family in Chicago, The 
Taxi-dance Hall ja Hotel Life ja Black Metropolis  

city (englanti) = yli 100 000 asukkaan kaupunki 
City Challenge = John Majorin hallituksen käynnistämä 
ohjelma, jonka tavoitteena oli kannustaa elinkeinoelämää 
solmimaan yhteistyösopimuksia paikallisten viranomais-
ten kanssa ja päinvastoin 
city deals, Iso-Britannia = tavoitellaan taloudellista kasvua 
sekä säädellään julkisten varojen käyttöä  city dealeja 
tehty myös Hollannissa  
contrats des villes, kaupunkisopimukset (Ranska) = kau-
pungit ja valtio suuntasivat yhdessä resursseja kaupunkien 
uudistuskohteisiin, ja tavoitteena oli ratkoa sosiaalisia on-
gelmia, mm. lähiöissä  
CUPR, USA = Center for Urban Policy Research on 
vuonna 1969 perustettu arvovaltainen tutkimusinstituutti, 
joka toimii Rutgersin yliopiston yhteydessä  
Delos = kreikkalaisten kaupunkivaltioiden vuonna 477 
eaa. muodostama liittouma, jota johti Ateena 
DG CNECT, Directorate-General for Communication 
Networks, Content and Technology = viestintäverkkojen, 

sisältöjen ja teknologian pääosasto EU:n komissiossa; ai-
kaisemmalta nimeltään Directorate-General Information 
Society and Media 
DG GROW, Directorate-General for Internal Market, In-
dustry, Entrepreneurship and SMEs = sisämarkkinoiden, 
teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto 
EU:n komissiossa; pääosaston tehtäviä hoitivat aikaisem-
min sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto (DG 
MARKT) ja yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto (DG 
ENTR) 
DG REGIO, Directorate-General for Regional and Ur-
ban Policy = alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto EU:n 
komissiossa; aikaisemmalta nimeltään Directorate-Gen-
eral Regional Policy 
doksa = kyseenalaistamaton maailma, joka järkyttyy, kun 
sen symbolista järjestystä järkytetään diskurssien, keskus-
telujen avulla [Bourdieu introdusoi] 

EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto  
EAKR-asetuksen artikla 7 = jäsenvaltioiden on varattava 
vähintään viisi prosenttia (5 %) kohdennettavista EAKR:n 
varoista kestävää kaupunkikehitystä koskevien strategioi-
den tukemiseen 
edistäjä, kaupunkipolitiikan = tekijä, tutkija, tulkki, vai-
kuttaja tai toimija, joka edistää kaupunkipolitiikkaa (edis-
täjät suhtautuvat asioihin lähtökohtaisesti myönteisesti) 
edunsaaja, a beneficiary = esiintyy lähtökohtaisesti va-
kuutussopimuslaissa (47§), jonka mukaan “vakuutuksen-
ottajalla on oikeus määrätä henkilö, jolla on vakuutuksen-
ottajan tai vakuutetun sijasta oikeus henkilövakuutuksesta 
suoritettavaan vakuutuskorvaukseen (edunsaaja) - -”  
edunvalvonta = kaupunkipolitiikassa keskeistä on vahvis-
taa kaupunkien yhteistä edunvalvontaa, joka on vaativam-
paa, jos hallitusohjelmasta ei löydy kirjauksia kaupunkipo-
litiikasta  Antti Rinteen hallitusohjelmaan saatiin kirjat-
tua lause: "Kaupunkipolitiikassa korostuvat segregaation 
ehkäiseminen ja lähiöiden kehittäminen." 
Efta = Euroopan vapaakauppajärjestö, joka perustettiin 
vuonna 1960 
EGR = Euroopan Globalisaatiorahasto 
EIP = Euroopan investointipankki 

EK = Elinkeinoelämän keskusliitto 
ekosysteemi, kaupungin tai kaupunkien = käsite lähtöi-
sin luonnontieteistä  toiminnallinen uudistuva koko-
naisuus tai monimutkainen sopeutuva systeemi, joka uudis-
tuu luovassa tuhossa tai sisäisellä kehitystyöllä (kehittämi-
nen edellyttää yhteistyöalustoja sekä koordinaatiota)  
ekosysteemeillä tavoitellaan vaikuttavuutta sekä kokonais-
voimavarojen entistä tehokkaampaa käyttöä;  ekosysteemi-
sessä politiikassa julkishallinto omaksuu mahdollistajan 
roolin, jonka mukaisesti se edesauttaa erilaisten yhteistyö-
alustojen ja prosessien luomisessa; keskeistä on tuoda yh-
teen ekosysteemin eri toimijat ja rakentaa yhteistyötä 
(ekosysteemissä toimijat voimavaroineen toimivat yhdessä 
jakaen vastuuta); ekosysteeminen politiikka vaatii uuden-
laista osaamista  olisi lisäksi hyvä, että toimijoilla olisi 
pääsy samaan tietojärjestelmään Lähde: TEM (2017). Ekosys-
teemit uuden elinkeino- ja innovaatiopolitiikan kohteena -julkaisu.  
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eksplisiittinen kaupunkipolitiikka = julkilausuttu, joh-
donmukainen ja mahdollisesti myös selkeästi koordinoitu 
kaupunkipolitiikka 
eliitin koalitiot = kilpailevien toimijoiden muodostama 
liittouma tai yhteenliittymä, esimerkiksi maaomistajien 
koalitio, kaupunkien koalitio tai kauppakamari  ennak-
koaavistukset potentiaalisten koalitioiden muodostami-
sesta hillitsevät konfliktien intensiteettiä [Molotch intro-
dusoi] 
eliitti = parhaat, parhaimmisto, valiojoukko, alan huippu, 
hienosto sekä ylintä valtaa käyttävä joukko, johon on mah-
dollista päätyä sukutaustan, äkkirikastumisen ja virka-ase-
man tuomilla eduilla  eliittiryhmien jäsenet kilpailevat 
keskenään investoinneista alueille sekä kykenevät ohjaile-
maan viranomaisia ja kasvupolitiikkaa, joka vaikuttaa yri-
tysten, teollisuuden ja organisaatioiden sijoittumispäätök-
siin ja edelleen maan arvon nousun (esimerkiksi päätökset 
katuverkoston parantamisesta, metrosta, lentoasemasta, 
taidemuseosta jne. parantavat businessilmastoa)  
elinkeinopolitiikka = keskeinen näkökulma kaupunkipo-
litiikkaan ja kaupunkipoliittiseen koordinaatioon; huomioi 
globaalin talouden ja ennakoi rakennemuutoksia (tarjoaa 
keinoja niistä selviytymiseen) sekä tavoittelee kestävää 
kasvua, uusia investointeja, uusien työpaikkojen syntyä, 
korkeaa työn tuottavuutta, kilpailun toimivuutta ja kansal-
lisen kilpailukyvyn parantamista 
elinvoimainen kaupunki = hyvinvoiva, houkutteleva, jat-
kuvasti kehittyvä, ihmisten kohtaamisia lisäävä, hauska, 
(myös) kansalaisten kehittämä 
elinvoimapolitiikka = alun perin ordoliberaalisten talous-
tutkijoiden yritys ratkaista Weimarin tasavallan taloudelli-
sia ja sosiaalisia ongelmia  2000-luvun jälkiteollistu-
neessa yhteiskunnassa elinvoimapolitiikka on elinkeinopo-
litiikkaa laajempi ja monimuotoisempi kokonaisuus, jossa 
lisätään ihmisten hyvinvointia  
ELY = elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus 

eläkepäivät, vanhan kaupunkipolitiikan = viittaa ajan-
jaksoon 1960−1994  aikaväli, jolloin vanha implisiitti-
nen kaupunkipolitiikka jäi monessa suhteessa maan kärki-
politiikan eli aluepolitiikan varjoon ja jolloin uutta ekspli-
siittistä politiikkaa ei ollut vielä syntynyt (vanhan kaupun-
kipolitiikan ”eläkepäivien” kunniaksi perustettin ensim-
mäiset uudet kaupungit vuonna 1960) 
Elävä maaseutu -kampanja = Euroopan Neuvoston kam-
panja, jonka myötä Suomen maa- ja metsätalousministeri 
Pohjala käynnisti maaseudun kehittämisprojektin vuonna 
1988 

ERC = European Research Council  
erityinen kaupunkipolitiikka = muista toimintapolitii-
koista poikkeavat toimintamallit ja keinot, jotka muodos-
tavat erottuvan, kaupunkien kehittämiseen tähtäävän toi-
mintokokonaisuuden, esimerkiksi 27 kaupunkiohjelmaa 
kuvastavat erityistä kaupunkipolitiikkaa [Sotarauta] 
erityinen kuntajakoselvitys = vaativa selvitys, joka voi-
daan määrätä toimitettavaksi ministeriön aloitteesta, kun-
nan esityksestä tai jos vähintään 20 prosenttia kunnan ää-
nioikeutetuista asukkaista ehdottaa toimenpidettä  

erityisohjelma = määräaikainen ja valtioneuvoston hyväk-
symä ohjelma, joka toteuttaa aluekehittämispäätöksen  
eriävät planeetat (tyyppi) = aluepolitiikka ja kaupunkipo-
litiikka ovat täysin erillisiä politiikkoja eikä niillä ole pääl-
lekkäisyyksiä  johtaa eriarvoisuuden lisääntymiseen, 
koska kaupunkialueita irrottautuu yhä enemmän heikom-
min menestyvistä alueista: kaupungit kehittyvät lopulta 
teknologisen imperialismin hermokeskuksiksi, jotka hyö-
dyntävät maksimaalisella tavalla digitalisaation, älykau-
punkikehittämisen sekä ubiikin oppisen mahdollisuuksia 
(aluepolitiikalla ei ole enää mitään mahdollisuuksia hidas-
taa tai ohjailla mullistavaa ja dramaattista kaupungistumis-
kehitystä, vaan sen toimet kohdistuvat pelkästään teknolo-
gisesta kehityksestä jälkeenjääneisiin alueisiin, jotka me-
nettävät väkeään älykaupunkikeskuksille)   
ERM = ennakoitu rakennemuutos; saa AIKO-rahoitusta 

ESDP, European Spatial Development Perspective = ko-
rosti polysentristen kaupunkialueiden kehittämistä 
esikaupunki(alue), suburb, urban fringe = syntyivät Suo-
messa kantakaupungin laidalle kytkeytyen vanhaan kau-
punkirakenteeseen; 1960- ja 1970-luvuilla rakennetut lä-
hiöt puolestaan sijoitettiin etäämmälle keskustasta (teollis-
tumisen aikana esikaupunkialueet muodostivat kaupungin 
ympärille esikaupunkivyöhykkeen, jossa asui mm. kaupun-
gin tehtaiden työläisiä  sittemmin ydinkaupungin ja esi-
kaupunkien välinen ero on hämärtynyt) [Heinonen & Ruot-
salainen] 
esikaupunkikunta = kunta, joka saatettiin liittää läheiseen 
kaupunkiin alueliitoksella  
esikaupunkiliitos = alueliitos, esim. Kyttälän esikaupun-
gin liittäminen Tampereeseen (1877), Tuiran kruununtilan 
lahjoitus Oululle (1886), Kumpulan kartanon maiden liit-
täminen Helsinkiin (1906) sekä Ala-Laanilan tilan liittämi-
nen Ouluun (1910)  Kyttälän esikaupunkiliitos oli en-
simmäinen alueliitos Suomessa  
esikaupunkipolitiikka, Ståhlbergin (tyyppi) = kyseessä 
kaupunkien oma aluepolitiikka  kaupungit hallitsivat 
kasvuaan ja laajenemistaan alueliitoksilla, ts. ”syömällä” 
esikaupunkikunnat  
ESIR = Euroopan strategisten investointien rahasto, joka 
toimii Euroopan investointipankin yhteydessä  
ESPON, European Spatial Planning Observation Network 
= soveltava tutkimusohjelma, joka tukee aluekehityspoli-
tiikkojen laatimista Euroopassa tuottamalla laaja-alaisia ja 
järjestelmällisiä tietoja alueellisista suuntauksista  oh-
jelma yksilöi alueiden ja kaupunkien mahdollisuuksia ja 
haasteita 
ESR = Euroopan sosiaalirahasto 
EU, Euroopan unioni = perustettiin Maastrichtin sopimuk-
sella (1992) kolmen pilarin varaan: (1) EY. (2) yhteinen 
ulko- ja turvallisuuspolitiikka. (3) yhteistyö oikeus- ja si-
säasioissa.   
EU:n kaupunkiagenda = edistää EU 2020-tavoitteita, ta-
voittelee tehokasta EU:n kaupunkipolitiikkaa, korostaa 
kaupunkinäkökulmaa rahoitusasioissa sekä kehittää jäsen-
valtioiden ja niiden kaupunkien yhteistyötä ja tiedonvaih-
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toa  erityisiksi teemoiksi on valittu pienten ja keskisuur-
ten kaupunkien rooli aluekehityksessä sekä maahanmuut-
tajien kotouttaminen, kaupunkiliikenne ja kiertotalous 
EU:n kaupunkipolitiikan julistus = osana EU Urban Ac-
quis-kokoelmaa, joka ryhmittelee kaikki (EU-kaupunkimi-
nisterien antamat) kaupunkikehitystä koskevat julkilausu-
mat, peruskirjat, sopimukset ja tiedonannot; jatkuvaa kehi-
tystyötä kuvaavia julistuksia ovat Lille Action Programme, 
Rotterdam Acquis on Urban Policy, Bristol Accord, Leip-
zig Charter, Marseille Final Statement, Toledo Declara-
tion ja Riga Declaration 
EU:n kaupunkipolitiikan toimintakehys, 1999 = korosti 
EU:n komission aktiivista roolia kaupunkipolitiikassa ja 
tavoitteita yhdistää erilliset politiikan toimenpiteet kau-
punkipolitiikaksi  pyrki lisäämään kaupunkien taloudel-
lista hyvinvointia, parantamaan työllisyyttä, saamaan kau-
pungit mukaan EU:n aluesuunnitteluun ja rakennerahasto-
toimintaan, lujittamaan kaupunkeja innovaatioiden kes-
kuksina, edistämään liikennestrategioita, kehittämään sosi-
aalista osallisuutta, omaksumaan holistisen näkökulman 
kaupunkialueiden uudistamiseen, parantamaan kansalais-
ten vaikutusmahdollisuuksia sekä tukemaan kaupunkien 
kehittämisstrategioita  
"EU:n kaupunkipolitiikka" = viety EU:n koheesiopoli-
tiikan alle  tästä huolimatta EU:n aluepolitiikasta vastaa-
van pääosaston nimi muutettiin vuonna 2012 alue- ja kau-
punkipolitiikan pääosastoksi (Directorate-General for Re-
gional and Urban Policy); EU on tukenut kaupunkien 
omaehtoista kehittämistä pääasiassa pehmeillä instrumen-
teilla, kuten hyvien käytäntöjen levittämiselle 
Euricur, European Institute for Comparative Urban Re-
search = vertailevaa kaupunkitutkimusta tekevä instituutti, 
jonka perustivat Erasmus University Rotterdam sekä Bar-
celonan ja Rotterdamin kaupunkijohtajat  
euroalueen velkakriisi = euron ajautuminen syvään krii-
siin 2010-luvulla 
Eurocities = eurooppalaisten suurten kaupunkien etuja 
valvova järjestö, joka perustettiin vuonna 1986.  
EU-romantikko (kaupunkipolitiikan kaupunkityyppi) = 
kaupunki sijaitsee EU:n vähemmän kehittyneellä alueella 
ja pääsee suurempien koheesiorahojen piiriin  ts. sijait-
see Suomessa Pohjois- ja Itä-Suomen NUTS2-suuralueella  
EURO-MUNICIPIA, European Centre for the Promotion 
of Urban Policies = Italia ja Saksa toivat vuonna 1996 Eu-
roopan parlamenttiin idean Euroopan kaupunkipoliittisesta 
instituutista  
Euroopan komissio (EU:n komissio) = Rooman sopimuk-
sella (1957) perustettu toimeenpaneva elin, joka on vas-
tuussa EU-lakialoitteista ja lakien toimeenpanosta, perus-
sopimusten kunnioittamisen seurannasta sekä EU:n päivit-
täisestä hallinnosta; jakautuu pääosastoihin (Directorates-
General) 
Euroopan parlamentti = eurovaaleilla valittu EU:n toi-
mielin, joka jakaa budjetti- ja lainsäädäntövallan Euroopan 
unionin neuvoston kanssa  
Euroopan unionin neuvosto = toimii jäsenmaiden halli-
tusten äänenä (hallitusten ministerit jakavat budjetti- ja 
lainsäädäntövallan yhdessä Euroopan parlamentin kanssa); 

perustettu vuonna 1958 nimellä Euroopan talousyhteisön 
neuvosto 
Eurooppa 2020-strategia = kasvua ja työllisyyttä koskeva 
strategia, jonka EU:n huippukokous hyväksyi vuonna 2010 
Lissabonin strategian korvaajaksi 
eurooppalainen kaupunki = tunnuspiirteitä ovat sosiaali-
nen hierarkkisuus, julkisen sektorilla työskentelevien kes-
kiluokkaisten ihmisten runsaus, kaupungin kokonaisuuden 
etua ajavat vahvat valtuustot ja kaupunginjohtajat, pitkän 
perinteen omaava spatiaalinen kaupunkisuunnittelu sekä 
julkisten ja yksityisten palveluiden sekoitus  eurooppa-
laista kaupunkia ovat pitkään muovanneet kirkko, vahvat 
perheet ja sukulaissuhteet, individualismi, kolonisaatio, te-
ollinen vallankumous, valtio, hyvinvointivaltio, kulttuuri, 
maanomistussuhteet sekä paikallinen juurtuminen [Le 
Galès] 
eurooppalaistaminen = tehdä eurooppalaisemmaksi  
tuo selkeämmin esille prosessin poliittisuuden ja tavoitteel-
lisuuden (vrt. eurooppalaistuminen) 
eurooppalaistuminen = tulla eurooppalaisemmaksi  
viittaa ylikansallisten instituutioiden ja kansallisten yhteis-
kuntien välisiin vertikaalisiin suhteisiin, EU:n vaikutuksiin 
jäsenmaiden yhteiskunnallisiin rakenteisiin sekä kansallis-
ten yhteiskuntien, kansallisten talouksien, kaupunkien ja 
perheiden horisontaaliseen verkostoitumiseen [Ladrech in-
trodusoi] 
Eurooppa-neuvosto, EU:n huippukokous = ylin poliitti-
nen, strateginen toimielin, joka päättää EU:n suurista lin-
joista (huomaa ero Euroopan unionin neuvostoon ja Lon-
toon sopimuksella vuonna 1949 perustettuun Euroopan 
neuvostoon, joka on Euroopan vanhin ja laajin poliittinen 
yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö) 
EVA = Elinkeinoelämän valtuuskunta 
EXPO, Städtenetz Expo-Region (Saksa) = kaupunkiver-
kosto, josta hyötyi erityisesti maailmannäyttelykaupunki 
Hannover  verkostoyhteistyö sai tukea osavaltiolta ja 
siinä olivat mukana Cellen, Hamelnin, Hannoverin, Hil-
desheimin, Nienburgin, Peinen, Stadthagenin ja Walsroden 
kaupungit sekä Region Hannover 
EY, Euroopan yhteisö(t) = vuonna 1951 perustettu Euroo-
pan hiili- ja teräsyhteisö EHTY sekä Rooman sopimuksilla 
vuonna 1957 perustetut Euroopan talousyhteisö ETY ja 
Euroopan atomienergiayhteisö Euratom saivat sulautumis-
sopimuksella yhteisen neuvoston ja komission vuonna 
1967  
EZ, enterprise zone (Iso-Britannia) = yrittäjyysvyöhyke, 
joka luotiin ottamalla mallia mm. Hong Kongista  
myönsi veronhelpotuksia yrityksille (esim. Isle of Dog) 
fasilitaattori = henkilö (usein konsultti), joka pyrkii löytä-
mään oikean työskentelytavan (kaupunkipolitiikan) tilai-
suuksissa, ohjelmien työpajoissa sekä foorumeissa  läh-
tökohtaisesti fasilitaattori ei ole substanssiasiantuntija vaan 
prosessin neutraali vetäjä ja ryhmän toiminnan tehostaja  
FCG, Finnish Consulting Group Oy = konsulttiyritys 

feodalismi = feodaalilaitos, läänityslaitos, keskiaikainen 
lääninherrojen ja heidän vasalliensa välisiin sopimuksiin 
perustuva yhteiskuntajärjestelmä 
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FET, Future Emerging Technologies = Tulevat ja kehit-
teillä olevat teknologiat osana EU:n Horisontti 2020-ohjel-
man ensimmäistä pilaria Huipputason tiede  keskittyy 
tulevien ja kehitteillä olevien teknologioiden rahoitukseen 
(rahoitus jaetaan kolmeen ryhmään: FET Open, FET 
Proactive ja FET Flagships)  
finanssikriisi, 2007-2009 = maailmanlaajuinen pankki- ja 
rahoituskriisi, joka johti euroalueen velkakriisiin 2010-lu-
vulla 
Finlands Svenska Landskommuners Förbund = Maa-
laiskuntien liiton rinnalle vuonna 1926 perustettu liitto, 
joka otti vuonna 1970 käyttöön nimen Finlands Svenska 
Kommunförbund (fuusioitui Suomen Kuntaliittoon 1993) 

 toimi ruotsinkielisten kuntien keskusjärjestönä  
Forum Virium Helsinki = Helsingin innovaatioyhtiö 
foorumi, kaupunkipolitiikan = merkittävä tapahtuma uu-
den kaupunkipolitiikan aikana. Ensimmäinen kaupunki-
foorumi järjestettiin vuonna 1998 Turussa. Kaupunkifoo-
rumin 20-vuotisjuhlaseminaari järjestettiin myös Turussa 
elokuussa 2018.  
fordismi = viittaa standardisoituun massatuotantoon, jossa 
hyödynnetään suuria kokoonpanolinjoja  hyvä esi-
merkki on Henry Ford ja hänen amerikkalaiset autoteh-
taansa, jossa hyödynnettiin F.W. Taylorin oppeja (työläiset 
saivat parempaa palkkaa vastineeksi intensiivisestä liuku-
hihnatyöstä, jota valvottiin tarkasti) [Gramsci introdusoi] 
franchising = yrittämismuoto, jossa yksittäiset myymälät, 
museot (esim. Guggenheim) jne. toimivat emoyhtiön 
myöntämällä luvalla (fransiisi, lisenssi) käyttäen yhteistä 
nimeä, tuotevalikoimaa, toimintatapaa ja mainontaa 
gateway-kaupunki = kansainvälisiltä liikenneyhteyksil-
tään merkittävä kaupunki, joka toimii porttikäytävänä idän 
ja lännen välillä, esimeriksi Istanbul ja Helsinki ovat gate-
way-kaupunkeja   

Gemeinschaft = yhteisö 
gentrifikaatio = viittaa taantuneen alueen keskiluokkais-
tumiseen, uudistamiseen sekä uudelleenrakentamiseen  
keskiluokkainen väestö muuttaa työväenluokan asutta-
malle sisäkaupunkialueelle (joka sijaitsee kaupallisen kes-
kustan CBD välittömässä läheisyydessä, zone in transi-
tion) aiheuttaen asuntojen ja vuokrien nousun sekä rikolli-
suuden vähenemisen [Glass introdusoi] 

Gesellscaft = yhteiskunta 

globaali = maapalloa koskeva, maailmanlaajuinen  
globaali kaupunkialue, meta-alue = globaalia kaupunkia 
laajempi alue (valtavalla skaalalla, voi kattaa jopa yli 1000 
neliökilometriä), jota vastaan voi kilpailla vain toinen glo-
baali kaupunkialue  verrattuna megalopolikseen, glo-
baali kaupunkialue on kompleksisempi ja yhdistävämpi 
globaali talous = viittaa pääoman, yritysten ja työvoiman 
liikkuvuuteen yli kansallisvaltioiden rajojen sekä infor-
maatioteknologian kehittymiseen, sääntelyn purkuun sekä 
syvempään kansainvälistymiseen, jota uudet instituutiot 
edistävät  globaalin talouden tilallisia ilmentymiä ovat 
globaalikaupungit ja maailmankaupungit, joissa tehdään 
globaalia taloutta hallitsevat päätökset 
globaalikaupungin politiikka I = viittaa strategioiden te-
koon ja imagon parantamiseen, jotka tekevät kaupungista 

tai kaupunkivaltiosta (esim. Singapore) globaalin kaupun-
gin  teollisuuspolitiikalle, businesskaupunkipolitiikalle, 
finanssikaupunkipolitiikalle, informaatiokaupunkipolitii-
kalle, imagopolitiikalle, liikennepolitiikalle ja kilpailupoli-
tiikalle on annettu keskeinen rooli [Haila introdusoi] 
globaalikaupungin politiikka II = ylläpitää saavutettua 
globaalin kaupungin statusta keinoilla, jotka koskevat kiin-
teistö-, asunto-, teollisuustila- ja toimistotilamarkkinoiden 
sääntelyä, hintojen nousun hillitsemistä sekä työvoiman 
riittävää tarjontaa  ”globaalin kaupungin politiikka II” ei 
juuri esiinny länsimaisissa kansallisvaltioissa [Haila intro-
dusoi] 
globaalikaupunki = viittaa kaupunkeihin (kuten Lontoo, 
Tokio ja New York), jotka kykenevät houkuttelemaan glo-
baaleja investointeja, riskipääomaa sekä kontrolloimaan 
globaalia taloutta kehittyneiden finanssi- ja yrityspalvelu-
jen avulla;  painottaa taloudellista ja tilallista polarisaa-
tiota [Sassen introdusoi] 
globalisaatio, globalization = viittaa syvällisempään kan-
sainvälisyyteen eli maailmanlaajuisten suhteiden vahvistu-
miseen sekä etäisyyksien merkityksen vähentymiseen ja 
paikkojen ja alueiden haavoittuvuuteen  globalisaation 
aikana annetuilla päätöksillä saattaa olla huomattavia vai-
kutuksia maapallon kaukaisten osien yhteisöihin 
glokalisaatio, glocalization = globalisaation ja lokalisaa-
tion yhteisvaikutus  viittaa paikallisten ja globaalien te-
kijöiden keskinäiseen vuorovaikutukseen [Robertson in-
trodusoi] 
grotestedenbeleid = Hollannin suurkaupunkipolitiikka, 
joka syntyi vuonna 1994 keskittyen aluksi Amsterdamiin, 
Rotterdamiin, Haagiin ja Utrechtiin 
Guggenheim Helsinki -suunnitelma = Solomon R. Gug-
genheim -säätiön suunnitelma rakentaa taidemuseo Helsin-
kiin  Guggenheim-hanke kaatui vuonna 2016 Helsingin 
kaupunginvaltuustossa 
Habitat = YK:n kestävän kaupunkikehityksen konferenssi 

 Habitat I Vancouverissa 1976, Habitat II Istanbulissa 
1996 sekä Habitat III Quitossa 2016, jossa valtiot hyväk-
syivät YK:n kestävän kaupunkikehityksen tavoitteet (New 
Urban Agenda) 
habitus = kyseessä on hyve, josta on tullut välttämättö-
myys  sulkee ulos ”hillittömyyksiä” eli ”ihmisiä, jotka 
eivät ole meidän kaltaisiamme” [Bourdieu introdusoi ter-
min, joka auttaa politiikan kentän ymmärtämisessä] 
haja-asutusalue = rakennettua ympäristöä on suhteellisen 
vähän verrattuna luonnonympäristöön ja etäisyydet eri toi-
mintojen välillä ovat pitkiä [SYKE] 
hajasijoitus, korkeakoulujen = voidaan nähdä aluepolitii-
kan yhtenä suurimpana saavutuksena 1960- ja 1970-lu-
vuilta 

hajasijoituskomitea = toimi vuosina 1972 1974 

Halke = hallinnon ja aluekehityksen ministeriötyöryhmä 

hallinta, governance = tarkoittaa kehittämis- ja aloiteval-
lan käyttöä sekä kollektiivisten kehittämispyrkimysten ja -
tehtävien toteuttamista  organisointi kulminoituu ver-
kostoihin 
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hallinto, government = pitää sisällään julkisen sääntely- ja
pakkovallan käytön, kollektiivisten päätösten toimeenpa-
noa ja viranomaistehtäviä  organisointi perustuu hierar-
kioihin
hallitseminen, ruling = viittaa vallan järjestelyihin histori-
allisissa kuningaskunnissa, ruhtinaskunnissa ja impe-
riumeissa, joiden kehittämistoimia ei koordinoitu termin
governance merkityksessä
hansakaupungit = hansakaupunkeja olivat esimerkiksi
Lyypekki, Hampuri, Bergen, Brügge, Visby ja Rääveli,
joka ulotti valvontansa Suomen alueella sijaitsevaan Raa-
seporiin asti (Suomen alueen kaupungit eivät kuitenkaan
olleet Hansan virallisia jäseniä); Lyypekin ohella Riian
asema oli Itämerelle vahva, sillä kaupungissa toimi liivi-
läis-gotlantilaisen Hansan valtiopäivät  Riika valvoi
hansakaupankäyntiä Polotskissa ja Smolenskissa sekä
Novgorodin kauppasatamaa yhdessä Tarton kanssa
Hansaliitto = pohjoiseurooppalaisten kaupunkien verkos-
toitunut liitto, joka hallitsi kaupankäyntiä Itämerellä keski-
ajalla  jakaantui vendiläis-saksilaiseen Hansaan, westfa-
lialais-preussilaiseen Hansaan sekä liiviläis-gotlantilaiseen
Hansaan, jotka kykenivät hidastamaan kansallisvaltioiden
kehittymistä
Helsingin suuri alueliitos 1946 = Helsingin alueen laajen-
taminen  perustui pääasiassa Yrjö Harvian selvitykseen,
jonka päämietintö ja erikoisselvitykset valmistuivat vuo-
sien 1928–1936 välillä (kolmas täydentävä nide lausuntoi-
neen ja muutoksineen ilmestyi vuonna 1940 tulevaa asu-
tusliitosta varten)

herran linna = kaupunkilinnaketta edeltänyt muoto
herruusyhteenliittymä = moderni valtio, jossa puolueet-
tomat virkamiehet toteuttavat esimiestensä käskyjä [Weber
introdusoi]
heterodoksia = järjestyksen horjuttaminen keskustelujen,
diskurssien avulla  heterodoksia tehtävänä on osoittaa,
että omaksutuille käytännöille on olemassa erilaisia vaih-
toehtoja [Bourdieu introdusoi]

HHT = Helsinki-Hämeenlinna-Tampere -kehitysvyöhyke
historiallinen omaleimaisuus, ranta-alueet = koostuu
kansainvälisistä historiallisista vaikutteista, ranta-alueen
historiallisesta käytöstä ja sen heijastumisesta paikalliseen
rakennettuun ympäristöön, ranta-alueen suhteesta muuhun
kaupunkiin, ranta-alueen rakennetun ympäristön aikaker-
roksista, asemasta arkkitehtuurihistoriassa sekä muuttu-
vista arvoista [Airas introdusoi]

HLJ = Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Horisontti 2020 = EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelma;

esim. pilari I Huipputason tiede  rahoittaa tutkijoiden 
liikkuvuutta ja koulutusta
humboldtilainen yliopistomalli = yliopistot korostavat
koulutuksen ja tutkimuksen siteitä
Hyperloop = supernopea suurkaupunkien välinen liiken-
neyhteys  konseptitasolla
hyvinvointivaltio, keynesiläinen = viittaa valtion intres-
seihin edistää täystyöllisyyttä, lisätä hyvinvointioikeuksia
ja kompensoida talousmarkkinoiden epäonnistumisia sekä
työnantajajärjestöjen ja työntekijäjärjestöjen kollektiivisiin

neuvotteluihin  Euroopassa keynesiläisten hyvinvointi-
valtioiden kulta-ajaksi voidaan ajoittaa 1960-luvun loppu  
ICLEI, Local Governments for Sustainability = Maailman 
paikallishallinnon ympäristöjärjestö 
ideaalityyppi, Idealtypus (abstrahointia) = sisäisesti risti-
riidaton termi, jonka avulla voidaan hahmottaa ja tehdä 
ymmärrettäväksi konkreettista ja monimuotoista toimintaa 

 Max Weberin ideaalikaupunkia lähimpänä olivat Alp-
pien pohjoispuoliset kaupungit, joissa syntyi länsimainen 
Bürgertum   
identiteetti = ominaislaatu, yksilöllisyys sekä tunne kuu-
lua tai samaistua johonkin yhteisöön tai paikkaan; äärim-
millään identiteetti on ehdoton; se erottaa kohteet ja ihmi-
set muista 
identiteetti, kaupungin sisäinen = viittaa paikallistuntee-
seen, henkiseen kotiin, kotiseuturakkauteen ja ylpeyteen 
[Virtanen] 
identiteetti, kaupungin ulkoinen = yleinen mielikuva, 
joka annetusta kaupungista on muodostunut; synonyymi 
imagolle [Virtanen] 
ideologia = aatejärjestelmä, maailmankatsomus, arvojär-
jestelmä; vastakohtana filosofiaan ja teorioihin, ideologia 
viittaa sosiaaliseen ja poliittiseen toimintaan, uskomuksiin 
ja ideoihin  se kertoo, mitä arvostetaan ja mitä ei arvos-
teta sekä mitä tulisi säilyttää ja mitä pitäisi muuttaa (on vai-
keaa hahmottaa sitä, missä vaiheessa ja minkälaisissa tilan-
teissa teoriat ja filosofiset opit muuntuvat ideologioiksi) 
ihmismaantiede, human geography [kaupunkitutkimuk-
sen kenttä] = selittää ihmistoimintojen epäsäännöllistä ja-
kautumista maapallolla (hyödyntäen spatiaalista analyy-
siä), korostaa ihmisten toimintojen sekä fyysisen ympäris-
tön välisiä suhteita sekä kokoaa yhteen ne maantieteen alat, 
jotka eivät tarkastele yksinomaan fyysisiä luonnonmuotoja 

 sijainnin, paikan, maiseman, ekologisen jalanjäljen, alu-
een, liikkeen, verkoston ja skaalan käsitteet kuuluvat ih-
mismaantieteilijöiden työkalupakkiin 
imago, kaupungin = yksilöi kaupungin ja erottaa sen 
muista erilaisuudella ja omaleimaisuudella  viittaa sii-
hen, miten muut kokevat ja mistä tuntevat kaupungin 
(imago voi olla mitäänsanomaton, kielteinen tai myöntei-
nen; paras imago syntyy kaupunkikehityksen sivutuotteena 
eli itsestään) [Virtanen] 
imperialismi = suurvallan pyrkimys laajentaa valtaansa tai 
pyrkimys laajentaa jonkin jo entuudestaan voimakkaan il-
miön vaikutusta, esim. teknologinen imperialismi  
implisiittinen kaupunkipolitiikka = ei julkilausuttu kau-
punkipolitiikka, josta on mahdollista erottaa alueiden kehi-
tystä stimuloiva sekä kaupunkikasvun haittoja vähentävä 
politiikka; lisäksi voidaan tunnistaa urbanisaatiota hidas-
tava tai sille kustannuksia aiheuttava, rajoittava kaupunki-
politiikka  näin ollen implisiittisellä kaupunkipolitiikalla 
on myös negatiivinen ilmentymä [perustuen Van den Berg] 
INKA = innovatiiviset kaupungit -ohjelma (erityisoh-
jelma) 
innovaatio = uusi hyödyllinen asia ja toimiva ratkaisu, 
joka on kaupallistettu ja otettu käyttöön; yhteiskunnallista 
arvoa luovat innovaatiot voivat olla pieniä tuotteita unoh-
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tamatta palveluja, prosesseja, toimintatapoja, organisaa-
tioita ja instituutioita [perustuen Hautamäki]  on mah-
dollista tunnistaa radikaaleja ja systeemisiä innovaatioita  
innovaatiojohtaminen = niiden toimien johtamista, joilla 
vaikutetaan innovaatioiden syntyyn ja hyödyntämiseen  
laajassa merkityksessä innovaatiojohtaminen liittyy kaik-
kiin yhteiskunnallisiin prosesseihin, joissa luodaan edelly-
tyksiä innovaatiotoiminnalle ja sen tulosten hyödyntämi-
selle [perustuen Hautamäki] 
innovaatiopolitiikka = edistää innovaatioiden syntyä ja 
talouskasvua sekä kehittää innovaatiojärjestelmää (voi-
daan viedä osaksi talouspolitiikkaa ja jakaa yleiseen, koh-
dennettuun ja kokeilevaan innovaatiopolitiikkaan)  
innovaatioprosessi = prosessi, jossa innovaatioita syntyy 
osaamisen, luovuuden ja sattuman tuloksena [perustuen 
Hautamäki] 
insentiivi = mikä tahansa kannustin tai houkutin, joka mo-
tivoi esimerkiksi kaupunkia 
instituutio = yhteiskunnallinen tai kirkollinen laitos / val-
tasuhteiden tuloksena syntynyt konstruktio, joka tarjoaa ra-
kenteellisen kontekstin toiminnalle  länsimainen (ja eu-
rooppalainen) kaupunki on instituutio, joka ohjaa yksilön 
käyttäytymistä, koordinoi erilaisten toimijoiden suhteita, 
säännöstelee varojen myöntämistä sekä rakentaa konflik-
teja [perustuen Kazepov] 
integraation laajeneminen = viittaa Euroopan unionin 
maantieteelliseen laajenemiseen ja uusien jäsenvaltioiden 
liittymiseen jäseniksi 
integraation syventäminen = uusien tehtävien siirtymi-
nen jäsenmaiden päätöksenteosta EU:n toimivaltaan 
Intercommunalité-kuntayhteistyö (Ranska) = aluehallin-
tolain loi sur l’administration territorial de la Republique 
(1992) käynnistämä kuntien yhteistyön aalto, jonka aikana 
otettiin käyttöön uusia verkostoyhteistyön muotoja kau-
pungeissa  tuki erikokoisten keskuskaupunkien asemaa 
elinkeinopoliittisessa kilpailussa ja palvelujen säilyttä-
mistä (Intercommunalité-aallon tuloksena syntyi 1400 
kuntien välistä, pääasiassa taloudelliseen kaupunkikehittä-
miseen fokusoitunutta yhteistyörakennetta Ranskan talous-
vyöhykkeille; Ranskan Atlantin kaaren suuralue l’arc at-
lantique hyötyi erityisesti Intercommunalitésta) [perustuen 
Taavitsainen] 
intressi = paljastuu taustalta, esim. toimijoiden käyttäyty-
misen taustalla vaikuttavat etujen ajamiset  mm. Molot-
chin kasvukoalitiossa maanomistajien intressi on omai-
suusarvojen nostaminen (he eivät aja sitä avoimesti, siksi 
tutkijan täytyy paljastaa intressi); kaupungeilla on intressi 
kaupunkipolitiikkaan, esim. ohjelmaan osallistuminen on 
kaupungin intressien mukaista) 
intressiryhmä, interest group = ryhmä, jolla on intressi 
koskien esimerkiksi kaupunkipolitiikkaa  termi esiintyy 
mm. poliittisen taloustieteen kirjallisuudessa [P. Le Galès 
on suositellut termiä käytettäväksi sanan edunsaaja sijasta] 
intressiyhteenliittymä = allianssi, poliittinen yhteenliit-
tymä tai verkosto 
iskukyky = osa-alueita ovat (1) kekseliäs, rohkea ja yritte-
liäs atmosfääri; (2) korkea arvonlisä ja tuottavuus; (3) yri-

tysten skaalautuminen globaaleille markkinoille; (4) kyt-
keytyminen connectivity; (5) strategisesti suunnattu rahoi-
tus; (6) korkea osaaminen 
ITI, Integrated Territorial Investments = yhdennetyt alu-
eelliset investoinnit -työkalu, jolla voidaan toteuttaa alu-
eellinen strategia integroidulla tavalla  koostuu toteutet-
tavista toimista sekä hallinnan periaatteista (ITI:in perus-
tuen toteutetaan Suomessa kaupunkipoliitinen 6Aika-stra-
tegia)  
itsehallintouudistus = maakuntauudistuksen edellinen ni-
mitys Sipilän hallituksen aikana  
itsenäistyminen, kaupunkipolitiikan (tyyppi) = kau-
punki- ja metropolipolitiikasta halutaan tehdä erittäin vah-
vaa (maakuntauudistuksen ja kaupunkipolitiikan vastak-
kainen asetelma tulee konkreettisesti esille)  kaupunki-
politiikka herätetään nopeasti henkiin, ja kaupunkien uusia 
alliansseja perustetaan, esim. C21 
IULA, International Union of Local Authorities = kunta-
liittojen järjestö 
johtava kaupunkipolitiikka = viittaa kaupunkipolitiik-
kaan johtavana yhteiskuntapolitiikkana, joka koordinoisi ja 
ohjaisi sektoripolitiikkoja (vrt. eriävä näkemys, jonka mu-
kaan kaupunkipolitiikan tehtävänä on sen sijaan luoda 
väylä sektoripolitiikan tavoitteiden ja toimien toteuttami-
selle alueella)  
joukkoistaja = fasilaattoriin verrattuna joukkoistaja saa 
tuoda politiikan työpajoissa sekä tilaisuuksissa substanssi-
asiantuntemustaan esille  tiedon avulla joukkoistaja voi 
johdatella tai johtaa suoraan esimerkiksi kaupunkipoliitti-
sia tilaisuuksia; ryhmien joukkouttaminen ei siis tarkoita 
pelkästään fasilitointia vaikkakin fasilitoinnista otetaan 
paljon vaikutteita osallistamistyöpajojen suunnitteluun ja 
toteutukseen  
joukkoistaminen, crowdsourcing = viittaa yleisön tai ryh-
mien osallistamiseen ja asioiden tekemiseen yhdessä  
joukkouttaminen on sellaista tiedon keruuta ja analysoin-
tia, jossa hyödynnetään yhteisön osaamista ja voimavaroja 
JRC, Joint Research Centre = Euroopan komission yhtei-
nen tutkimuskeskus (YTK) sekä pääosasto, joka on riippu-
maton tieteellinen ja tekninen neuvonantaja (perustettu 
1958) 
julkisten hankintojen kilpailuttaminen = hankintalain-
säädännön mukaisesti julkiset hankinnat on pääsääntöisesti 
kilpailutettava avoimesti ja tehokkaasti  kilpailuun osal-
listuvia yrityksiä on kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimät-
tömästi (EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat tulee ilmoit-
taa kaikissa EU-maissa) 
jälkiteollinen (tieto)yhteiskunta = voidaan luonnehtia 
korkealla kaupungistumisasteella ja palvelualojen suurella 
määrällä  lisäksi tieto ja innovatiivisuus ovat keskeisim-
piä kilpailuedun ja tuottavuuden lähteitä (vrt. termiin teol-
linen palveluyhteiskunta, joka painottaa teollisuuden mer-
kitystä); jälkiteollisissa kaupungeissa tuloerot ovat usein 
suuret palveluvaltaisten alojen sekä koulutettujen professi-
oiden (esim. johtajat, hallintovirkailijat, ja tietotyöläiset) 
välillä 
KA = kokonaisarkkitehtuuri (myös yritysarkkitehtuuri 
YA, enterprise architecture) = hallintamalli ja johtamisen 
väline (menetelmä), jolla strategia toteutetaan käytännössä 
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(implementointi) ja jolla organisaatiota koordinoidaan 
(esim. JHS 179 v2.0)  
kahleet, kaupunkipolitiikan (tyyppi) = vakiintunut alue-
politiikka kahlitsee kaupunkipolitiikkaa; kaupunkipolitii-
kalle voidaan kuitenkin antaa suhteellisen paljon itsenäi-
syyttä eikä sen olemassaoloa kyseenalaisteta  
kaksikuntaliitos = kunta liittyy toiseen kuntaan tai mo-
lemmat kunnat lakkautetaan ja perustetaan uusi kunta  
kansainvälistyminen = kuvastaa myönteistä kaupungistu-
mistekijää, joka parantaa kaupungin kilpailuedellytyksiä 
globaalissa taloudessa  korostaa kansallisvaltioiden ja 
sen kaupunkien toimijoiden toimintaa (monesti) valtion ra-
jojen ulkopuolella (vrt. globalisaatio, joka viittaa saman-
kaltaistumiseen ja maailmanlaajuistumiseen, toisin sanoen 
globalisaatio voi johdattaa uudenlaiseen ja syvempään 
kansainvälisyyteen eli maailmanlaajuisten sosiaalisten 
suhteiden vahvennukseen; kansainvälisessä toiminnassa 
toimijoiden kulttuurinen moninaisuus ja rikkaus säilyvät 
kun taas globaalissa toiminnassa osa kansallisista ajettelu-
tavoista saattaa pitkällä aikavälillä korvautua maailman-
laajuisilla käytänteillä) 
kansainvälistyvä kaupunki = viittaa toimenpiteisiin ja 
strategioihin, joilla kaupungista kehitetään kansainvälinen 
kaupunki  kaupungista tulee kansainvälinen kun (1) kau-
punki liitetään muuhun maailmaan ja siitä tehdään mahdol-
lisimman avoin; (2) kaupungin saavutettavuutta paranne-
taan; (3) kaupunkiin saadaan kansainvälisiä yrityksiä, 
pankkeja ja vakuutuslaitoksia (kansainvälistyvä kaupunki 
strategioineen muistuttaakin yrittäjäkaupunkia) [Haila in-
trodusoi] 
kansallinen kaupunkistrategia = Antti Rinteen hallituk-
sen ohjelman mukaisesti "laaditaan kansallinen kaupunki-
strategia, jolla vastataan kaupungistumisen mahdollisuuksiin 
ja haasteisiin YK:n kaupunkikehitysohjelman laaja-alaiset ta-
voitteet huomioon ottaen" 
kansallinen aluepolitiikka = tavoittelee alueiden tasapai-
noisen kehittymisen sekä kilpailukyvyn vahvistumista  
kansallinen innovaatiojärjestelmä = viittaa kansallisten 
instituutioiden ja tekijöiden muodostamaan kokonaisuu-
teen, joka vaikuttaa innovaatiotoimintaan; innovaatiojär-
jestelmällä on haluttu tuoda laaja-alaisempi näkemys inno-
vaatioiden syntyyn  OECD:n jäsenvaltioista Suomi otti 
ensimmäisenä käyttöön kansallisen innovaatiojärjestel-
män termin tiede- ja teknologiapoliittisessa suunnittelussa 
(uusi ajattelu antoi syyn puhua yhä enemmän innovaa-
tiopolitiikasta kuin tiede- ja teknologiapolitiikasta) [Rask] 
kansallinen yhteiskunta = yhteiskunta, josta on erotetta-
vissa kieli, kulttuuri sekä sosiaaliset rakennelmat ja insti-
tuutiot  näitä vahvistivat erityisesti nationalistiset kan-
sallisvaltiot 1800-luvulla 
kansliapäällikkö = ministeriön ylin virkamies tai kaupun-
gin keskushallinnon johtaja 
kaoottinen käsite = termi, joka mielivaltaisesti yhdistää 
yhteensopimattomia elementtejä [Sayer] 
karismaattinen herruus = viittaa karismaan yksilöllisenä 
persoonallisuutena, mitä voidaan käyttää auktoriteetin pe-
rustana ”legaalin herruuden” tai ”traditionaalisen herruu-
den” sijasta [Weber] 

KASTE = Helsingin seudun kasvua ja siihen vaikuttavia 
tekijöitä selvittänyt toimikunta (1974 1976) 
kasvu- ja vyöhykesopimus = osana Juha Sipilän hallituk-
sen kilpailukykykärkihankkeen toimenpidettä AIKO (alu-
eelliset innovaatiot ja kokeilut) 
kasvu(aie)sopimus, valtion ja kaupunkiseudun välillä = 
pyrki edistämään suurten kaupunkiseutujen kasvua ja kan-
sainvälistä kilpailukykyä, vahvistamaan elinkeinoelämän 
toimintaedellytyksiä sekä tukemaan kaupunkiseutuja stra-
tegisten painopisteiden valintaa  kasvusopimusmenet-
tely pohjautui lakiin alueiden kehittämisestä 
kasvu, kaupunkien = talouskasvun edellytys ja mega-
trendi, joka viittaa maanarvon ja kaupungin väkiluvun nou-
suun (syntyvyys ja muuttoliike) sekä kaupungistumiseen 
(voidaan havainnollistaa S-kaarteella)  Maailmanpankin 
mukaan kaupungistumisen ja tiheyden edistäminen lisää 
taloudellista kasvua 
kasvu, taloudellinen = kansantuotteen määrällinen kasvu, 
jonka puuttuminen aiheuttaa kapitalistisessa järjestelmässä 
kriisin  lama tarkoittaa kasvuyhteiskunnassa negatiivista 
kasvua (näin ollen politiikan tekijät pyrkivät stimuloimaan 
ja säilyttämään kasvun, joka nähdään välttämättömäksi ja 
hyväksi yhteiskunnalle) 
kasvualue = kyseessä vanhan läänin tai valtakunnanosan 
hallinnollinen keskus, jolla ei ole ratkaisevaa osuutta teol-
lisuudessa [keskustyypittely] 
kasvukeskus = (1) kaupunkiseutu, alueellinen koko-
naisuus, jonne organisaatiot ja yritykset sijoittuvat ja inves-
toivat sekä jonne ihmiset muuttavat  kasvukeskuksella 
nähdään olevan tulevaisuuden potentiaalia; se saa väestön 
ja työpaikat kasvamaan [Sotarauta & Viljamaa]; (2) kau-
punkimainen keskus sekä sen välittömässä läheisyydessä 
oleva työmarkkina-alue [keskustyypittely] 
kasvukeskuspolitiikka = kaupunkipolitiikan keino tai 
edeltävä muoto: ei virallistettu 1960-luvun lopulla ja 1970-
luvun alussa, vaan jäi suunnitelmaksi  suunnittelutyö to-
sin heijastui korkeakoulujen, valtionyhtiöiden ja teolli-
suuskylien sijoittamispäätöksiin, asuntohallituksen asunto-
lainoituksen ohjailuun sekä keskusverkkoajattelun kehi-
tykseen: keskusverkkosuunnittelu kohdistettiin seutukaa-
valiitoille (1990-luvulla Lipposen I hallitus sai luoduksi 
kasvukeskuspolitiikan, joka kehittyi nopeasti kaupunkipo-
litiikaksi  kaupungit haluttiin nähdä kasvun moottoreina 
valtion sijasta; haastoi vanhan tasaavan ja alueiden tasa-ar-
voiseen kehitykseen tähtäävän perinteisen aluepolitiikan) 
kasvukolmio = Helsingin, Turun ja Tampereen muodos-
tama suuralue 
kasvukoneteoria = eliittiteoria, joka käsittelee kaupunkien 
kasvutavoitteiden syitä ja seurauksia kiinnittämällä huo-
miota intresseihin perustuvaan yhteistyöhön (eliitin koali-
tiot) sekä otollisen business-ilmaston luomiseen ja 
maanarvoon (kasvukoneen käynnistävänä voimana on 
maan ja kiinteistöjen omistajien tavoittelemat voitot)  
kasvun tavoittelu yhdistää maankäyttöeliitin jäseniä (sosi-
aalinen näkökulma jää heikoksi kasvuhegemoniassa) sekä 
saa kasvukoneen toimintaan mukaan poliitikot, tuotanto-
laitosten johtajat, paikallisen median, pankit, yliopistot, 
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museot, teatterit, messu- ja kongressikeskukset, ammat-
tiurheilujärjestöt, ammattiliitot, paikalliset yrittäjät, koulu-
tetut itsenäiset työntekijät ja yritysjohtajat [Molotch & Lo-
gan]
Kasvun ekosysteemit = 6aika-hanke, jossa tuetaan yritys-
ten tk-toimintaa innovaatiopalveluilla ja verkostoilla
kasvupiste = kyseessä kasvukeskusta pienempi keskus,
joka sopii varsinkin pienteollisuuden sijoittamispaikaksi
[keskustyypittely]
kasvupolitiikka = politiikka, joka ohjailee (ja siirtelee)
kasvua ja johon eliitin koalitioilla on intressi
Katse kaupunkiin = ympäristöministeriön työryhmän
(1994–1995) julkaisema raportti; myös ympäristöministe-
riön kampanja
kauppakamari = intressiin perustuva koalitio (keskus-
kauppakamarin jäsenyhteisö), elinkeinoelämän edunval-
voja, joka edistää yritystoimintaa ja talouden vapautta; li-
säksi kauppakamari hoitaa sille säädettyjä julkisia tehtäviä
kauppakeskus = myymäläkeskittymä ja vähittäiskaupan
suuryksikkö
kauppala, vanha kaupunkipolitiikka = toimi maalais- ja
kaupunkikuntien juridisena välimuotona (itsenäinen kunta
tai maalaiskunnan epäitsenäinen osa); kaupunkeihin ver-
rattuna kauppalat saivat valtiolta suhteellisesti enemmän
rahallista tukea
kauppiaskaupunki (ideaalityyppi) = verotuskyky ja osto-
voima perustuvat elinkeinoyrityksiin  kaupungit hankki-
vat vieraita tuotteita, joita ne varastoivat omalle alueelleen
tai myyvät muualle välityskauppakaupunkeina (monet
kauppiaskaupungit useimmiten yhdistivät nämä toiminnot)
[Weber introdusoi]
kaupungin kokonaisstrateginen suunnittelu = termi,
jota Kirvelä ja von Bruun korvaavat termin paikallinen
kaupunkipolitikka
kaupunginhallitus = johtaa kaupungin hallintoa, valmis-
telee valtuustossa käsiteltävät asiat lautakuntien esitysten
pohjalta, panee täytäntöön valtuuston päätökset sekä val-
voo kaupungin etua ja edustaa kaupunkia
kaupunginjohtaja = johtaa kaupunkia kaupunginhallituk-
sen alaisena
kaupunginjohtaja, arvonimi = Suomen tasavallan presi-
dentin myöntämä arvonimi
kaupunginmaat = maat, jotka kruunu lahjoitti perustamal-
leen kaupungille (kaupungin hallinnon rakentuminen
maanomistukselle on hyvin vanhoillinen piirre); kaupun-
ginmaiden hoidosta vastasivat maistraatit  kaupunki
saattoi kaupunginlain nojalla ja kruunun intressien mukai-
sesti osoittaa maa-alueita yksityisille porvareille hallinta-
oikeudella (useat kaupungit olivat kuitenkin antaneet ko-
konaisia tiloja porvareille täydellä omistusoikeudella)
kaupunginmuuri = länsimaisen kaupungin tunnuspiirre
(muurit eivät ainoastaan erottaneet eurooppalaiseen kau-
punkiin kuulumattomia alueita, ”tulevia esikaupunkeja”,
ne myös suojasivat kaupunkilaisia hyökkäyksiltä ja tehos-
tivat tullivalvontaa)  sittemmin muureja purettiin (esim.
nykyisin paikalla saattaa olla ulompi bulevardikehä tai
kaupunkia kiertävä moottoritie)
kaupunginosa (kaupungin aluejako, kaavoitus) = jakautuu
kortteleihin, jotka jakautuvat edelleen tontteihin (huom.

kaupunki voidaan jakaa myös tilastollisia ja hallinnollisia 
tarpeita varten suurpiireihin, peruspiireihin, osa-alueisiin 
ja pienalueisiin)  
kaupunginvaltuusto = kaupungin ylin päättävä toimielin, 
joka valitaan kuntavaaleilla joka neljäs vuosi 
kaupungistuminen, urbanisaatio = viittaa kaupunkiväes-
tön kasvuun, joka on globaali haaste ja kaupunkeja muo-
vaava maantieteellinen prosessi; kaupungistumisen syyt 
vaihtelevat  esimerkiksi kehitysmaissa ihmiset pakene-
vat kaupunkeihin kylien autioitumisen, sotien ja aavikoitu-
misen vuoksi, kun taas teollisuusmaissa muuton taustalla 
saattavat olla haaveet paremmasta elintasosta ja toimeen-
tulosta maaseutuun verrattuna 
kaupunki = voidaan määritellä eri tavoin; kaupunki tar-
joaa ainakin toimeentulon, antaa mahdollisuuden hyvään 
elämään, kehittää mielikuvitusta ja urbaaneja tapoja  ky-
seessä voi olla taloudellinen ja monietninen yhteisö, pää-
oman kasautumisen (ja kaupungistumisen) moottori, luova 
kenttä tai diplomatian, teknologian ja kulttuurin keskus, 
jossa syntyy uusia innovaatioita 
kaupunki- ja aluepolitiikan aikasuora = esittää aluepo-
litiikan ja vanhan kaupunkipolitiikan historialliset merkki-
paalut vuodesta 1966 lähtien sekä uuden kaupunkipolitii-
kan keskeisimmät tapahtumat vuodesta 1995 vuoteen 2016 
kaupunki, nimitys = kunta voi käyttää nimitystä kau-
punki, kun se katsoo täyttävänsä kaupunkimaiselle yhdys-
kunnalle asetettavat vaatimukset (myös hist. paikkakunta, 
jolle valtiovalta oli myöntänyt erityiset kaupunkioikeudet) 
kaupunki, organismina = viittaa kaupunkirakenteen tar-
kasteluun biologian näkökulmasta: kaupunki on verratta-
vissa elimistöön, jolla on sydän ja ydinosat; kaupunkisuun-
nittelijoiden tuli ratkaista nämä, jotta kaupunki voisi kas-
vaa solujen lailla vapaasti (kaupungille ei saa piirtää ehdo-
tonta ja lopullista ääriviivaa, vaan se tulee viedä osaksi 
luontoa) [perustuen Aalto] 
kaupunki, subjektina = kaupunkilaiset itse vaikuttavat 
aktiivisesti tulevaisuuteensa, ja rakentavat elinvoimaista 
yhteisöä (vrt. kaupunki objektina, jolloin kaupunki ja kau-
punkilaiset ovat päätösten kohteena  kuvastaa sulkeutu-
nutta maailmaa)  
kaupunkialue, urbaani alue = taajama, toiminnallisesti in-
tegroitunut paikkojen kokonaisuus (Suomen ympäristökes-
kus SYKE jakaa kaupunki-maaseutu-luokituksessaan kau-
punkialueen ydinkaupunkialueeseen ja kehysalueeseen)  
kaupunkien erioikeudet, lakkauttaminen = viittaa vuo-
den 1976 lainsäädäntöön, joka lakkautti enimmät vanhojen 
kaupunkien privilegiot (ja erityisrasitukset); kun laki sää-
tyjen oikeuksien lakkauttamisesta (1995) annettiin, pois-
tuivat viimeisetkin maininnat kaupunkien vanhoillisista 
erioikeuksista lainsäädännöstä (vanhojen kaupunkien eri-
tyisrasituksien poistamista ajoi esim. Kokoomus, mikä sel-
viää puolueen kunnallispoliittisesta ohjelmasta vuodelta 
1972)  
kaupunkien hallinta, urban governance = viittaa erilais-
ten intressien yhteen tuomiseen, toimijoiden integroimi-
seen, verkostojen koordinointiin, kumppanuuksiin, uuteen 
julkisjohtamiseen, koalitioiden muodostukseen sekä lukui-
siin kaupunkien keinoihin, joilla vastataan erilaisiin haas-
teisiin  
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kaupunkien kaupunkipolitiikka = viittaa paikalliseen 
kaupunkipolitiikkaan erotuksena valtiollisesta kaupunki-
politiikasta; ”kaupunkien kaupunkipolitiikkaa” tehtiin 
luonnollisesti myös vanhan kaupunkipolitiikan aikana  
kaupunkien kilpailuttaminen = viittaa valtion myöntä-
mään kehittämisrahaan ohjelmille  koska valtio ei voi ra-
hoittaa kaikkia kaupunkien ehdotuksia, kehittämisrahaa 
voidaan kilpailuttaa (kaupungit ja kaupunkiseudut voivat 
kilpailla myös siitä, kenen kanssa valtio allekirjoittaa kau-
punkisopimuksen)  
kaupunkien kunnallishallinnosta annettu asetus 1873 = 
yhdessä elinkeinolainsäädännön uudistusten kanssa riisui 
porvarisäädyltä privilegiot  kaupungit ottivat vastuul-
leen porvariston hoitamia paikallishallinnon tehtäviä, kun-
nallisverotuksen luokkaluonne katosi, hallinnon pääpaino 
siirrettiin virkamiesmaistraatilta (ja erikoislautakunnilta) 
kaupunginvaltuustolle, kunnallistaloudesta tuli suunnitel-
mallisempaa ja eri väestöryhmien väliset erot tasoittuivat  
kaupunkien perustaminen = viittaa ensisijaisesti ”kunin-
kaiden kaupunkipolitiikkaan” (kaupunkien perustaminen 
kruunun mahtikäskyllä) ja ”keisareiden kaupunkipolitiik-
kaan” autonomian aikana; toissijaisesti ”itsenäisen Suo-
men vanhaan kaupunkipolitiikkaan” (joka muutti kauppa-
lat kaupungeiksi aikavälillä 1960–1976) sekä kuntaliitos-
ten tuloksena sittemmin perustettuihin uusiin kuntiin 
(esim. Raasepori ja uusi Oulu) 
kaupunkifoorumi, uusi kaupunkipolitiikka = kaupunkipo-
litiikan päätapahtuma, joka kerää kaupunkikehittämisen 
johtajat, päättäjät, asiantuntijat ja elinkeinoelämän toimijat 
yhteen  
kaupunkifunktiot, urban functions = esim. sotajoukkojen 
ja alueiden kontrollointi [Castells introdusoi] 
kaupunkihistoria, urban history [kaupunkitutkimuksen 
kenttä] = kuuluu osaksi yleistä historiaa; kiinnostuksen 
kohteina esimerkiksi kaupunkien identiteetin rakentumi-
nen, urbaani eliitti, kaupunki-valtio-suhde, valtiomuodos-
tus sekä huvilakaupunkien ja hotellien historia 
kaupunkikonserni, rakenne = omistus- ja hallintora-
kenne, joka mahdollistaa siihen kuuluvien yksiköiden vä-
lisen yhteensopivuuden ja yhteistyön  kaupunkikonser-
nia johdetaan ja kehitetään kaupungin ja sen tytäryhteisö-
jen muodostamana kokonaisuutena kokonaistaloudellisesti 
[Helsingin kaupunkikonserni 2017] 
kaupunkikunta = ilman erillistä mainintaa viittaa kunta-
tyyppiin Venäjän federaatiossa; erillisellä maininnalla voi-
daan käyttää myös puhuttaessa nykymuotoisesta suomalai-
sesta kunnasta, joka käyttää itsestään nimitystä kaupunki 
kaupunkikuva = viittaa kaupungista yleisesti tunnettuun 
visuaaliseen hahmoon tai kuvan tekemään vaikutukseen 
[Virtanen] 
kaupunkilaitos = voidaan ymmärtää kaupunkihallinnon 
laaja-alaisena (historiallisena) tarkasteluna sekä kaupunki-
kehityksen ja yhteiskunnan yleisen kehityksen välisenä 
suhteena 
kaupunkiliike = viittaa ruohonjuuritasolla ilmenevään 
mobilisointiin, jonka tarkoituksena on muuttaa kaupunkia; 
kaupunkiliikkeet ovat onnistuneet itse organisoitumaan (ne 

ovat juuri sellaisia kuin ne itse sanovat olevansa  kos-
kaan tutkija ei voi selittää kaupunkiliikkeille itselleen sitä, 
mitä ne edustavat sanomistensa mukaan) 
kaupunkimaantiede, urban geography [kaupunkitutki-
muksen kenttä] = tieteenalaa tarvitaan kaupunkisysteemien 
kuvaamiseen; selittää mm. (1) miten kaupungit jakautuvat 
spatiaalisesti; (2) miten kaupungit kilpailevat ja ovat vuo-
rovaikutuksessa keskenään globaalissa taloudessa; (3) mil-
laisia linkkejä kaupungeilla on; (4) miten kaupungit raken-
tuvat sisäisesti. Kaupunkimaantieteilijä professori Harri 
Andersson oli suomalaisen kaupunkipolitiikan kehittämis-
toiminnassa mukana 1980-luvun puolivälistä lähtien. Hän 
vaikutti paikalliseen kaupunkipolitiikkaan, kaupunkiver-
kostoihin sekä kansalliseen kaupunkiuudistuspolitiikkaan.  
kaupunki-maaseutu-alueluokitus = Suomen ympäristö-
keskuksen (SYKE) tekemä luokitus, jossa maaseutu luoki-
tellaan maaseudun paikalliskeskuksiin, kaupungin lähei-
seen maaseutuun, ydinmaaseutuun sekä harvaan asuttuun 
maaseutuun; kaupunkimainen alue ulottuu useamman kun-
nan alueelle 
kaupunkimainen kunta = väestöstä vähintään 90 % asuu 
taajamissa tai suurimman taajaman väkiluku on vähintään 
15 000 [Tilastokeskus] 
kaupunkimuodot, urban forms = esimerkiksi Amerikan 
pilvenpiirtäjät kuvastavat rahan ja suuryritysten valtaa, kun 
taas varhaiskeskiajan katedraalit kertovat Jumalan, lordien 
ja talonpoikien välisestä uskonnollisesta suhteesta [Cas-
tells introdusoi] 
kaupunkimuotoilu, urban design = hyvä kaupunkimuo-
toilu korostaa toiminnallisuutta, esteettömyyttä, estetiikkaa 
sekä pitkäkestoisuutta (kaupunkimuotoiluun on mahdol-
lista lukea mm. palvelumuotoilu ja tuotemuotoilu)   
kaupunkineuvos, arvonimi = Suomen tasavallan presi-
dentin myöntämä arvonimi 
kaupunkiohjelma, Sipilän hallituksen valmistelema ko-
koava politiikkaohjelma, jolla vahvistetaan kaupunki-val-
tio-suhdetta, vuosille 2018 2022  = osana ns. monimuo-
toista kaupunkipolitiikkaa, johon kuuluvat myös seutukau-
punkiohjelma sekä kestävän kaupunkikehityksen ohjelma 

 kaupunkiohjelman laatimista varten perustettiin ohjaus-
ryhmä, jonka puheenjohtajana toimi liikenne- ja viestintä-
ministeri Anne Berner; kaupunkiohjelma kohdistuu suuriin 
kaupunkeihin ja maakuntakeskuksiin; TEM koordinoi;  
kaupunkiohjelmassa linjataan, että MAL- ja kasvusopi-
muksia kehitetään sopimuksellisuutta uudistaen 
kaupunkiohjelmamenettely (27 kaupunkiohjelmaa) = 
kaupunkipolitiikan ensimmäisen yhteistyöryhmän käyn-
nistämä, tavoitteena kaupunkiseutujen kilpailukyvyn ja 
elinvoimaisuuden kehittäminen 
kaupunkiohjelmat (27), Lipposen I hallitus käynnisti = 
pyrkivät kehittämään kaupunkiseutujen kilpailukykyä ja 
elinvoimaisuutta  pureutuivat esim. osaamisen vahvista-
miseen, yritystoiminnan toimintaedellytysten parantami-
seen, kansainvälistymisen edistämiseen, kaupunkiympä-
ristön viihtyvyyden parantamiseen, kaupunkirakenteen 
eheyttämiseen, liikennejärjestelmän kehittämiseen, syrjäy-
tymisen ehkäisyyn, kaupunkityöttömyyden nujertamiseen, 
kaupunkikulttuurin edistämiseen, kaupungin ja maaseudun 
vuorovaikutuksen lisäämiseen sekä sisäisen ja alueellisen 
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erilaistumisen ehkäisemiseen, kaupunkitalouksien vahvis-
tamiseen sekä kumppanuuksien ja verkostoitumisen edis-
tämiseen  
kaupunkipoliitikko = kaupunkipolitiikan tekijä, edistäjä 
tai vaikuttaja  
kaupunkipoliitikko, valtakunnankansleri = viittaa Axel 
Oxenstiernaan (1582–1654), joka oli merkantilistisen kau-
punkipolitiikkajärjestelmän pääarkkitehti Ruotsi-Suo-
messa; johtavan kaupunkipolitiikan kehittäjä   
kaupunkipoliittinen periaatepäätös = annettiin vuosille 
2009−2011; tärkein kaupunkipolitiikkaa ohjannut asia-
kirja, joka asetti painopisteeksi kilpailukyvyn säilyttämi-
sen ja vahvistamisen sekä kaupunkiseutujen yhteistyön li-
säämisen 
kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä, uusi kaupunkipoli-
tiikka = valtioneuvoston asettama hallinnonalojen välinen 
työryhmä, jonka tehtävien sisältöön ja painotuksiin vaikut-
taa hallituskoalitio  yhteistyöryhmä voi seurata ja arvi-
oida kaupunkiseutujen kehitystä, koordinoida toimenpi-
teitä, tukea kaupunkiseutujen kehittämistyötä, lisätä kau-
punkien kilpailukykyä sekä määritellä valtiollisen kaupun-
kipolitiikan; yhteistyöryhmällä on puheenjohtaja, varapu-
heenjohtaja, pääsihteeri, sihteeri sekä mahdollisesti myös 
pysyviä asiantuntijoita ja valmistelevia jaostoja (yhteistyö-
ryhmän toimintaan kutsutaan mukaan esimerkiksi keskei-
siä ministeriöitä, kaupunkien johtajistoa, Suomen Kunta-
liitto ja maakuntien liittojen johtoa) 
kaupunkipolitiikka = kaupunkien kehitystä ohjaileva ta-
voitteellinen politiikka 
kaupunkipolitiittinen asiakirja = kaupunkipolitiikan yh-
teistyöryhmän laatima asiakirja, joka sisälsi kaupunkipo-
liittiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset  kaupunki-
poliittinen asiakirja julkaistiin vuonna 1999 
kaupunkiprivilegio = etuoikeus, erioikeus  esim. sata-
manpitoon liittyneet vanhojen kaupunkien erioikeudet   
kaupunkipuolue = Suomen Sosialidemokraattinen Puo-
lue, Vihreä liitto, Kansallinen Kokoomus, Perussuomalai-
set ja Vasemmistoliitto 
kaupunkipäivät, vanha kaupunkipolitiikka = historiansa 
aikana Suomen Kaupunkiliitto järjesti useita kaupunkipäi-
viä, joissa käsiteltiin kaupunkien yhteisiä asioita  
kaupunkiseutu = kuntien muodostama alue, esimerkiksi 
pääkaupunkiseutu 
kaupunkiseutu, toiminnallinen = kasvukeskus, asunto- ja 
työmarkkina-alue, joka rajataan yleensä työmatkaliiken-
teen perusteella  erilaisia variaatioita, esim. on mahdol-
lista erottaa keskustaajama, lähitaajama ja lievealue, joka 
on haja-asutusaluetta [YKR] 
kaupunkiseutuselvittäjä = henkilö, jonka tehtävänä olisi 
kartoittaa maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovit-
tamisen sekä palveluiden käytön kehittämistarpeet kau-
punkiseudulla (laki selvitysmenettelystä yhteistyön edistä-
miseksi eräillä kaupunkiseuduilla) 
kaupunkisosiologia, urban sociology [kaupunkitutkimuk-
sen kenttä] = yksi laajimmista sosiologian haaroista, joka 
on osin päällekkäinen maantieteen ja antropologian kanssa 

 globaalia yhteiskuntaa tarkastellaan urbaanina yhteis-
kuntana  

kaupunkistrategia = kollektiivisesti määritelty käsitteel-
linen linjaus, joka korostaa esimerkiksi kaupungin imagoa, 
taloudellista kehitystä ja asemointia kansainvälisesti  ky-
seessä kaupunkien hallinnan instrumentti, joka koostuu 
missiosta, visiosta sekä oman toimintaympäristön analyy-
sistä (SWOT)  antaa suunnan toiminnalle, jolla visio eli 
tahtotila halutusta tulevaisuudesta saavutettaisiin (huolelli-
sesti tehdyn ja toteutetun kaupunkistrategian avulla kau-
punki erottuu kilpailijoistaan) 
kaupunkisuunnittelu, urban planning = konfliktuaalinen 
prosessi [Castells]; Suomessa kaavoituskeskeistä  siinä 
ohjataan kaupunkialueen maankäyttöä, osallistutaan maa-
politiikan laadintaan ja toteuttamiseen sekä valmistellaan 
asemakaavat, yleiskaavat ja osayleiskaavat  
kaupunkisysteemi = mikä tahansa kaupunkien ja niiden 
vaikutusalueiden muodostama spatiaalinen järjestelmä  
kaupunki on mahdollista nähdä myös omana systeemi-
nään; kaupunkisysteemiä ei ohjata hallinnon keinoin, vaan 
metahallinnalla, mm. verkostoyhteistyöllä  
kaupunkitaloustiede, urban economics [kaupunkitutki-
muksen kenttä] = osa kansantaloustiedettä  teoreettiset 
mallit ja empiiriset sovellukset kansantaloustieteen perus-
malleista muunneltuja (kaupunkitaloustieteilijät tutkivat 
esim. yritysten ja kotitalouksien sijoittumista, merkantilis-
mia, erikoistumista sekä markkinoiden korjaamista julki-
sen sektorin tarjoamin keinoin)  
kaupunkitutkimuksen kenttä = tuo yhteen kaupunkitut-
kimuksen suuntauksia (kaupunkisosiologian, kaupunki-
maantieteen, ihmismaantieteen, kaupunkitaloustieteen, po-
liittistaloudellisen kaupunkitutkimuksen, suunnittelu-
maantieteen, kunta- ja aluejohtamisen, kaupunkihistorian, 
poliittisen historian ja oikeussosiologian) sekä tiedevies-
tinnän ja tutkimusjohtamisen  
kaupunkitutkimus = tutkii kaupunkeja ja kaupunki-ilmi-
öitä kriittisesti  tavoitteena on luoda integroituja lähesty-
mistapoja, jotta kaupungistumisen ja kaupunkien kehittä-
misen haasteisiin voidaan tehokkaasti vastata (kaupunki-
tutkimuksen ja kaupunkipolitiikan yhteistyö edellyttää hy-
vää koordinaatiota)  
kaupunkitutkimusjaosto = työ- ja elinkeinoministeriön 
asettama jaosto kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmälle  
vahvistaa kaupunkipolitiikan tietopohjaa sekä edistää so-
veltavaa ja monitieteistä kaupunkitutkimusta  
kaupunkivaltio = koostuu kaupunkialueen ja valtion su-
lautumasta, esim. Singapore 
kaupunki-valtio-suhde = kaupungin ja valtion välinen yh-
teistyö on keskeinen piirre kaupunkipolitiikassa  kau-
pungit ajavat etujaan ja pyrkivät saamaan kehittämisesityk-
sensä valtion taholta hyväksytyiksi sekä myös rahallisesti 
tuetuiksi (kaupunki-valtio-suhteissa syntyy konflikteja, 
varsinkin jos valtio ei panosta kaupunkipolitiikkaan ja hal-
litusohjelmissa keskitytään muihin asioihin)  
kaupunkiverkko, kansallinen, uusi kaupunkipolitiikka = 
koostuu 30:stä toiminnallisesti merkittävästä kaupunkiseu-
dusta, jotka voidaan tyypitellä metropolialueeseen, metro-
polialueen lähiseutuihin, monipuolisiin korkeakoulupaik-
kakuntiin, maakuntavetureihin, pieniin kaupunkiseutuihin 
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sekä erikoistapaukseen  kansallista kaupunkiverkkoa tu-
lee luonnehtia kattavaksi [kaupunkiverkkopäivitys 2015] 
kaupunkiverkkotutkimus, uusi kaupunkipolitiikka = ku-
vaa kaupunkijärjestelmää kaupunkien taloudellisen kilpai-
lukyvyn näkökulmasta (vrt. vanhempi keskusverkkomalli, 
jossa yhdyskuntien vahvuus määräytyi palveluvarustuksen 
perusteella kansallisessa skalaarisessa systeemissä)  
määrittää kansallisesti merkitykselliset kaupunkiseudut, 
analysoi kaupunkiseutujen kehitysedellytyksiä (kansainvä-
listymistä, osaamista ja kulttuuria), tukee monikeskuksista 
kaupunkijärjestelmää, toimii apuvälineenä kaupunkiseutu-
jen kehitysedellytysten tutkimisille sekä liittyy ohjelma- ja 
osaamislähtöiseen aluepolitiikkaan (ei niinkään enää aluei-
denkäytön suunnitteluun) [Vartiainen] 
kaupunkiverkosto = kaupunkien muodostama yhteenliit-
tymä, esim. seutukaupunkiverkosto  
kaupunkiyhtymä(malli), communauté urbaine (Ranska) 
= valtiollisen kaupunkipolitiikan rinnalle syntynyt poli-
tiikka (jota on tuettu lainsäädännöllä ja rahallisesti), joka 
(1) korostaa kaupunki- ja aluekehityksen edistämistä oma-
ehtoisesti; (2) vahvistaa kunnallista itsehallintoa; (3) edes-
auttaa vahvan elinkeinoperusteisen strategiatyön syntyä; 
(4) ratkaisee mosaiikkimaisen pienkuntarakenteen ongel-
mia; (5) tasapainottaa kansallista kaupunkiverkkoa; (6) 
vahvistaa aluekeskuksia EU:n sisämarkkina-alueella; (7) 
valjastaa käyttöön isojen ja pienien kaupunkien sekä maa-
seutukuntien resursseja; (8) poistaa vastakkainasettelua 
maaseudun ja kaupunkien väliltä  esimerkkeinä voidaan 
mainita Dunkerquen kaupunkiyhtymä (Communauté Ur-
baine de Dunkerque), Suur-Nancyn kaupunkiyhtymä 
(Communauté du Grand Nancy) sekä Ranskan vuonna 
1966 nimeämät Bordeauxin, Lillen, Lyonin ja Strasbourgin 
kaupunkiseutujen lakisääteiset kaupunkiyhtymät [Taavit-
sainen] 
kaupunkiympäristösopimus = Ruotsin liikennejärjestel-
mäsuunnitelmassa (LJS) osoitettu 12 miljardia kruunua 
kaupunkien ympäristösopimuksiin, joilla kehitetään mm. 
joukkoliikennettä ja pyöräilyä  
kehittämispolitiikka = esim. kaupunkipolitiikka [YM-
työryhmä 1995] 
kehitys- ja liikennekäytävä = tavarat ja ihmiset liikkuvat 
kaupunkinoodien a ja b välillä  toimivat kehitysvyöhyk-
keiden rakentamisen perustoina ja lähtökohtina 
kehitysalueiden neuvottelukunta = toimi vuosina 
1966−1975  teki kehitysaluepolitiikkaa  
kehitysvyöhyke = perustuvat teiden, rautateiden tai vesi-
väylien varaan, mutta pitävät sisällään myös vaikutusalu-
eita ja vaihettumisvyöhykkeitä (vrt. kehitys- ja liikenne-
käytävä)  ylittävät aluehallinnollisia ja kansallisia rajoja 
sekä suuntaavat kasvua kasvukeskusten välille sekä niiden 
lähialueille (pyrkimyksenä on ollut etenkin maankäytön 
kehittäminen); vyöhykkeen määrittäminen ja kehittäminen 
ei ole välttämätöntä, mutta tämä voi tuoda huomattavan li-
säarvon kaupunkiseuduille ja niiden välisille alueille 
kehyskunta = reunakunta, joka ympäröi kaupunkia 
Kehärata = yhdistää Vantaankosken radan (Helsinki-Van-
taan lentoaseman kautta) Suomen päärataan  avattiin 
2016 (liikennöinti Flirt-junilla)  

keisareiden kaupunkipolitiikka = keisareiden tekemä 
kaupunkipolitiikka, joka koski keisarillista Venäjää, mutta 
myös kaupunkien perustamista Suomen suuriruhtinaskun-
taan, esimerkiksi Kemi perustettiin Keisarillisen Majestee-
tin asetuksella vuonna 1869 
kenttä, kaupunkipolitiikan = operationalisoitu Pierre 
Bourdieun esittämästä politiikan kentästä  kaupunkipo-
litiikan tekijät, instituutiot, toimijat ja ohjelmat voidaan po-
sitioida kenttään; jokainen objekti löytää paikkansa jännit-
teidensä, arvojensa ja suhteidensa perusteella (kenttä tuo 
esille erilaiset diskursiiviset avaruudet) 
KERN (Saksa) = verkosto, joka muodostettiin 1990-luvun 
alussa Kielin, Eckernförden, Rendsburgin ja Neumünsterin 
kaupunkien sekä Pönin piirikunnan välille (mukaan kutsut-
tiin lisäksi Kielin kauppakamari, Saksan keskusammatti-
järjestö DGB:n piirijärjestö sekä yrittäjäyhdistyksiä)  
KERN-verkoston päätavoitteeksi asetettiin aluesuunnitte-
lun yhtenäistäminen ja modernisointi 
Keskuskauppakamari = kauppakamarien muodostama 
koalitio, joka toimii kauppakamarien yhteiselimenä ja tu-
kee kauppakamareita niille kuuluvien tehtävien hoitami-
sessa  kehittää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä 
koko Suomessa 
keskuspaikka, central place = keskus, jolla on vaikutus-
alue  keskukset vaikutusalueineen muodostavat hierark-
kisen verkon, keskusverkon 
keskuspaikkateoria = mallintaa 1930-luvun Etelä-Saksan 
keskusten muodostamia systeemejä markkinaperiaatteen 
k=3, liikenneperiaatteen k=4 ja hallintoperiaatteen k=7 
avulla (teorian kehittänyt Walter Christaller 1893−1969) 

 osoittaa, että keskuspaikat ja niiden kanssa vuorovaiku-
tuksessa olevat vaikutusalueet ovat hierarkkisessa suh-
teessa toisiinsa (kaupunkien verkko läpileikkaa sisäkkäis-
ten skaalojen hierarkian); teorian soveltaminen on johtanut 
nodaalialuejärjestelmien rakenteiden ja prosessien kuvauk-
siin  
keskusseutujen kehittämisohjelmat, vanha kaupunkipo-
litiikka = laadittiin Holkerin hallituksen aikana (kevät 
1990)  ja lopulliseksi lukumääräksi tuli 27  ohjelmilla 
pyrittiin (1) kehittämään maan eri osien keskuksia siten, 
että ne voivat toimia pääkaupunkiseudulle vaihtoehtoisina 
kasvualueina; (2) kehittämään tietoyhteiskunnan ja kan-
sainvälistymisen edellytyksiä sekä kansallisia ja kansain-
välisiä yhteyksiä; (3) lisäämään keskusten elinkeinopoliit-
tista aktiivisuutta ja omatoimisuutta erityisesti kansainvä-
lisesti kilpailukykyisen tuotantotoiminnan luomiseksi; (4) 
lisäämään keskusten välisiä yhteyksiä ja yhteistyötä sekä 
edistämään alueellista työnjakoa; (5) luomaan seudullisista 
lähtökohdista kullekin keskusalueelle toimintastrategia 
keskusta (kaupunki), city core, urban centre, downtown 
area, urban core, city center = ydinkeskus, kantakaupunki 
tai taajaman osa, jonne kaupungin asutus ja palvelut ovat 
keskittyneet 
keskusta (puolue) = Suomen Keskusta r.p:n epävirallinen 
nimi  
keskustaajama = yli 15 000 as., ydinkaupunkialue ja ke-
hysalue [SYKE] 
Keskustapuolue = Suomen Keskustan nimi vuosina 1965–
1988  
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kiinteistö = maanomistuksen yksikkö, joka on merkitty 
kiinteistörekisteriin 
kilpailuvaltio, schumpeterilainen = valtio, joka pyrkii tur-
vaamaan taloudellisen kasvun rajojensa sisällä sekä hyöty-
mään kotimaahan kytkeytyvistä pääomista vaikkakin ne 
olisivat väliaikaisesti ulkomailla  poliitikot korostavat 
täystyöllisyyden edistämisen sijasta tietoon perustuvaa ta-
loutta, EU:n keinojen merkitystä sekä innovaatiorakentei-
den tukemista kaupunkialueilla (sosiaalipolitiikka aliste-
taan talouspolitiikalle epäsuorasti); valtio koordinoi yhä 
enemmän toimintoja sen sijaan, että se suorittaisi niitä itse 
[Jessop introdusoi] 
koalitio = liitto, liittoutuma 
koheesio = koossa pitävä voima, yhtenäisyys, kiinteys, yh-
teenkuuluvuus, lujuus  

koheesiopolitiikka = EU:n alue- ja rakennepolitiikka 
koheesiorahasto = eräiden Euroopan maiden perustama 
tasausrahasto, jonka varoilla tasoitetaan maiden välisiä 
elintasoeroja 
KOKO = aluepoliittinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma 
(erityisohjelma) 
kollektiivinen toimija, kaupunki = syntyi porvarien alli-
anssien myötä (confederations of burghers)  porvaristo 
näyttäytyi kollektiivisena toimijana  tunnuspiirteitä: (1) 
kollektiivinen päätöksentekojärjestelmä; (2) yhteiset ym-
märretyt intressit; (3) integraatiomekanismit (4) kollektii-
visen toimijan sisäiset ja ulkoiset edustuksen muodot; (5) 
kyky innovaatioiden luomiseen [Le Galès introdusoi]  
kolmen T:n malli = Richard Florida osoittaa, kuinka kau-
punkien menestyksen ja kasvun edellytyksiä ovat teknolo-
gia, talentti (lahjakkuus) ja toleranssi (suvaitsevaisuus) 
kolmoiskierre, Triple Helix = yksi tunnetuimmista 1990-
luvulla kehitetyistä malleista, jota on käytetty apuna kan-
sallisen ja alueellisen innovaatiokulttuurin luomisessa  
tuo esille win-win-asetelman korostamalla teollisuuden, 
yliopistojen ja julkisen hallinnon välisiä kumppanuuksia 
talouskehityksen lisäämiseksi ja vaurauden kasvatta-
miseksi [Etzkowitz introdusoi] 
kolonialismi = siirtomaavalta, vieraiden alueiden hankki-
minen ja hyödyntäminen, kolonioiden perustaminen (ky-
seessä merkantilismin sekä imperialismin esiaste) 
komplementaarialue = vaikutusalue  
kondratjevin syklit = talous kehittyy noin 50 vuotta kes-
tävissä aalloissa, joita voidaan kuvata teknologioilla: (I 
aalto) höyrykone 1780-. (II aalto) rautatiet, teräs 1840-. (III 
aalto) sähkö, polttomoottori ja kemia 1890-. (IV aalto) au-
tot, transistorit, radio, televisio 1950-. (V aalto) tietokoneet 
ja tietoverkot 1990-.  
konflikti = kiista, selkkaus, etujen vastakkaisuus, erimieli-
syys, ristiriita 
konserni = liik. taloudellinen yhtymä, joka koostuu vähin-
tään kahdesta oikeudellisesti itsenäisestä yrityksestä ja 
jossa yhdellä yhtiöllä (emoyhtiöllä) on määräysvalta toisiin 
yrityksiin (tytäryhtiöihin) nähden 
konserniesikunta, kaupungin = johtaa kaupunkikonser-
nia kaupunginjohtajan johdolla 
konserniohjaus, kaupungin = liittää kaupungin määrää-
misvaltaan kuuluvat yhteisöt osaksi kaupungin johtamista 

 varmistaa voimavarojen tehokkaan käytön kaikessa toi-
minnassa (kaupunginvaltuusto asettaa tavoitteet kaupungin 
toiminnalle ja toimii tavoitteiden toteutumisen ylimpänä 
valvojana koko konsernin osalta; konsernia johtaa puoles-
taan konsernijohto, johon kuuluvat mm. kaupunginhallitus 
ja sen konsernijaosto, operatiivisesta johtamisesta vastaava 
kaupunginjohtaja, toimi-alajohtajat, rahoitusjohtaja ja lii-
ketoimintajohtaja) [Espoon kaupungin konserniohjeet 
1995 ja 2016] 
konsultti = asiantunteva neuvonantaja, joka palkataan tie-
tyn hallinnollisen, taloudellisen tms. ongelma-alueen sel-
vittämistä varten  
koordinaatio = toimijoiden yhteistyön ohjaamista, intres-
sien yhteensovittamista sekä riippuvuussuhteiden osoitta-
mista 
korkeakoulupolitiikka = sisältää korkeakoulujen johta-
miseen ja hallinointiin, korkeakoulutuksen tutkimukseen, 
korkeakouluhallinnon juridiikkaan sekä korkeakoulujär-
jestelmien ohjaukseen, rahoitukseen ja laadun arviointiin 
liittyviä kysymyksiä 

korporaatio = liitto, yhdistys, seura, järjestö 
Kosken kuntakartta, 2012 = virkamiestyönä tehty 
kartta(harjoitus) esitti Suomen jakamista suurkuntiin; 
kunta- ja hallintoministeri Henna Virkkunen oli nimittänyt 
kuntauudistuksen projektipäälliköksi Arto Kosken, joka 
sai tehtäväkseen laatia (kokoomuksen intressien mukaisen) 
kuntakartan  
kosmopoliittinen kaupunki = globaalikaupunkia van-
hempi kaupunki, joka on kulttuurisesti monimuotoinen ja 
joka voi jakaa saman moraalisen sitoumuksen yhteisöstä; 
kosmopoliittinen kaupunki ja sen eliitin jäsenet voivat ta-
voitella poliittista maailmanhallitusta  kosmopoliittien 
eli maailmankansalaisten asuttama kaupunki on kontrasti 
patrioottien ja nationalistien asuttamalle kaupungeille  
koulutuspolitiikka = käsittää koulutukseen, sivistykseen, 
hallintoon ja korkeakouluihin liittyviä kysymyksiä  val-
tioneuvosto ja sen osana toimiva opetus- ja kulttuuriminis-
teriö vastaavat koulutuspolitiikkaan liittyvästä toimeenpa-
nosta ja suunnittelusta (osana yhteiskuntapolitiikkaa kou-
lutuspolitiikka on myös mahdollista asemoida yhdeksi so-
siaalipolitiikan erityislohkoksi)  
kreivi- ja vapaaherrakunnat = Ruotsi-Suomessa lääni-
tetty alue, jota johti kreivi tai vapaaherra (kuninkaat suh-
tautuivat eri tavalla suurläänitykseen, esim. Kristiinan hol-
hoojahallituksen aikana ei jaettu ainuttakaan perinnöllistä 
kreivi- ja maaherrakuntaa)  kumottiin vuonna 1680  
kreivikunta county (Yhdistynyt kuningaskunta) = Poh-
jois-Irlanti, Englanti, Skotlanti ja Wales jakaantuvat kreivi- 
eli piirikuntiin ja edelleen kuntiin (districts), joilla molem-
milla on päällekkäisiä tehtäviä keskenään  esimerkiksi 
Oxfodshiren piirikunta jakaantuu Oxfordin kaupungin, 
Cherwellin, Eteläisen Oxfordshiren, Vale of White Horsen 
sekä Läntisen Oxfordchiren paikallishallintoihin 
kriisikunta = kunta, joka joutui erityisen vaikeassa talou-
dellisessa asemassaan arviointimenettelyyn vuosien 2007 
ja 2015 välisenä aikana (perustana valtioneuvoston asetuk-
set kunnan talouden tunnuslukujen eräistä raja arvoista)  
johti talouden tasapainottamissuunnitelman tekoon sekä 



 

340 
 

SUOMALAINEN KAUPUNKIPOLITIIKKA – SEN TEKIJÄT JA TULKIT            Olli Hokkanen 

mahdollisesti myös esitykseen kuntajakoselvittäjästä tai 
valtioneuvoston määräämään pakkokuntaliitokseen (sit-
temmin arviointimenettely laajennettiin koskemaan myös 
kuntakonserneja ja kuntayhtymiä; lisäksi kunnille annettiin 
neljä vuotta aikaa kattaa vuoden 2015 taseeseen kertynyt 
alijäämä)  
KUHA = HLJ 2015 -laadinnan yhteydessä valmisteltu Pie-
net kustannustehokkaat toimet -hanke 
kultakausi, uuden kaupunkipolitiikan = kaupunkipoli-
tiikan ns. pieni kultakausi, joka voidaan ajoittaa Lipposen 
I ja II hallituksen ajoille  
kultakausi, vanhan kaupunkipolitiikan = alkoi, kun pur-
jehdussäännöt astuivat voimaan vuonna vuosina 1614 ja 
1617 (tapulikaupunkipolitiikan synty)  voidaan ulottaa 
vaihtoehtoisesti Ruotsi-Suomen suurvaltakauden päätty-
miseen (n. 1720) tai aina vuoteen 1809, jolloin Suomi siir-
tyi Ruotsilta Venäjälle [tapulikaupungit hyötyivät] 
kulttuurimaantiede, cultural geography = suomen kie-
lessä ihmismaantiede voidaan vanhoillisesti kääntää myös 
kulttuurimaantieteeksi, mutta tällöin tieteenalan tutkimus-
intressit saattavat olla rajatumpia  kulttuurimaantieteessä 
tutkitaan perinteisesti ihmiskulttuurin vaikutuksia ympä-
ristöön, esimerkiksi erilaisten kastelujärjestelmien ja vilje-
lytekniikoiden aiheuttamat vaikutukset ovat kiinnostaa tut-
kittavaa 
kulttuuripolitiikka = keskeinen yhteiskuntapolitiikan 
lohko: pyrkii tekemään kulttuuritarjonnasta monipuolista 
ja laadukasta (kulttuuritarjonta houkuttelee kaupunkeihin 
turisteja, korkeastikoulutettuja osaajia sekä yritystoimintaa 

 synnyttää näin osallistumista sekä parantaa kaupunkien 
elinvoimaa ja mahdollisuuksia vastata kilpailukyvyn haas-
teeseen)  
kuluttajakaupunki (ideaalityyppi) = kaupunki, jossa 
suurkuluttajien ostovoima perustuu kapitalistisesta rahata-
loudesta saataviin korkolähteisiin sekä valtion maksamiin 
rahaeläkkeisiin (elinkeinonharjoittajien ja kauppiaiden tu-
lovirta on riippuvaista siitä, että kaupungissa asuu suurku-
luttajia [Weber introdusoi] 
kuninkaiden kaupunkipolitiikka = vanhan kaupunkipo-
litiikan teon aikakausi Ruotsi-Suomessa, jolloin kuninkaat 
perustivat kaupunkeja (mahtikäskyillä) ja antoivat niille 
privilegioita  päättyi Suomen osalta vuonna 1809 
kunnallinen itsehallinto, Suomi = kunnilla on perustus-
lailla suojattu asema: kuntien hallinnon tulee perustua kun-
nan asukkaiden itsehallintoon  perustuu edustukselliseen 
demokratiaan (kunnallinen itsehallinto nähdään suomalai-
sen yhteiskunnan peruskivenä; huom! kunnat eivät irrot-
taudu kokonaan valtion ohjauksesta)  
kunnallinen vallankumous, Euroopassa = vaikutti eu-
rooppalaisten kansallisvaltioiden syntyyn  alkoi liik-
keenä 900-luvulta eteenpäin luoden ”paikallisia yhteiskun-
tia”, jotka vaativat nimiä ja toimilupia lääninherroilta (val-
lankumous jatkui läpi keskiajan ja se mahdollisti kunnalli-
sen autonomian hankinnan aatelisilta asteittaisesti) [Le 
Galès] 
kunnallispolitiikka = pääaine hallintotieteissä  keskit-
tyy kuntien johtamiseen ja kehittämiseen; lisäksi viittaa 

kunnan poliittiseen toimintaan, esim. Loimaan kunnallis-
politiikka  
kunta- ja aluejohtaminen [kaupunkitutkimuksen kenttä] 
= opintosuunta, pääaine hallintotieteissä Tampereen yli-
opistossa  kiinnostuksen kohteina esim. strateginen joh-
taminen ja hallinta 
kunta- ja palvelurakenneuudistus (Paras-hanke), Van-
hasen I ja II hallitus sekä Kiviniemen hallitus = tavoitteena 
vähintään 20 000 asukkaan kunnat tai yhteistoiminta-alu-
eet (kuntien määrä putosi 444  336) [Vatilo]  
kunta- ja sote-uudistus II, Stubbin hallitus 2014–2015 = 
jatkoi Kataisen hallituksen linjauksilla  sote kaatui pe-
rustuslaillisiin ongelmiin (metropolihallinto kaatui, kunta-
liitokset eivät edenneet) [Vatilo] 
kunta- ja sote-uudistus, Kataisen hallitus 2011–2014 = 
tavoitteli työssäkäyntialueiden ja kuntaliitosten pohjalta 
muodostettavia vahvoja peruskuntia (pakkoliitosuhan 
poistuttua tulokset jäivät laihoiksi) [Vatilo] 
kuntafuusio = kuntaliitos 

kuntainliitto, vanha kaupunkipolitiikka = vanha kuntien 
yhteistoimintamuoto, joka voidaan muodostaa kuntien yh-
teisten pysyvien tehtävien hoitamista varten; perustetaan 
jotakin määritettyä tehtävää varten (kyseessä on itsenäinen 
oikeussubjekti, jolla on oma järjestäytymismuoto, talous ja 
hallinto  jakautuvat vapaaehtoisiin ja pakollisiin kun-
tainliittoihin (pakollisia esim. seutukaavaliitot) [Lapin seu-
tukaavaliitto 1973]; vuoden 1948 kunnallislaissa säädettiin 
pakollisten kuntainliittojen muodostamisesta, mikä johti 
lääninsairaaloiden rakentamiseen  laki kunnallislain 
muuttamisesta (979/1992) muutti kuntainliitot kuntayhty-
miksi 
kuntajakoselvittäjä = henkilö, jolla on intressi ajaa kun-
nat yhteen  
kuntaliitos, kuntafuusio = kuntien hallinnollinen yhdistä-
minen 
kuntalisä = esim. Helsinki-lisä  elinkeinotoiminnan har-
joittajille myönnettävä Helsinki-lisä on aina de minimis -
tukea 
kuntapolitiikka = laaja kokonaisuus, jossa korostuvat hal-
linto, hallinta ja managerialistinen palvelujen tuottaminen 
(olennaisena piirteenä valtion ja kuntien välinen yhteistyö 

 kuntapolitiikassa kaikki kunnat tekevät yhteistyötä val-
tion kanssa, kun taas kaupunkipolitiikka on usein nähty 
suurten kaupunkien ja valtion väliseksi asiaksi) 
kuntaraha = yhteistoimintakorvaus; kunnan myöntämä 
tukirahoituksen osuus hankkeisiin, joiden päärahoitus tulee 
EU:lta ja valtiolta (vaihtelee: 0-50 %) [kp.kuntaraha.fi] 
kuntarakennepolitiikka = tavoittelee kuntajaon kehittä-
misellä elinvoimaista, eheää ja yhdyskuntarakenteeltaan 
toimivaa kuntarakennetta  osana kuntapolitiikkaa, mutta 
on mahdollista lukea myös kaupunkipolitiikan välineeksi  
kuntayhtymä = kuntien muodostama yhteenliittymä, esi-
merkiksi Hämeen liitto tai Varsinais-Suomen sairaanhoito-
piiri 
kuntien kapina = Kataisen hallituksen aikana Suomeen 
syntynyt, pakkokuntaliitoksia vastustanut kuntakapina-
liike, jonka kenraalina toimi Anna-Mari Ahonen 
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KUUMA = pääkaupunkiseutua ympäröivät 10 kehyskun-
taa: Hyvinkää, Järvenpää, Kirkkonummi, Kerava, Mänt-
sälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti 
kuvernementti = Venäjän keisarikunnan hallintoalue, jota 
johti kuvernööri  
kuvernööri = vuodesta 1837 alkaen Suomen suuriruhti-
naskunnan maaherroja alettiin kutsua kuvernööreiksi   
kylä = kaupunkia maalaismaisempi ja pienempi yhdyskun-
nallinen yksikkö 
KYRJ = kaupunkien yleinen rakennusjärjestys vuodelta 
1856  jakoi autonomisen Suomen kaupungit neljään eri 
luokkaan (kahdessa ylimmäisessä luokassa olivat Helsinki, 
Turku ja Viipuri, joihin rakennettiin kivikeskusta; kahden 
alimmaisen luokan kaupungit säilyivät puolestaan puukau-
punkeina)  
kärkihankkeet, metropolipolitiikka = Halken määrää-
mät hankkeet vuonna 2007: (1) valtion ja Helsingin seudun 
kuntien välisen aiesopimuksen laatiminen asunto- ja tont-
titarjonnan turvaamisesta; (2) seudun keskeisten maan-
käyttöratkaisujen ja liikenneinvestointien tiiviimpi yhteen-
sovittaminen siten, että uudistetaan esimerkiksi pääkau-
punkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan perustuva 
aiesopimus; (3) metropolialueen kilpailukykystrategian 
valmistelun ja toteutuksen tukeminen valtion ja seudun 
kuntien yhteistyöllä muun muassa innovaatiopolitiikassa; 
(4) maahanmuuttopoliittisen ohjelmakokonaisuuden laati-
minen pääkaupunkiseudulle; (5) pitkäaikaisasunnottomuu-
den vähentämisohjelman laatiminen sekä sosiaalista 
eheyttä vahvistavat toimenpiteet, jotka kohdistetaan lähiö-
ohjelman kautta  
käytön innoittama perustutkimus = tieteen tekemisen 
motiivit ovat moninaisia ja toisiinsa sekoittuneita  käy-
tännön tarpeesta syntyvä tutkimus, esimerkiksi Louis Pas-
teurin työ [Stokes introdusoi] 
la politique = yhdistyy policyyn tai päinvänpolitiikkaan, 
johon ihmisten pettymys heijastuu (puolueiden välinen kil-
pailu ja hallituksen päivittäiset toimet) [perustuen Rosan-
vallon] 
laaja aluepolitiikka = pitää sisällään kaupunkipolitiikan 
[Kairesalon mukaan] 
laaja kaupunkipolitiikka = kaikki valtiovallan toimet, 
jotka liittyvät kaupunkeihin, ovat kaupunkipolitiikkaa 
laki säätyjen erioikeuksien lakkauttamisesta = erillinen 
kumoamislaki (voimaan 1.8.1995), jolla lakkautettiin eri-
oikeusjärjestelmä ja joka annettiin perusoikeusuudistuksen 
yhteydessä. Lailla kumotttiin vuonna 1723 annetut papis-
ton, ritariston ja aatelin erioikeudet, pappissäädylle 1789 
annettu vakuutus, porvaristolle ja kaupungeille 23. päi-
vänä helmikuuta 1789 annettu vakuutus, talonpoikaisen 
kansan vapauksille ja oikeuksille 1789 annettu vakuutus 
sekä 1723 & 1789 asetukset, jotka ohjeistivat, kuinka talo-
jen ja kruununtilain suhteen on meneteltävä, jotka perin-
nöksi myydään (+ kruununtalojen myymisestä perinnöksi 
sekä niistä eduista ja ehdoista, joilla perintötaloja tästälähin 
on hallittava). Erioikeusjärjestelmä oli mutkistanut menet-
telyä hallinnossa vielä 1900-luvun puolivälin jälkeenkin, ja 
lainsäädäntötoiminnassa erioikeudet olivat aika ajoin 
nousseet esille, ks. esim. HE 23/1975 II vp, PeVM 22/ 
1975 II vp, HE 29/1986 vp, PeVL 11/1986 vp, PeVL 

1/1982 vp, PeVL 4/1983 vp, HE 22/1993 vp, PeVL 
18/1993 vp sekä PeVM 5/1985 vp. Säätyerioikeudet lopul-
lisesti lakkautettiin, sillä ne eivät soveltuneet yhteen ajan 
valtiosääntö- ja yhdenvertaisuuskäsityksen kanssa  hal-
lituksen esityksen 309/1993 mukaan "Perustuslaintasoisina 
voimassa olevia privilegioita ei ole julkaistu lakikirjassa. Käytän-
nössä ei ole täsmällisesti selvitettävissä, mitä niistä on voimassa ja 
mitä kumoutunut myöhemmän lainsäädännön kanssa ristiriitaisina 
tai pitkään jatkuneen soveltamatta jättämisen (desuetudo) seurauk-
sena. Tällaista oikeustilaa ei voida pitää hyväksyttävänä. Lisäksi 
lienee riidatonta, ettei mitään yhteiskunnallisesti tärkeitä säätyeri-
oikeuksia enää voida katsoa olevan voimassa, mikä sekin puoltaa 
koko instituution lakkauttamista." Eräät oikeusoppineet pitivät 
erioikeusjärjestelmää käytännössä merkityksettömänä his-
toriallisena jäänteenä, toiset puolestaan katsoivat, että sillä 
oli ollut merkitystä vielä 1900-luvun jälkipuoliskollakin. 
HE 309/1993 mukaan "Suuri osa säätyprivilegioista kumottiin 
jo säätyvaltiopäivien aikana, jolloin toteutettiin yhteiskunnan libe-
ralisoimiseen ja sääty-yhteiskunnan jäänteiden poistamiseen liit-
tyvä laaja lainsäädäntöohjelma. Merkittävin muutos oli kuitenkin 
luopuminen säätyedustuslaitoksesta vuoden 1906 eduskuntauudis-
tuksen yhteydessä. Säätyjen erioikeuksia ei Suomessa kuitenkaan 
kokonaisuudessaan missään vaiheessa ole lakkautettu. Positiivisen 
vahvistuksen säätyprivilegiot saivat hallitusmuodon säätämisen 
jälkeen vuoden 1928 valtiopäiväjärjestyksessä. Sen perustuslain-
säätämisjärjestystä koskevan 67 §:n 3 momentin mukaan säätyjen 
erioikeuksista on voimassa, mitä edellä perustuslaista on säädetty. 
Säätyerioikeudet eivät ole myöskään jääneet käytännössä merkityk-
settömiksi. Hallitusmuodon säätämisen jälkeen on noin 20 lakia kä-
sitelty perustuslainsäätämisjärjestyksessä sen vuoksi, että ne olivat 
ristiriidassa säätyerioikeuksien kanssa. Lisäksi privilegiokysymys 
on useissa tapauksissa mahdollisesti vaikuttanut lakiehdotusten kä-
sittelyjärjestykseen." Erioikeusjärjestelmän lakkauttaminen 
oli joka tapauksessa kaupunkipolitiikan ja kaupunkitutki-
muksen näkökulmasta merkittävää  vanhan instituution 
lopullinen lakkauttaminen merkitsi vanhan kaupunkipoli-
tiikan loppua, ja uuden kaupunkipolitiikan alkua. On mah-
dollista kysyä, riisuttiinko kaupungit lopullisesti aseista? 
 

laki säätyjen erioikeuksinen lakkauttamisesta (1995), 
kaupungeille 1789 annetun Armollisen vakuuden ku-
moaminen = lailla kokonaan ja lopullisesti kumottiin hel-
mikuun 23. päivänä vuonna 1789 kaupungeille annettu Ku-
ninkaallinen vakuutus (sis. kahdeksan pykälää).  Vakuu-
tuksen K.J Ståhlbergin valiokunta suomensi Helsingin 
kaupunginvaltuustolle vuonna 1915 seuraavasti: ”Kunin-
kaallinen Majesteetti lupaa ja vakuuttaa tämän kautta Val-
takunnan porvaristolle ja Kaupungeille yleisesti, että 
heillä olevat, varhaisempina ja myöhäisempinä aikoina 
saadut erioikeudet, vapaudet ja oikeudet, jotka perustuvat 
kuninkaallisiin päätöksiin, lahjoituksiin, lahjakirjoihin 
tahi muihin yhtäläisessä eli laillisessa voimassa oleviin 
kirjoituksiin ja säännöksiin, heille semmoisina kuin ne van-
huudesta ovat olleet tahi nyt ovat, loukkaamatta ja järkäh-
tämättä nyt ja ijän ikuisina aikoina, säilytetään ja varjel-
laan, niin ettei kukaan heille heidän maittensa, huoneit-
tensa, talonasemainsa, tilainsa, metsäinsä, takamaittensa, 
virtainsa, vuokrainsa, kalastuspaikkainsa, myllyinsä, sa-
hainsa tahi muiden laitostensa, eikä heidän kauppansa ja 
merenkulkunsa, elinkeinoinsa ja liikenteensä suhteen vä-
hintäkään estettä tahi haittaa saa tehdä.” 1§  Pykälässä 
neljä ilmaistaan selkeästi, että 



 

342 
 

SUOMALAINEN KAUPUNKIPOLITIIKKA – SEN TEKIJÄT JA TULKIT            Olli Hokkanen 

”Kaupungeille lahjoitetut, annetut ja kaupunginmaan ni-
mellä merkityt tilukset säilytetään ja jäävät kaupungeille 
koskematta, eivätkä muuta luontoansa, joutukoot kenenkä 
käteen hyvänsä." Kruunu pyrki estämään (vanhoja) kau-
punkeja luovuttamasta hallustaan lahjoitusmaita, ellei luo-
vutus ollut lahjoitusasiakirjoissa olevan erityisen määräyk-
sen mukainen. Kuninkaallisen Majesteetin antama vakuu-
tus astui voimaan erioikeuden pyhyydellä, ja se takasi teh-
dyille maalahjoituksille järkkymättömän pysyvyyden. Väi-
tän, että laki säätyjen erioikeuksien lakkauttamisesta 
vuonna 1995 on avainasemassa, kun vastataan kysymyk-
seen ”Mitä on suomalainen kaupunkipolitiikka?” Lain 
avulla voin mm. perustella uudet käsitteeni: vanha ja uusi 
kaupunkipolitiikka. Tutkimukseni yksi pääviesteistä on, 
että vanha kaupunkipolitiikka kuoli ja uusi syntyi. Synty-
neen uuden kaupunkipolitiikan aikana vuodesta 1995 läh-
tien kaupungit myivät aktiivisesti omistamiaan maa-alueita 
erilaisille yksityisille toimijoille ja perivät maistaan kor-
keaa vuokraa. Vaikutukset olivat haitallisia. Kehitys johti 
esimerkiksi asumisen kalleuteen kasvukeskuksissa sekä 
valtavien ostoskeskusten rakentamiseen, mitkä ovat hei-
kentäneet vanhojen kaupunkikeskustojen elinvoimaa. 
Kiinteistöverotuotot kasvattivat kaupunkien kassaa; kiin-
teistövero oli otettu käyttöön vuonna 1993. 
Lappi-sopimus = Lapin liiton vuosille 2014–2017 laatima 
maakuntaohjelma  
le politique = viittaa regiimiin, kenttään, työstämiseen ja 
ideaaliseen politiikkaan  yhteisen elämän modaalisuutta, 
joka on jotain laajempaa kuin la politique (le politique yh-
distyy la politiqueen, joka on sen kuvaruutu ja instru-
mentti) [perustuen Rosanvallon] 
LEADER, Liason Entre Actions de Developpement 
l'Economie Rurale = ”yhdyssiteet maaseudun talouden ke-
hittämiseen tähtäävien toimien välillä”  kyseessä on tuki, 
joka muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta: 
paikalliset päättävät yhteisöjen ja yritysten ideoiden rahoit-
tamisesta (LEADER nivoo lisäksi yhteen Euroopan maa-
seutua sekä edistää kansainvälistymistä ruohonjuurita-
solla); ohjelmakaudella 2014–2020 LEADER sisältyy 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 
liikennejärjestelmä = liikenneinfrastruktuuri, liikennevä-
lineet, ihmiset ja tavarat sekä näihin liittyvät organisaatiot 
ja säädökset [liikennepoliittinen selonteko 2008] 
liikennepoliittinen selonteko = pyrkii lisäämään liikenne-
politiikan pitkäjänteisyyttä [liikennepoliittinen selonteko 
2008] 
liikennepolitiikka = liikennejärjestelmän osatekijöihin 
kohdistuvat toimet [liikennepoliittinen selonteko 2008] 
linnalääni, vanha kaupunkipolitiikka = jakaantui vuoti-
kuntiin ja hallintopitäjiin  keskuksina linnat, joiden pääl-
liköinä toimivat käskynhaltijat (linnaläänityksen alle jär-
jestettiin varhaiset, osittain itsehallinnolliset sinettimaa-
kunnat, jotka dominoivat varhaiskeskiajan alussa); linnoja 
rakennettiin, koska pienet myöhäisrautakauden viikinkiai-
kaiset mäkilinnat katsottiin kaupunkien näkökulmasta tur-
vattomiksi (sodan pelon vuoksi talonpoikia vaadittiin osal-
listumaan linnanrakennustöihin)  

linnoituskaupunki (ideaalityyppi) = kaupungissa on lin-
noitus, muuri ja varuskuntapaikka  linnojen hallitsemi-
sesta muodostui keskeinen poliittinen kysymys [Weber in-
trodusoi] 
Lissabonin sopimus, EU:n perussopimus = tuli voimaan 
vuonna 2009: EU korvasi EY:n oikeudellisena toimijana ja 
Euroopan yhteisön perustamissopimus (Rooman sopimus 
1957) sai uudeksi nimekseen ”sopimus Euroopan unionin 
toiminnasta SEUT” 
Loikka 2030 = rakennemalli, joka antaa suuntaviivoja 
Kuopion seudun kaavoitustyölle 
luova tietoympäristö, CKE = identifioi ympäristöteki-
jöitä, jotka edistävät luovuutta ja innovaatioiden syntyä 
[Allwood et al. introdusoivat] 
luova tuho = innovaatiot luovat tuhoa ja ruokkivat kapita-
lismia  toisin sanoen ”luovassa tuhossa” uusien tuotan-
tomenetelmien käyttöönotto hävittää työpaikkoja, ja uusia 
tuottavampia työpaikkoja syntyy tilalle [Schumpeter intro-
dusoi] 
LVM, liikenne- ja viestintäministeriö = vastaa liikenne-
politiikasta ja viestintäpolitiikasta  pyrkii lainsäädännön 
keinoin edistämään ihmisten ja tavaroiden liikkumista 
koko maassa (ministeriön hallinonalaan kuuluvat Liiken-
nevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Viestintävi-
rasto, Ilmatieteen laitos, Finrail Oy, Air Navigation Servi-
ces Finland Oy, Yleisradio Oy ja Cinia Oy) 
lyhyt kaupunkipolitiikka = etsii suuntaansa lähihistori-
asta, jossa EU:n integraatio korostuu  kaupunkipolitiikan 
lyhyttä linjaa kuvaa esim. suurkaupunkipolitiikka [perus-
tuen Laakso & Loikkanen] 
lähiö = kaupunkirakenteesta erillinen kerrostalovaltainen 
asuinalue, josta löytyy elementtikerrostaloja ja palveluja, 
mutta joka yleensä toimii keskuskaupungin palvelujen, 
joukkoliikenteen ja työpaikkojen varassa (Suomessa lähi-
öitä rakennettiin eniten 1965−1974 välisenä aikana) [ky-
seessä yleinen määritelmä; huom. Meurman esitti asema-
kaavaopillisen] 
länsimainen kaupunki, historiallinen = viittaa asutuk-
seen, jossa käydään kauppaa ja harjoitetaan käsityötä  
länsimaisen kaupunkiyhteisön tunnuspiirteisiin kuuluvat 
(1) linnoitus, (2) markkinat, (3) oma tuomioistuin ja vähin-
täänkin osittain oma oikeus, (4) yhteenliittymäluonne sekä 
(5) vähintäänkin osittainen autonomia ja autokefalia [pe-
rustuen Weber] 
läänit = valtionhallinnon aluejako (1634−2009): läänit val-
voivat, että kunnat toteuttivat valtionhallinnon päätöksiä 
alueilla  hist. linnaläänit päätettiin korvata vuoden 1634 
hallitusmuodossa ja sitä seuranneessa maaherrain johto-
säännössä luoduilla maaherrakunnilla eli Turun ja Porin, 
Uudenmaan ja Hämeen, Viipurin ja Savonlinnan, Käkisal-
men sekä Pohjamaan lääneillä (sittemmin läänien alueja-
koa, nimiä ja rajoja muuteltiin; viimeisinä vuosina 1997–
2009 oli käytössä suurläänijako Länsi-Suomen, Etelä-Suo-
men, Oulun, Itä-Suomen, Ahvenanmaan ja Lapin läänei-
hin)  

maaherra, governor = johti lääninhallintoa  
maailmankaupunki = terminä vanhempi kuin globaali-
kaupunki  kyseessä jälkiteollistunut tuotantopaikka  
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maakaupunki = ei saanut harjoittaa ulkomaankauppaa 
merkantilistisessa kaupunkipolitiikkajärjestelmässä  
maakunnan kehittämisraha = tarkoitetaan talousarvioon 
otettuja yksinomaan kansallisia alueiden kehittämiseen tar-
koitettuja määrärahoja  maakuntien liitot myöntävät 
(maksamista haetaan kirjallisesti sitä varten vahvistetulla 
lomakkeella) 
maakunnan keskuskaupunki = maakuntakeskus, joka 
toimii yleensä maakunnan veturina  jokaisella maakun-
nalla on vähintään yksi keskuskaupunki  
maakunnan liitto, regional council = kuntien muodos-
tama, lakisääteinen kuntayhtymä  muodostettiin, kun 
seutukaavaliitot ja maakuntaliitot yhdistettiin vuonna 1994 
(maakunnan liitto vastaa mm. alueen kehittämisestä, edun-
valvonnasta ja maakuntakaavoituksesta) 
maakunta, itsehallinnollinen = viittaa Sipilän hallituksen 
suunnittelemaan maakuntaan, jolla on alueellaan itsehal-
linto) 
maakunta- ja sote-uudistus, Sipilän hallitus 2015– = erit-
täin suuri reformi, joka pyrkii järjestämään julkisen hallin-
non kolmelle tasolle (valtio, maakunta ja kunta) sekä siir-
tämään sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun 
maakunnille  pyrkii lisäksi tekemään sotepalveluista 
asiakaslähtöisiä, lisäämään ihmisten valinnanvapautta, yk-
sinkertaistamaan monikanavaisen rahoituksen sekä lisää-
mään digitaalisia palveluja (lisäksi reformilla lakkautetaan 
mm. ELY-keskukset, TE-toimistot, maakuntien liitot, 
maaseutuhallinnot ja aluehallintovirastot, joiden toimin-
toja siirretään uusille maakunnille) [alueuudistus.fi] 
maakunta, nykymaakunta = viittaa maakuntaan toimin-
nallis-taloudellisena alueellisena kokonaisuutena erotuk-
sena historiallisesta maakunnasta tai Sipilän hallituksen 
suunnittelemasta maakunnasta, joilla on alueellaan itsehal-
linto  nykymaakunnassa toimii maakunnan liitto  
maakuntajohtaja, region mayor = johtaa maakunnan liit-
toa 
maakuntakaava = maakunnan liiton valmistelema ja maa-
kuntavaltuuston hyväksymä  strategisen yleispiirteisen 
maankäytön suunnittelun instrumentti; tehokas edunval-
vontaväline (ohjaa kuntien alueidenkäyttöä ja rakentamista 
sekä sovittaa yhteen seudullisia ja valtakunnallisia tavoit-
teita) 
maakuntaliitto = yhdistys; kuntien edunvalvoja; maakun-
taliittoja alettiin perustaa maakuntahengen kasvaessa 
1920-luvulta lähtien  maakuntaliitot ja seutukaavaliitot 
yhdistettiin maakuntien liitoiksi vuonna 1994 (maakunnan 
liitto voi halutessaan ottaa sanan maakuntaliitto käyttöön 
nimessään, esim. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Etelä-
Savon maakuntaliitto) 
maakuntaohjelma = kokoaa ja sovittaa yhteen lähivuo-
sien kehittämistoimet, joiden avulla maakunta pääsee tule-
vaisuuden [maakuntastrategian] päämääriin 
maakuntastrategia = ohjaa maakunnan kehittämiseksi 
tehtyjä valintoja; yhteisnimitys maakuntasuunnitelmalle ja 
-ohjelmalle (maakuntasuunnitelma määrittää pitkän tähtäi-
men tavoitteet, jotka ovat perustana maakuntakaavalle ja -
ohjelmalle sekä vuosittain laadittavalle maakuntaohjelman 
toimeenpanosuunnitelmalle) 

maakuntien liittoutumat = viittaa kuntayhtymien liittou-
tumiin (maakuntien liitot yhdistävät voimansa): tällaisia 
ovat esim. Etelä-Suomen maakuntien liittouma ELLI, 
Länsi-Suomen Allianssi (WFA), Itä-Suomen neuvottelu-
kunta ja Pohjois-Suomen neuvottelukunta 
maalaiskunta = kunta, joilla oli sama nimi kuin viereisellä 
kaupungilla tai kauppalalla, käytti nimessään sanaa maa-
laiskunta, esimerkiksi Porvoon maalaiskunta tai Helsingin 
maalaiskunta [nyk. Vantaa]  kun kuntien juridinen jako 
kaupunkeihin, kauppaloihin ja maalaiskuntiin poistui, kä-
sitettä maalaiskunta ei enää esiintynyt laissa; tosin eräiden 
kuntien nimiin sana maalaiskunta vielä jäi (Jyväskylän 
maalaiskunta oli viimeinen maalaiskunta-sanaa nimessään 
käyttänyt kunta)  
Maalaiskuntien liitto = Pellervo-Seuran aloitteesta 
vuonna 1921 perustettu liitto, joka muutti nimensä Suomen 
Kunnallisliitoksi vuonna 1969 (fuusioitui Suomen Kunta-
liittoon 1993) 
Maalaisliitto (ML) = perustettiin vuonna 1906  Suomen 
Keskusta-puolueen ensimmäinen nimi 
maantieteellinen skaala, maantiede = viittaa tutkimuksen 
tai tutkittavan ilmiön tilalliseen laajuuteen 
maapolitiikka, kaupunkien = pyrkii turvaamaan järkevän 
yhdyskuntarakenteen, pitämään maanhinnan mahdollisim-
man alhaisena, perimään ansiottoman arvonnousun yhteis-
kunnalle, toteuttamaan yhdenvertaisuusperiaatetta sekä es-
tämään maakeinottelua [Virtanen] 
maaseutu (suomalaiset elokuvat) = kuvaavat perinteistä 
maaseutua ja sen asukkaita, modernisoituvaa maataloutta, 
muuttoa maalta kaupunkiin, pienviljelijöiden rappiota sekä 
ongelmallista ja nostalgista maaseutua  esimerkiksi elo-
kuvia vuosilta 1938−1995 ovat Niskavuoren naiset, Vieras 
mies tuli taloon, Loviisa – Niskavuoren nuori emäntä, 
Soita minulle Helena, Niskavuoren Heta, Me tulemme 
taas, Siltalan pehtoori, Sillankorvan emäntä, Oi muistat-
kos…, Niskavuoren Aarne, Kukonlaulusta kukonlauluun, 
Riihalan valtias, Vieras mies, Pää pystyyn Helena, Niska-
vuori taistelee, Syksyllä kaikki on toisin, Ruskan jälkeen, 
Ajolähtö, Niskavuori, Niskavuoren nuori emäntä, Metsolat 
sekä Kivenpyörittäjän kylä [www.ennenjanyt.net] 
maaseutu = alue, joka ei ole kaupunkia eikä asumatonta 
erämaata   tyypillinen asutusryhmä on kylä (maaseutu on 
mahdollista jakaa kaupunkien läheiseen maaseutuun, ydin-
maaseutuun ja syrjäiseen maaseutuun) [Uusitalo]; toinen 
määritelmä on lukea maaseuduksi kaikki haja-asutusalueet 
ja alle 500 hengen taajamat  
maaseutumainen kunta = väestöstä alle 60 % asuu taaja-
missa ja suurimman taajaman väkiluku on alle 15 000, sekä 
kunta, jonka väestöstä vähintään 60 %, mutta alle 90 % 
asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on alle 4 
000 [Tilastokeskus] 
maaseutupolitiikan aikasuora = OECD:n laatima ja suo-
malaisten sittemmin päivittämä aikasuora osoittaa maaseu-
tupolitiikan merkkipaalut  tuo esiin maaseutupolitiikan 
juuret sekä politiikan kypsyminen 1970-luvulla, suunnitte-
luvaiheen 1980-luvulla, täytäntöönpanovaiheen 
(1988−1995) sekä eurooppalaistumisen aikakauden (1995-
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); aikasuora huomioi esimerkiksi kylätoiminnan institutio-
nalisoitumisen, maaseutua koskevat periaatepäätökset, 
maaseutupoliittiset ohjelmat ja LEADER-ohjelmat 
maaseutupolitiikka = kaikki ne tavoitteet ja toimenpiteet, 
joilla pyritään parantamaan maaseudun asemaa yhteiskun-
nassa ja aluerakenteessa  maaseudun ominaislaadusta 
lähtevää politiikkaa, jonka tavoitteena on esimerkiksi maa-
seudun elinvoimaistaminen sekä rakenneongelmien lievit-
täminen [1. maaseutupoliittinen kokonaisohjelma] 
Maastrichtin sopimus, 1992 = sopimus Euroopan uni-
onista (SEU) 
MAI (Saksa) = kaupunkiverkosto, jonka muodostivat 
München, Ausburg ja Ingolstadt sekä joukko yrityksiä, jär-
jestöjä ja instituutioita  tavoitteena oli markkinoida Bai-
jerin pääkaupunkialuetta sekä lisätä suorainvestointien 
määrää 
maine, kaupungin = viittaa siihen, mitä kaupungista oike-
asti puhutaan  esim. Helsingin kansainvälinen maine 
vahvistui olympialaisten (1952) ja ETYK-kokouksen 
(1975) aikoihin (Helsinki-Vantaan lentoasema avattiin 
olympialaisia varten 1952) 
MAL = maankäyttö, asuminen ja liikenne (esim. MAL-so-
pimus, jonka tavoitteena on vahvistaa kaupunkiseudun yh-
dyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kestävyyttä 
sekä lisätä kohtuuhintaisten asuntojen tarjontaa  maan-
käytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisella pyri-
tään vähentämään asumis- ja liikkumiskustannuksia, vas-
taamaan asuntotuotantotarpeisiin, helpottamaan ja nopeut-
tamaan rakentamista, hillitsemään päästöjä sekä lisäämään 
maankäytön ja joukkoliikenteen energiatehokkuutta); 
MAL-sopimukset kytkeytyvät hallitusohjelmaan, maan-
käyttösuunnitelmiin, seudullisiin liikennejärjestelmäsuun-
nitelmiin, seudullisiin asuntostrategioihin, maakuntakaa-
voihin ja yleiskaavoihin  Antti Rinteen hallitusohjelman 
mukaisesti MAL-sopimuksia "on mahdollista laajentaa uu-
sille yli 100 000 asukkaan kaupunkikeskuksille. Kehittämisen 
yksityiskohdista linjataan osana asuntopolitiikan kokonai-
suutta."  Metropolialueen ja suurten kaupunkien MAL-
sopimuksien kesto olisi jatkossa 12 vuotta 
MALPE = maankäyttö, asuminen, liikenne, palvelut ja 
elinkeinot (esim. MALPE-sopimus 2016−2019) 
Mal-raha = valtion tuki pieniin kustannustehokkaisiin 
hankkeisiin  
managerialistinen kaupunkipolitiikka = keskittyy kau-
punkilaisten käyttämien palveluiden tuottamiseen 
MDI, Management Design Intelligence Oy = aluekehittä-
misen konsulttitoimisto  
megakaupunki = suurkaupunki, jossa on yli 10 miljoonaa 
asukasta 

Mela = Maatalousyrittäjien eläkelaitos 
merkantilismi = talouspoliittinen järjestelmä, joka koros-
taa valtion etua suhteessa toisiin valtioihin ja jossa tavoi-
tellaan mahdollisimman ylijäämäistä kauppatasetta  
metro = maanalainen (rautatie), esim. Länsimetro 

metropolialue = funktionaalinen kaupunkialue, joissa on 
asukkaita enemmän kuin 250 000; yhteyksiltään, elinkei-
norakenteeltaan ja kulttuuritarjonnaltaan monipuolinen 
suurkaupunkiseutu 

metropolialue, Helsingin = Helsingin seutu, kasvukeskus 
(Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Hyvinkää, Järven-
pää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornai-
nen, Sipoo, Tuusula ja Vihti)  
metropolialueen osaamisjulistus = pääkaupunkiseudun 
kaupunginjohtajien sekä yliopistojen ja ammattikorkea-
koulujen yhteistyönä tekemä julistus vuodelta 2015 
metropolipolitiikan neuvottelukunta = edistää, seuraa ja 
arvioi metropolitiikan toteutumista sekä vahvistaa eri sek-
toreiden ja toimijoiden kumppanuuksia  metropolipoli-
tiikan neuvottelukunnan toimikaudella 2015−2019 metro-
polipolitiikkaa edistetään osana kilpailukykykärkihanketta  
metropolipolitiikka = yhdenlaista kaupunkipolitiikkaa, 
joka pyrkii ratkaisemaan Helsingin seudun erityiskysy-
myksiä teemoinaan kansainvälisen kilpailukyvyn, elinkei-
nopolitiikan ja aluekehityksen edistäminen sekä maankäy-
tön, asumisen ja liikenteen suunnittelun yhteistyö (lisäksi 
pyrkii tekemään yhteistyötä segregaation ehkäisyssä)  
syntyi vuonna 2007; keinoina aiesopimukset, ohjelmat, 
hankkeet ja selvitykset 

Metropolis (järjestö) = metropolialueiden järjestö  
mode of production = historiallinen maantieteellinen tuo-
tantotapa  
monikuntaliitos = kuntajaon muutos, jossa kuntia on vä-
hintään kolme ja jonka seurauksena kuntien lukumäärä vä-
henee vähintään kahdella  kunta laajentuu liitoksen an-
siosta tai kunnat yhdistyvät uudeksi, perustettavaksi kun-
naksi [perustuen Koski] 
monimuotoinen kaupunkipolitiikka = Sipilän hallituk-
sen kaupunkiohjelmien laatijoiden määritelmä kokoavalle 
kaupunkipolitiikalle, joka ylittää eri hallinnonaloja  mo-
nimuotoisen kaupunkipolitiikan toimissa otetaan huomi-
oon erilaisten kaupunkiryhmien tarpeet  
MSCA, Marie Skłodowska-Curie -toimet = osana EU:n 
Horisontti 2020-ohjelman ensimmäistä pilaria 

MTK = Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto 
muinaiskaupunki = keskus rautakaudella tai varhaiskes-
kiajalla  kansanperinteessä muinaista Rikalaa on voitu 
pitää jo ”kaupunkina”, vaikka se ei saanut koskaan kaupun-
ginoikeuksia  
MV = Museovirasto (perustettu 1972)  

MYR = maakunnan yhteistyöryhmä 

myytti = taru, jumalaistaru, uskomus, legenda sekä josta-
kin vallitseva käsitys, jota ei voi perustella  tutkijaa 
myytti auttaa ymmärtämään, miten ihmiset ovat aikaisem-
min ajatelleet ja suhtautuneet maailmaan  
Neloset = kuntaryhmä, johon kuuluvat Kirkkonummi, 
Vihti, Hyvinkää ja Sipoo 
neloskierre, The Quadruple Helix = laajentaa triple helix-
mallia  kykyjen kehittäminen nähdään hedelmällisenä 
kohteena (esim. Aarhusin yliopistomalli)  
nodaalialue = muodostuu keskuksesta ja sen kanssa vuo-
rovaikutuksessa olevasta vaikutusalueesta 
noodi (node) = solmukohta  noodit kytkeytyvät toisiinsa 
muodostaen järjestelmän, verkoston (noodin määrittely 
riippuu siitä, millaisesta konkreettisesta verkostosta on ky-
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symys: esimerkiksi kaupungit, arvopaperipörssit, poliitti-
set elimet, laboratoriot, katujengit, kansainväliset elokuva-
studiot ja uutisryhmät muodostavat omia verkostojaan) 
Nordregio, Nordic Centre for Spatial Development = Poh-
joismaiden aluekehityksen keskus, joka perustettiin Poh-
joismaiden ministeriöneuvoston aloitteesta vuonna 1997 

 instituutti Tukholmassa 
nousu, kaupunkipolitiikan (tyyppi) = kaupunkipolitiikka 
vahvistuu ja nousee tasavertaiseen asemaan aluepolitiikan 
kanssa 
NPM, new public management = uusi julkisjohtaminen eli 
doktriini, joka sisältää periaatteita siitä, miten julkisia pal-
veluja tulisi tuottaa markkinaehtoisesti (palvelujen yksi-
tyistäminen ja ulkoistaminen)  liitetään usein uuslibera-
lismiin  
NUTS, Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques 
= Euroopan unionin alueluokitusjärjestelmä 
nykymaakunta, jolla on itsehallinto = Ahvenanmaa (li-
säksi on huomioitava Kainuun hallintokokeilu 2005−2012: 
maakuntavaltuusto johti erikoissairaanhoitoa, sosiaali-
huoltoa, terveyskeskuksia, lukioita, ammatillista keskias-
tetta sekä maakunnan liiton kaavoitus- ja aluekehitystehtä-
viä)  
OECD = Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö, 
joka perustettiin vuonna 1961  päämaja Pariisissa  

ohikulkutie = tie, joka ohittaa taajaman  

ohjelmallinen aluekehittäminen = viittaa ohjelmien hyö-
dyntämiseen: pyrki mm. saamaan alueellisen kehittämis-
työn vastaamaan eurooppalaista mallia, koska EY:n raken-
nerahastot toteuttivat yhteisön sisäistä aluepolitiikkaa oh-
jelmina; samoin useat jäsenmaat hoitivat kansallista alue-
politiikkaansa ohjelmien pohjalta  ohjelmallisella alue-
kehittämisen kaudella (1989−1994) aluepoliitikot valmis-
telivat Suomea EU:n jäseneksi mm. tutustumalla eri mai-
den ohjelmatöihin  
ohjelmaperusteinen kaupunkipolitiikka = politiikka, 
jossa hyödynnetään ohjelmia ja erityisohjelmia 
ohjelmasopimus = sopimus, jonka valtion ja kuntien vi-
ranomaiset sekä yhteisöt laativat aluekehitysviranomaisen 
johdolla  sisältää eri alueilla toteutettavat suurimmat 
hankkeet, ja niiden toteuttamisaikataulut sekä muut kehit-
tämistoimet (esim. Osaava Pohjois-Suomi -ohjelmasopi-
mus) 
oikeussosiologia, sociology of law [kaupunkitutkimuksen 
kenttä] = on kiinnostunut oikeudellisten ja yhteiskunnallis-
ten ilmiöiden vuorovaikutuksesta  keskeistä on sosiolo-
gisen mielikuvituksen soveltaminen oikeudellisten ilmiöi-
den tulkintaan (oikeussosiologit tutkivat säädöksiä, ja hei-
dän tavoitteenaan on päästä käsiksi ilmiöiden yhteiskunta-
teoreettiseen tulkintaan) 
oikos = kaupunkimarkkinoiden vastakohta  henkilöiden 
ja esineiden alistaminen vapaan kreikkalaisen kansalaisen 
omistusvaltaan [Weber introdusoi] 
omistajapolitiikka = kaupungin johtamisen ja kaupunkien 
hallinnan väline  käsittelee kaupunkikonsernin omai-
suuteen liittyviä kysymyksiä 
operationaalinen skaala, maantiede = viittaa siihen, millä 
tasolla sosiaaliset prosessit ottavat paikkansa 

osakuntaliitos = kuntien lukumäärä ei muutu, sillä osa 
kunnan maista liitetään osaksi toista kuntaa 
OSKE = osaamiskeskusohjelma 1994 2013  erityisoh-
jelman aikana kehitettiin alueellisesti erikoistuneita osaa-
miskeskittymiä eri puolille Suomea. OSKE-erityisohjel-
maa ei enää ole, mutta on olemassa mm. maahanmuutta-
jien osaamiskeskuksia kaupungeissa, Salon IoT-Park-
osaamiskeskus sekä kestävien ja innovatiivisten julkisten 
hankintojen osaamiskeskuskonsortio KEINO.      
Oulun malli = poikkesi perinteisestä Science Park-kon-
septista, sillä Oulussa katsottiin, että tutkimuksen ohella 
teknologiakylässä tuli olla myös tuottavaa toimintaa, teol-
lista valmistusta  Oulun malli kopioitui: se tuli vahvista-
maan Suomen tietoyhteiskuntamallia (Oulun Teknologia-
kylä Oy perustettiin vuonna 1982 ja sen osakkaiksi tulivat 
Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, Kehitysaluerahasto sekä 
yksityisiä henkilöitä; yhtiö aloitti toimintansa vanhassa 
meijerissä Oulussa ja siirtyi Linnanmaan alueelle vuonna 
1985  Oulun Teknologiakylä Oy muuttui vuonna 1998 
Technopolis Oulu Oyj:ksi ja edelleen Technopolis Oyj:ksi 
vuonna 2000) 
PAAVO = pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisoh-
jelma 2008−2015  ohjelmaan liittyi aiesopimusmenet-
tely, joka tuotti hyviä tuloksia (kansainvälinen arvio pitkä-
aikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmasta julkaistiin 
vuonna 2015: siinä ohjelmaa pidettiin yhtenä maailman 
parhaista esimerkeistä, joissa sovelletaan ns. asunto ensin 

periaatetta) 
paikallinen kaupunkipolitiikka = kaupunkien tekemä 
kaupunkipolitiikka tai paikallinen kaupungin kehittämis-
politiikka  kaupungin kaupunkipolitiikka, joka voi olla 
esimerkiksi kaupungin omien toimialojen (sote, kasvatus 
ja koulutus jne.) koordinaatiota ja niiden välisten yhteis-
työsopimusten tekoa, yritysyhteistyötä, kaupunkidiploma-
tiaa, kehittämishankkeiden suunnittelua, edunvalvontaa 
sekä asioiden, kuten organisaatiouudistusten ja kaupungin-
valtuuston päätösten valmistelua 
paikallinen valtio, local state = viittaa paikalliseen kau-
punkipolitiikkaan esim. Isossa Britanniassa 
paikallinen yhteiskunta = erilaisten ryhmien, toimijoiden 
ja organisaatioiden yhteenliittymä [Le Galès introdusoi] 
paradigman muutos, aluepolitiikka = alueiden menestys 
lähtee liikkeelle uusiutumiskyvystä ja innovaatioympäris-
töistä sekä toiminnallisista kaupunkiseuduista ja strategi-
sesta kehittämisotteesta  avoimessa taloudessa alueke-
hittämistä eriytetään erilaisia alueita varten; samanlaista-
vasta politiikasta siirrytään kohti erilaistavaa ja räätälöityä 
politiikkaa [perustuen Kavonius] 
Pariisin ilmastosopimus = kansainvälinen sopimus, joka 
tavoittelee ilmastonmuutoksen pysäyttämistä  hyväksyt-
tiin vuonna 2015 
patriisikaupunki (ideaalityyppi) = kaupunki, jonka hallin-
non patriisisuvut kaappasivat valtaansa [Weber introdusoi] 
peltolaiskansalaiskaupunki (ideaalityyppi) = keskiaikai-
nen kaupunki, joka poliittis-hallinnollisista ja oikeudelli-
sista syistä sai käyttää kaupunki-nimitystä, vaikka asuk-
kaista valtaosa sai elantonsa maataloudesta [Weber intro-
dusoi] 
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Pendolino = suurten kaupunkien välillä liikennöivä suuri-
nopeuksinen juna  
perinteinen aluepolitiikka (tyyppi) = kyseessä perintei-
nen vahva ja vanha aluepolitiikka: kaupunkipolitiikka on 
osa aluepolitiikkaa samoin kuin maaseutupolitiikkakin 
(kaupungitkin ovat alueita, ja näin ollen kaupunkipoli-
tiikka kuuluu alueiden kehittämiseen ja aluepolitiikkaan) 

 yrittää pitää koko Suomen asuttuna riippumatta siitä, 
onko alueilla mitään edellytyksiä kehitykseen; perinteiseen 
aluepolitiikkaan on mahdollista lukea rakennerahas-
toinstrumentti (kansallista aluepolitiikkaa ei viety osaksi 
EU:n rakennepolitiikkaa, vaan EU:n alue- ja rakennepoli-
tiikkaa pidettiin resursoivana ja täydentävänä) 
pieni aluepolitiikka = esim. alueellisesti korvamerkityt 
toimenpiteet  EU:n vaikutuksen myötä aluepolitiikka on 
muuttunut ohjelmaperusteiseksi, erityiseksi aluepolitii-
kaksi [perustuen Kähkönen] 
pieni kaupunkipolitiikka = on alhaalta ylöspäin suuntau-
tuvaa, bottom-up-politiikkaa, kaupunkiseutujen omaa poli-
tiikkaa tai erityisiä kaupunkikehityksen toimenpiteitä [pe-
rustuen Kähkönen] 
pietarilainen empire (Suomi) = C. L. Engelin johdolla 
muutettiin ratkaisevalla tavalla autonomisen Suomen kau-
punkien fyysistä ulkonäköä vuodesta 1816 aina 1850-lu-
vun vaiheille saakka (empire uusklassisena tyylisuuntauk-
sena oli alun perin levinnyt Ranskasta Pohjoismaihin, Ve-
näjälle ja Englantiin) 
Piilaakso, Silicon Valley (sij. San Francisco Bay Area) = 
technopole; puoliksi suunniteltu  Yhdysvaltojen Piilaak-
son esimerkin myötä maailmalla levisi ajatus siitä, että 
kaupunkiseutu on taloudellisen kasvun yksikkö ja että ti-
lallisen läheisyyden mahdollistamat kontaktit ruokkivat in-
novaatioita  
Pisara = suunnitteilla oleva lähijunien maanalainen kau-
punkirata Helsingissä (Pasila Töölö keskusta Haka-
niemi Pasila) 
pitkä kaupunkipolitiikka = sisältää mm. edistyksellisen 
industrialismin aikaisen kaupunkipolitiikan sekä tätä van-
hemman tapulikaupunkipolitiikan, jossa kaupankäyntiä 
ohjattiin kruunun ja pääkaupungin asemaa pönkittäen  
pitkän linjan kaupunkipolitiikalla on paljon opetettavaa ly-
hyen linjan kaupunkipolitiikalle [perustuen Laakso & 
Loikkanen] 
planning = viittaa suunnitelmien tekemiseen fyysisten 
kohteiden rakentamiseksi  kattaa niin pienet kuin suuret-
kin kohteet, esimerkiksi liikennejärjestelmän tai kaupun-
ginosan maa-alan 
plebeijikaupunki (ideaalityyppi) = kaupunki, jossa ple-
beijien erityisyhteisöt haastavat patriisit [Weber intro-
dusoi] 

PLJ = pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 
policy = (1) toteutettavat toimet asetettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi; kaupunkipolitiikka (urban policy) ja vaih-
toehtoisesti strategia, toimintaohjelma tai kehittämispoli-
tiikka [YM-työryhmä 1995]; (2) hallituksen, kansanedus-
tuslaitoksen, puolueiden ym. toiminta tiettyjen yhteiskun-
nallisten tavoitteiden saavuttamiseksi; yhteiskunnallinen 
vallankäyttö 

poliitikko = henkilö, joka on antautunut politiikalle  

poliittinen = politiikkaan kuuluva  
poliittinen historia, contemporary history [kaupunkitutki-
muksen kenttä] = käsittelee historialliseen kehitykseen si-
sältyviä poliittisia ilmiöitä  ulottaa tutkimuksen mennei-
syydestä tähän päivään  
poliittistaloustieteellinen kaupunkitutkimus, urban stu-
dies = lähestyy kaupunkipolitiikkaan poliittisen taloustie-
teen keinoin sekä tutkii suomalaista kaupunkipolitikkaa 
laajana kokonaisuutena 
politics = viittaa yhteiskunnalliseen toimintaan, jossa teh-
dään valintoja ja kompromisseja huomioiden eri intressi-
ryhmien tavoitteet [YM-työryhmä 1995] 
politiikka (Weberin mukaan) = johtavaa toimintaa poliit-
tisessa yhteenliittymässä eli valtiossa, jolla on legitiimi vä-
kivaltamonopoli (politiikalla pyritään saamaan osuus val-
lasta tai vaikuttamaan vallan jakautumiseen) 
politikoida, politikointi = puhua politiikkaa, osallistua po-
liittiseen toimintaan  
popolo = ammattiyhteenliittymien veljeytymä, joka haas-
toi patriisiylivallan 
postfordismi, joustava modernisuus (flexible modernity) = 
tuotannon ja kasautumisen järjestelmä, jota voidaan kuvata 
klustereilla, alihankintojen hyödyntämisellä sekä kaupal-
listamisen kulttuurilla  
postfordistinen tietoperusteinen hallintojärjestelmä = 
korostaa erityislaatuisen työn organisoinnin prosessia, va-
kaan makrotaloudellisen kasvun tapaa, taloudellisen sään-
telyn keinoja sekä yhteiskunnallistamista  painottaa 
joustavaa tuotantoa, ICT-verkostoja, mikroelektronista 
tuotantoa, tiedon tuotantoa, tekijänoikeuksia, kybertilalli-
suutta sekä monitaitoisen työn erottamista perustyöstä 
[Jessop introdusoi] 
PPP, public-private-toimintapa = julkisten ja yksityisten 
tahojen välinen yhteistyö  
Prignitz (Saksa) = Perlebergin, Pritzalkin, Wittenbergin, 
Kyritzin ja Wittstockin kaupunkien muodostama pikku-
kaupunkiverkosto  
protestanttinen etiikka = tietynlainen talouseetos eli ka-
pitalismin henki vauhditti modernin kapitalismin syntyä  
protestanttisella etiikalla oli huomattava merkitys kapita-
lismin kehitykseen siten, että se sai ihmiset kutsumuksesta 
tekemään ahkerammin ja rationaalisemmin töitä (Weber 
piti protestanttisen etiikan ihannekuvana menestyvää yrit-
täjää) [Weber introdusoi] 
puutarhakaupunki, garden city = yhdistää maaseudun ja 
kaupungin parhaat puolet  puutarhakaupunki-ideologian 
kehitti Ebenezer Howard 
pääkaupunkiseudun kuntien aiesopimus = laadittiin yli-
pormestari Ilaskiven selvityksen pohjalta  sopimus si-
sälsi erityisongelmien poistamiseen liittyneitä toimenpi-
teitä, joita pääkaupunkiseudun kunnat ryhtyivät toteutta-
maan (valtioneuvoston periaatepäätöksellä pääkaupunki-
seudun kunnat määrättiin toimenpidealueeksi vuosille 
1990–1991)  
pääkaupunkiseutu = Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kau-
niaisten muodostama alue  
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pääkaupunkiseutupolitiikka (aluepolitiikka) = hillitsee 
pääkaupunkiseudun kehitystä, synonyymi tungosalueelle  
pääoman primäärinen kiertokulku = viittaa tavanomai-
seen tavarantuotantoon  pyrkimyksenä on synnyttää li-
säarvoa uudistamalla esimerkiksi koneita ja laitteita [Har-
vey introdusoi] 
pääoman sekundäärinen kiertokulku = viittaa tuotan-
toon myötävaikuttavaan ja kiinteään pääomaan, jota ei 
voida siirtää (ts. kyseeseen tulevat investoinnit rakennet-
tuun ympäristöön, joka antaa tuotannolle fyysiset puitteet) 
[Harvey introdusoi] 
pääoman tertiäärinen kiertokulku = investoinnit tieteen-
tekoon ja teknologioiden kehittämiseen sekä koulutukseen 
ja terveydenhuoltoon suunnattavat panostukset [Harvey in-
trodusoi] 
rajoittava kaupunkipolitiikka = urbanisaatiota hidastava 
tai sille kustannuksia aiheuttava politiikka (anti urban po-
licy)  implisiittistä kaupunkipolitiikkaa  
rakennerahastohanke = tarkoitetaan rakennerahasto-oh-
jelman toteuttamiseksi rakennerahastovaroin osarahoitet-
tua hanketta 
rakennerahasto-ohjelma = esim. Kestävää kasvua ja 
työtä 2014−2020 -toimenpideohjelma 
RKY 2009 = Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut 
kulttuuriympäristöt -inventointi 
Rodoksen kolossi (kaupunkipolitiikan symboli) = 
Ródoksen kaupungin, n. 32 metriä korkea Heliosta esittävä 
pronssinen veistos, joka valmistui noin 280 eKr. (Ródok-
sen kaupunki oli yksi elinkeinoelämän keskuksista antiikin 
ajan maailmassa: koko saari oli tärkeä kauppapaikka jo 
pronssikaudella); kaupungin asukkaat rakennuttivat kolos-
sin suojelusjumalalleen selviydyttyään Demetrios Polior-
keteen piirityksestä vuonna 304 eKr.  kolossi kaatui 
maanjäristyksessä 220-luvulla eKr., ja sen pronssikappa-
leet sulatettiin 600-luvulla jKr. (Ródoksen kolossi oli yksi 
antiikin seitsemästä ihmeestä) [Castrén & Castrén] 
RT = Rakennusteollisuus RT ry 

ruhtinaankaupunki (ideaalityyppi) = kaupunki, jossa 
ruhtinaat kattoivat päätarpeitaan paikallisten kauppiaiden 
ja käsityöläisten pakkotöillä sekä erinäisillä luontaispalve-
luksilla ja suorituksilla  tarpeiden kasvaessa ruhtinaan-
hovit kääntyivät myös markkinoiden puoleen (ruhtinaan-
hovista saattoi tulla markkinoiden ostovoimaisin asiakas) 
[Weber introdusoi] 
SAK = Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö  

saksilais-baijerilainen kaupunkiverkosto (Saksa) = ulot-
tui yli entisen DDR-blokkirajan; verkostoon kuuluivat 
1990-luvulla Bayreuthin, Hofin, Chemnitzin (entinen 
Karl-Marx-Stadt), Zwickaun ja Plauen kaupungit 
satelliittikaupunki = sijaitsevat kaupunkialueella ja ym-
päröivät keskuskaupunkia  niiden läheisyyteen on raken-
nettu kemiallisia laitoksia, sähkövoimaloita, virkistäyty-
mispaikkoja, huvipuistoja, intensiivistä maataloutta, lento-
kenttiä ja satamia 
SAVU = saavutettavuusvyöhyke 

sektoripolitiikka = viittaa eri hallinnonalojen politiikkaan  

seutukaupunki = pieni tai keskisuuri kaupunki, jolla on 
oma vaikutusalueensa, mutta joka ei ole maakuntakeskus 
tai osa suuremmasta kaupunkiseudusta [Hynynen] 
seutukaupunkijaosto = työ- ja elinkeinoministeriön aset-
tama jaosto kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän yhteyteen 

 jaoston tehtävänä on kehittää seutukaupunkien ja val-
tion välistä yhteistyötä  
seutukaupunkiohjelma = kaupunkineuvos Antti Ranta-
kokon ehdotus (2017) seutukaupunkien ja valtion väliseksi 
yhteistyöohjelmaksi, jonka seutukaupunkiverkosto ja val-
tio valmistelisivat ja jonka valtioneuvosto hyväksyisi. Kir-
jattiin Antti Rinteen hallituksen ohjelmaan seuraavasti: 
"Tehdään seutukaupunkiohjelma ja tuetaan seutukaupunkien 
yhteisten kehittämisstrategioiden laadintaa ja verkostomaista 
toimintaa. Tunnistetaan usein yksittäisten päätösten ratkaiseva 
merkitystä koko seutukaupungin elinvoimalle". VM koordinoi 
seutukaupunkiverkosto = yhteenliittymä, jota on tarvittu 
seutukaupunkien edut huomioivan kaupunkipolitiikan aja-
miseksi 
SHOK = strategisen huippuosaamisen keskittymät viittaa-
vat uuteen tapaan koordinoida hajallaan olevia tutkimusre-
sursseja  edistävät yliopistojen, yritysten, tutkimuslai-
tosten ja rahoituslaitosten välistä yhteistyötä sekä kluste-
reiden muodostumista [Kavonius] 
SIB, Social Impact Bond = tulosperusteinen rahoitussopi-
mus, joka on vaikuttavuusinvestoimisen keino 
siltasopimus = Esko Ahon vuoden 2017 selvitykseen pe-
rustuva alueellisen tason (Lounais-Suomi) ja valtiollisen 
tason toimijoiden yhteinen prosessi, jossa edistetään kas-
vun mahdollisuuksien hyödyntämistä  lyhyen tähtäimen 
toimet toteutuvat 2017  2019, ja niitä seurataan 
sisäasiainministeriö = perustettiin vuonna 1869 senaatin 
talousosaston siviilitoimituskuntana; Suomen itsenäistyt-
tyä nimi sisäasiainministeriö vakiintui  profiloitui alue-
poliittisessa suunnittelussa vuodesta 1984 alkaen, mutta 
menetti alueiden kehittämisen (ml. kaupunkipolitiikka) ve-
tovastuun työ- ja elinkeinoministeriölle vuonna 2008 
(muutti nimensä sisäministeriöksi SM vuonna 2013)  
Sitra = Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, joka perustet-
tiin vuonna 1967 
sixpack = Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun, Tampereen 
ja Oulun muodostama kaupunkiverkosto, joka yhdistää 
voimavaroja sekä toimii kokemusten ja hyvien käytäntöjen 
keskustelufoorumina 
S-kaarre, logistinen urbanisaatiokäyrä = havainnollistaa 
kaupungistumista: hitaan kasvun vaihetta seuraa kiihtyvä 
kasvu, jonka teollistuminen aiheuttaa; viimeisenä vaiheena 
on järjestelmällinen hidastuminen  avaintekijänä nope-
aan kasvuun on muutto ruraalista urbaaniin  
SMAL = politiikka, joka huomioi myös sosiaaliset kysy-
mykset (S) maankäytön (M), asumisen (A) ja liikenteen (L) 
ohella  
Smith-Polvisen liikennesuunnitelma (laatinut amerikka-
lainen konsulttitoimisto Wilbur Smith and Associates sekä 
konsulttitoimisto Pentti Polvinen ky.) = Helsingin epävi-
rallinen, moottoritie- ja autoliikennekeskeinen suunni-
telma (1968), jota mm. PLJ-suunnitelmat seurasivat 1990-
luvulla  sisälsi suunnitelman laajasta metrolinjastosta 
(mm. länsimetro Espooseen); ehdotti myös raitioteiden 
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lakkauttamista vuoteen 2000 mennessä [www.kaupunkilii-
kenne.net] 
sopimusperusteinen kaupunkipolitiikka = kehittämispo-
litiikka, jossa kaupungit ja kaupunkiseudut tekevät sopi-
muksia valtion kanssa  yhteiset intressit koskevat esi-
merkiksi kaupunkiseutujen kilpailukyvyn parantamista 
kasvusopimuksilla tai maankäytön, asumisen ja liikenteen 
kysymyksien yhteensovittamista MAL-aiesopimuksilla   
sopimusperusteinen ohjelma = epätarkka ja harhaanjoh-
tava termi, sillä Suomessa ei sinänsä ole juuri tehty ko. oh-
jelmia (sopimusperusteisuus ja ohjelmaperusteisuus ovat 
perinteisesti tarkoittaneet kahta eri asiaa käytännössä: oh-
jelmaperusteisesta kehittämisestä on pikemminkin siirrytty 
sopimusperusteiseen kehittämiseen  valtioneuvoston eri-
tyisohjelmat eivät ole perustuneet juridisiin ja allekirjoitet-
tuihin sopimusasiakirjoihin); INKA-ohjelma on poikkeus 
siinä mielessä, että se luotiin kasvusopimuksissa esille nos-
tettujen strategisten valintojen toteuttamista varten (myös 
AIKO:on liittyvät kasvusopimus ja -vyöhykesopimus -oh-
jelmat voidaan mainita) 
sosiaalinen eheys, sosiaalinen koheesio = viittaa yhden-
vertaisten ja tasa-arvoisten mahdollisuuksien luomiseen  
lisäksi liittyy turvallisen elinympäristön luomiseen sekä 
syrjäytymisen ja huono-osaisuuden ehkäisyyn (kaupunki-
politiikan perspektiivistä sosiaalinen eheys viittaa ensisi-
jaisesti hyvinvoinnin edistämisen: mitä paremmin kaupun-
git voivat, sitä enemmän hyvinvoinnin vaikutukset ulottu-
vat myös laajemmille alueille ja koko maahan) 
sosiaalinen inkluusio = viittaa aitoon mukana olemiseen 
(osallistaminen)  ei ole ainoastaan kaupunkipoliittinen 
kysymys, vaan myös filosofien ja pedagogien tarkastelema 
aihe; sosiaalisen inkluusion saavuttaminen yksilötasolla ei 
ole itsestäänselvyys missään yhteiskunnassa 
sosiaalinen integraatio = tarkoitetaan ihmisten liittymistä 
tai liittämistä osaksi yhteiskuntaa, sosiaalisiin suhteisiin, 
muiden joukkoon (vastakohtana eristymiselle)  viittaa 
siis joukkoon pääsemiseen (osallistuminen); sosiaalisen in-
tegraation saavuttaminen yksilötasolla ei ole itsestäänsel-
vyys missään yhteiskunnassa 
sosiaalinen oikeudenmukaisuus, social justice = viittaa 
etujen jakautumiseen sekä rasitusten allokointiin, jotka ai-
heutuvat työn prosessista; termi tarkoittaa myös sosiaalisia 
ja institutionaalisia järjestelyjä, jotka liittyvät tuotannon ja-
kautumiseen (kysymys on oikeudenmukaisista periaat-
teista ratkaista konflikteja, jotka ovat aiheutuneet välttä-
mättömistä sosiaalisen yhteistyön tarpeista yksilöllisen ke-
hityksen takaamiseksi [Harvey introdusoi] 
sosiaalinen sijaintipaikka, site = läsnä oleva ja itseorgani-
soituva tapahtumapaikka, joka koostuu dynaamisesti ke-
hoista, tekemisistä ja sanomisista [Marstonin tutkijaryhmä 
introdusoi]. Marstonin tutkijaryhmän perustelut skaalakä-
sitteen korvaamiselle johdettiin toistensa päälle ladottujen 
skaalatasojen (skaalojen teline eli paikallinen, alueellinen, 
kansallinen, ylikansallinen ja globaali taso) luonnottomuu-
desta sekä Erik Swyngedouwn, Cindi Katzin, Bruno La-
tourin, Manuel Delandan, Gilles Deleuzen, Ted Schatzkin, 
Bernhard Riemannin, Pierre-Félix Guattarin, Katherine 
Gibsonin ja Julie Grahamin ajattelusta. Sijaintipaikan on-

tologiassa torjutaan arkiymmärrys hierarkkisista skaalata-
soista. Jokaista sosiaalista sijaintipaikkaa ei pitäisi ainoas-
taan pitää erilaisena ja erilaistuvana, vaan on myös nähtävä 
niiden yhteydet muihin kaukaisiin sijaintipaikkoihin. 
sosiospatiaalinen dialektiikka = yhteiskunta ja tila muo-
dostavat vuorovaikutteisen suhteen: yhteiskunta tuottaa ti-
laa samanaikaisesti, kun tila muokkaa yhteiskuntaa [Le-
febvre introdusoi] 
sosiospatiaalinen teoria = teoria yhteiskunnan ja tilan vä-
lisistä kompleksisista suhteista  viittaa mm. alueiden, 
paikkojen, skaalojen ja verkostojen välisten suhteiden teo-
riointiin (ks. sana APSV sisältäen "skaalan vertikaalisen 
ontologian") sekä sosiaalisen uusintamisen selittämiseen  
sosiospatiaalinen teoria, ontologinen käänne = viittaa 
skaalan käsitteen eliminoimiseen sekä sen korvaamiseen 
litteällä ontologialla  professori Sallie Marstonin tutkija-
ryhmä torjuu hierarkkisen arkiymmärryksen skaalasta  
STF, spatio-temporal fix = tilallisajallinen kiinnittymä tai 
väliaikaista pysyvyyttä ilmentävä jakso, jossa määrittyvät 
rajat valtiomuodolle ja politiikan käytänteelle  kysee-
seen tulee intressien, tilojen ja alueiden poissulkeminen 
vallitsevien seikkojen tieltä; myös näiden heikentäminen 
voi tulla kysymykseen (esim. ”atlanttinen fordismi”) [Jes-
sop introdusoi] 
strateginen yleispiirteinen maankäytön suunnittelu = 
hyödyntää maakuntakaavaa ja yleiskaavaa sekä sitouttaa 
toimijoita yhteisiin tavoitteisiin, joilla edistetään mm. alu-
een kansainvälistä kilpailukykyä 
subsidiariteettiperiaate = läheisyys- tai ensisijaisuusperi-
aate (vanh. käännös toissijaisuusperiaate)  rajoittaa EU:n 
vaikutusta ja puuttumista jäsenvaltioiden kaupunkipolitiik-
kaan 
sukupuutto, kaupunkipolitiikan (tyyppi) = dystopia, 
joka ennustaa kaupunkipolitiikan totaalisen hiipumisen  
kaupunkipolitiikan olemassaolo kielletään tai se kyseen-
alaistetaan 
Suomen Kaupunkiliitto, The Association of Finnish Ci-
ties (1912/1917−1993) = kaupunkien ja kauppaloiden 
edunvalvoja sekä kaupunkipäivien järjestäjä  Suomen 
suuriruhtinaskunnan kaupunkien edustajat kokoontuivat 
Helsingin Pörssitalolle vuonna 1912 ja perustuvat Kunnal-
lisen keskustoimiston; toiminnan vakinaistumisen myötä se 
sai nimekseen Suomen Kaupunkiliitto vuonna 1917, jol-
loin keskusjärjestön säännöt hyväksyttin 
Suomen Keskusta (r.p) = puolueen virallinen nimi (puo-
luerekisterin mukaisesti) 
Suomen Kunnallisliitto = suomenkielisten kuntien kes-
kusjärjestö 1969−1993; aikaisemmalta nimeltään Maalais-
kuntien liitto, joka perustettiin 1921 
Suomen Kuntaliitto, Association of Finnish Local and 
Regional Authorities = kuntien keskusjärjestö (edunval-
voja), joka perustettiin vuonna 1993, kun Suomen Kaupun-
kiliitto Suomen Kunnallisliitto, Finlands Svenska Kom-
munförbund, Sairaalaliitto, Suomen ammatillisten oppilai-
tosten liitto SAOL ry ja Suomen maakuntien liitto ry yh-
distyivät 
suppea aluepolitiikka = suuntautuu esimerkiksi yritysten 
sijoittamiseen tai julkisen hallinnon toimien sijoittamiseen 
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 halutaan tukea alueiden kehittymistä (saattaa aiheuttaa 
negatiivisia vaikutuksia kaupunkipolitiikalle) [Kairesalon 
mukaan]  
suppea kaupunkipolitiikka = valtion kaupunkispesifiset 
toimet  
suunnittelumaantiede, planning geography [kaupunki-
tutkimuksen kenttä] = soveltava tiede, joka sijoittuu teknii-
kan ja puhtaan tieteen väliin [Malinen]  aluepolitiikan 
tutkimusta voidaan harjoittaa suunnittelumaantieteen si-
sällä (yleisesti suunnittelumaantiede on kiinnostunut suun-
nittelun teoriasta; teoria suunnittelussa sekä suunnittelun 
teoria voidaan erottaa toisistaan) [Faludi] 
suuret infrahankkeet = Antti Rinteen hallituksen ohjel-
maan kirjattiin: (1) päärata ja sen laajennukset. (2) Helsin-
gistä länteen suuntautuva rata mukaan lukien Espoon kau-
punkirata. (3) Helsingistä itään suuntautuva rata. (4) Pi-
sara-rata ja Helsingin ratapihan järjestelyt  
suuri aluepolitiikka = valtion toimenpiteet, joita ei suo-
raan suunnata tietyille alueille, mutta joilla on tavalla tai 
toisella alueellisia vaikutuksia (toteutettiin hyvinvointival-
tion luomisella  1990-luvun alkuun asti suomalaisen 
aluepolitiikan kulmakivi) [perustuen Kähkönen] 
suuri kaupunkipolitiikka = top-down-johtoinen päätök-
senteko  kysymyksessä voi olla kaupungin yleinen poli-
tiikka (suurta kaupunkipolitiikkaa edustavat monesti myös 
erilaiset rahoitusjärjestelmät sekä resurssien jako) [perus-
tuen Kähkönen] 
suuri kaupunkipolitiikkajärjestelmä = tapulikaupunkien 
systeemi Ruotsi-Suomessa 
suuri kuntauudistus 1961−1982, vanha kaupunkipoli-
tiikka = lähtötilanteessa 548 kuntaa  tulos 461 kuntaa 
[Vatilo]: kuntauudistukseen liittyy laki eräistä toimenpi-
teistä kunnallisen jaotuksen ja kuntien yhteistoiminnan ke-
hittämiseksi  
suurkaupunki = viittaa Suomessa vähintään 250 000 
asukkaan kaupunkiseutuun 
suurkaupunki(alue), tilastollinen (USA) = United States 
Census Bureau erottaa Core Based Statistical Area CBSA 
-luokittelussaan (census 2010) suurkaupunkialueet (metro-
politan statistical areas MSAs) pienkaupunkialueista (mic-
ropolitan statistical areas μSAs), jotka ovat molemmat yti-
millään (core) sidoksissa yhteen tai useampaan piirikun-
taan (suurkaupunkialueen ytimessä asuu vähintään 50 000 
ihmistä, kun taas pienkaupunkialueen ytimessä asuu vähin-
tään 10 000 ihmistä, mutta vähemmän kuin 50 000 ihmistä) 

 monet suurkaupunkialueet ovat alisidonnaisia (under-
bounded) eli ne läpäisevät hallinnollisia rajoja; USA:n län-
siosissa suurkaupunkialueet ovat taas suhteettoman suuria 
(over-bounded) verrattuna urbaaniin ytimeen, jonka ne pi-
tävät kokonaan sisällään tai johon ne ovat sidonnaisia (esi-
merkiksi Piman piirikunta on pinta-alaltaan lähes yhtä iso 
kuin Massachusettsin osalvaltio)  
suurkaupunkijaosto = sisäasiainministeriön tai työ- ja 
elinkeinoministeriön asettama jaosto kaupunkipolitiikan 
yhteistyöryhmän yhteyteen  jaoston tehtävänä on kehit-
tää valtion ja suurten kaupunkiseutujen yhteistyötä ja sopi-
musmenettelyä 

suurkaupunkipolitiikka = yksi kaupunkipolitiikan muo-
doista (vahvistaa Suomen suurimpien kaupunkiseutujen 
kansainvälistä kilpailukykyä, yhdyskuntarakenteen eheyttä 
sekä torjuu sosiaalista ja alueellista eriytymistä)  syntyi, 
kun sisäasiainministeriö asetti vuonna 2004 suurten kau-
punkiseutujen neuvottelukunnan; samana vuonna ilmestyi 
myös Suuret kaupunkimme – tilastollisia erityispiirteitä -
julkaisu (keskeisiä suurkaupunkipolitiikan syntyyn vaikut-
taneita julkaisuja olivat myös: Suuret kaupunkimme −Ti-
lastollisia erityispiirteitä (2002); Suomi tarvitsee suur-
kaupunkipolitiikkaa (2003); Helsingin seudun kaupunkipo-
litiikka (2003)  
suurten kaupunkiseutujen neuvottelukunta = toimi 
vuosina 2004−2006 korvaten kaupunkipolitiikan yhteis-
työryhmän  käynnisti suurkaupunkipolitiikan: sai hy-
väksytyksi toimeenpanosuunnitelmansa, jossa esitettiin 
yhteistyötä ministeriöiden ja kaupunkiseutujen välille (1) 
kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden toteuttamisessa; 
(2) uudessa lähiöhankkeessa; (3) työperusteisen maahan-
muuton edistämisessä; (4) maankäytön, asumisen ja liiken-
teen yhteensovittamisessa; (5) kansainvälisessä markki-
noinnissa ja ulkomaisten investointien houkuttelussa (neu-
vottelukunta esitti, että laajan työn koordinointia varten pe-
rustetaan kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä)  
syrjäytyminen = ajautuminen ulos sosiaalisesti ja kulttuu-
risesti arvostetun elämäntavan valtavirrasta → ulosajautu-
minen on vastentahtoista eikä tietoisesti valittua elämänta-
paa tai elämään kuuluvia tilapäisiä epäonnistumisia tule lu-
kea käsitteen piiriin (muuhun väestöön verrattuna syrjäy-
tynyt on myös taloudellisesti huonommassa asemassa 
oleva henkilö. joka on menettänyt elämänhallintansa ja 
ajautunut pysyvästi yhteiskunnan köyhyyskriteereiden ala-
puolelle) [Holstila et al.] 
T50 = maakuntien "kakkos ja kolmoskaupungit", joissa on 
pääsääntöisesti alle 50 000 asukasta. Seutukaupunkiver-
koston introdusoima. 
taajaan asuttu kunta = väestöstä vähintään 60 %, mutta 
alle 90 % asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku 
on vähintään 4 000 mutta alle 15 000 [Tilastokeskus] 
taajama = vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettu 
alue, jossa rakennusten tiheys, kerrosala ja ryhmittyminen 
muodostavat yhtenäistä asutusta [YKR]  
taktiikka = taistelutaito, ennalta asetetun päämäärän saa-
vuttamiseksi valittu toimintatapa, joka on seurausta vali-
tusta strategiasta  
Talent Boost = vuonna 2017 käynnistynyt toimenpideoh-
jelma, joka vahvistaa yritysten ja osaajien kohtaantoa sekä 
kansainvälisten osaajien saatavuutta  
Tampere3 = yliopistojen yhteenliittymä  Tampereen 
ammattikorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto ja 
Tampereen yliopisto yhdistyvät Tampereen uudeksi yli-
opistoksi vuonna 2019 
tapulikaupunkipolitiikka = merkantilistinen politiikka, 
joka ajoi valtion etuja, esti feodalistista pirstoutumista sekä 
heikensi kilpailijavaltioiden talouksia  teki Tukholmasta 
valtakunnan vienti- ja tuontikaupan suvereenin hallitsijan; 
Kustaa II Aadolfin johdolla luotiin vuonna 1614 tapulikau-
punkien järjestelmä, jossa ulkomaankauppa siirrettiin tapu-
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likaupungeille. Ylämaankaupungit eli niin sanotut maa-
kaupungit joutuivat vaihtamaan tavaroita keskenään tai ta-
pulikaupunkien kanssa. Tapulikaupunkiositus jakautui ak-
tiiviseen tapulioikeuteen (kaupungista sai viedä tavaraa ul-
komaille) sekä passiiviseen tapulioikeuteen (ulkomaiset 
laivat saivat tuoda tavaraa kaupungin satamaan)  tapuli-
kaupunkipolitiikassa annettiin kauppa- ja purjehdussään-
töjä sekä jarrutettiin maakaupunkien kehitystä; jako tapuli- 
ja maakaupunkeihin poistettiin vuonna 1879. Ranta 
1981.  
tavoite 2 = EU-ohjelma, jolla uudistettiin rakenteellisissa 
vaikeuksia olevia urbaaneja alueita ja kaupunginosia talou-
dellisesti ja sosiaalisesti. Ohjelmakauden 2000–2006 ta-
voite 2:een integroitiin edellisen ohjelmakauden tavoitteet 
2 (taantuvien teollisuusalueiden uudistaminen) sekä 5b 
(maaseutualueiden mukauttaminen rakennemuutokseen)  
technopole = globaali kasvunapa, joka pitää sisällään 
esim. tiedepuiston (esim. Oxford Science Park), tiedekau-
pungin (esim. Tsuukuba) tai korkeaa teknologiaa hyödyn-
tävän teollisuuskompleksin (esim. Route 128 Bostonin lä-
hellä): kyseessä on siis maantieteellinen kompleksi klusteri 
teknologiaperusteisille aktiviteeteille (sisältää mm. fir-
moja, yliopistoja, finanssilaitoksia sekä julkisrahoitteisia 
tutkimuslaitoksia  toimii kansallisen ja alueellisen kas-
vun moottorina; klusterin ytimenä on usein tiedepuisto,  
esim. Stanford Research Park on Piilaakson ydin) [Scott 
introdusoi] 
Technopolis Oyj = pörssiyhtiö, joka kehittää, omistaa ja 
hallinnoi älykkäitä yrityskeskittymiä; toimii kasvukoneen 
vauhdittajana ja hyödyntää smart park-konseptia 
tehokkuus, kaupunkipolitiikan (tarkastelu) = tulokselli-
suuden, vaikuttavuuden ja vaikutusten analyysin sijasta 
tuodaan esille kaupunkipolitiikan tekijöiden ja tulkkien ar-
vioita kaupunkipolitiikan tehokkuudesta ja vaikutusmah-
dollisuuksista → myös uudenlaisia ristiriitaisuuksia voi-
daan paljastaa (arvioita kaupunkipolitiikan keinojen tehok-
kuudesta ei voida ymmärtää ilman kaupunkipolitiikan kol-
lektiivisen toiminnan kuvausta sekä konfliktien tunnista-
mista) 
TEKEL, Finnish Science Park Association = Suomen 
Teknologiakeskusten Liitto  teknologiakeskuksien val-
takunnallinen yhteistyöverkosto 
Tekes = Innovaatiorahoituskeskus, joka perustettiin 
vuonna 1983 
tekijä, kaupunkipolitiikan = sellainen toimija, instituutio 
tai haastateltava, joka tekee (usein aktiivisesti) konkreet-
tista ja monesti rakentavaa kaupunkipolitiikkaa, esim. kau-
punki, poliitikko, asioita valmisteleva virkamies, valtuu-
tettu, ministeriö, kansainvälinen organisaatio, yritys, kaup-
pakamari, yliopisto, järjestö, puolue, kaupunkilainen tai 
verkosto (tekijä on saattanut aikaisemmin toimia tutkijana 
ja päinvastoin  ei ole siis poissuljettua, etteikö tekijä 
voisi olla samanaikaisesti myös tulkki)  
teknologiakeskus = katto-organisaatio, joka organisoi 
koulutusta, teknologiapalveluja, tutkimusta sekä yritystoi-
mintaa, jotta uutta teollisuustoimintaa voidaan käynnistää 
[Viita]; esim. Teknologiakeskus Tietotaajama Oy (joka pe-

rustettiinkin vuonna 1987  muuttui myöhemmin Jyväs-
kylän Teknologiakeskus Oy:ksi, joka myytiin edelleen 
Technopolis Oyj:lle) tai Hyvinkään TechVilla  
teknologiakomitea = toimi vuosina 1979−1980  vah-
visti teknologiapolitiikkaa  
teknologiakylä = tarjoaa monipuolisen toimintaympäris-
tön niille teollisuusyrityksille, jotka käyttävät runsaasti 
teknologiaa  teknologiakylien tehtävänä on vuokrata toi-
mitiloja ja tarjota palveluja [Viita]; esim. vuonna 1982 pe-
rustettu Oulun Teknologiakylä Oy 
teknologiapolitiikan toimikunta = toimi vuosina 
1983−1985  valmisteli teknologiapoliittisen selonteon 
teknologiapolitiikka = suuntaa julkista tukea avaintekno-
logioille, kuten tietotekniikkaan, elektroniikkaan, lentolii-
kenteeseen ja energiasektorille: julkinen hallinto on nähty 
teollisuuden partnerina (1970-luvun öljykriisi vaikutti tek-
nologiapolitiikan kypsymiseen  1980-lukua on nimitetty 
”teknologiapolitiikan kaudeksi”); valtion rooli teknologia-
politiikassa ei ollut 2000-luvun kynnyksellä enää niinkään 
politiikan tavoitteenasettaja, vaan pikemminkin tienrai-
vaaja (toisin sanoen innovaatiojärjestelmän monet toimijat 
alkoivat itse asettaa päämääriä, joihin pääsyä valtio on 
edesauttanut) [Eela; Rask] 
teknologinen imperialismi = johtaa koneiden tekemiin 
päätöksiin, kehittyneeseen analytiikkaan, ubiikkiyhteiskun-
nan realisoitumiseen, virtuaaliseen elämäntapaan, globaa-
lien yritysten vallan lisääntymiseen, digitaalisten alustojen 
huimaan kehitykseen sekä kasvukeskusten kehittymiseen 
huippuunsa  
TEM, työ- ja elinkeinoministeriö = vastaa kaupunkipoli-
tiikan koordinaatiotyön ohella elinkeinopolitiikasta, ener-
giapolitiikasta, innovaatio- ja teknologiapolitiikasta sekä 
kuluttajapolitiikasta  ministeriön toimialaan kuuluvat 
työllisyys, työttömyys, julkinen työvoimapalvelu, työym-
päristökysymykset, työelämän yhdenvertaisuus, työehto-
sopimukset, työriitojen sovittelu, alueiden kehittäminen, 
maakuntien liittojen yhteistoiminta-alueet, yritysten kan-
sainvälistyminen, kilpailun edistäminen, markkinoiden toi-
mivuus, tekninen turvallisuus, siviilipalvelus, maahan-
muuttajien kotouttaminen, ELY-keskusten yleishallinnol-
linen ohjaus sekä ilmastopolitiikan kansallisen valmistelun 
ja toimeenpanon yhteensovittaminen (työ- ja elinkeinomi-
nisteriön konserniin kuuluvat TE-toimistot, Energiavi-
rasto, Geologian tutkimuskeskus, Huoltovarmuuskeskus, 
Tekes, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Patentti- ja rekisteri-
hallitus, Tukes, Baltic Connector Oy, Finnvera Oyj, Finpro 
Oy, Tesi, VTT Oy ja Terrafame Group Oy, Huoltovar-
muusrahasto, Valtiontakuurahasto sekä Ydinjätehuoltora-
hasto) 
teollisuuskylä, teollisuuspolitiikka = yritykset asettuvat 
samalle alueelle toistensa läheisyyteen  ensimmäinen te-
ollisuuskylä perustettiin vuonna 1973 Kehitysaluerahaston 
tuella mallinaan industrial estatet (Iso-Britannia) ja indust-
rial park (USA); kasvukeskustutkijat suosittelivat teolli-
suuskylien rakentamista [Sippola] 
TE-toimisto = työ- ja elinkeinotoimisto  
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TGV = suurnopeusjuna Ranskassa; TGV-junien käyttö on 
esimerkki ranskalaisesta omaperäisestä kaupunkipolitii-
kasta, joka antoi selvät ohjeet liikennepolitiikalle 
THTR = Tampere-Helsinki-Tallinna-Riika -vyöhyke 

tiede- ja teknologianeuvosto = vaikutusvaltainen instituu-
tio, joka toimi suoraan pääministerin alaisuudessa  val-
tion tiedeneuvosto muutettiin tiede- ja teknologianeuvos-
toksi vuonna 1986: neuvostolla oli oma vaikutuksensa sii-
hen, että suomalaisessa koulutuksessa painottui teknologia  
tiedekaupunki, ”Science City” = technopole, jolla on 
vain vähän tai ei lainkaan linkkejä alueellisiin teollisuus-
toimijoihin  esim Akademgorodok (Siperia), Taedok 
(Korea) sekä Tsukuba ja Kansai (Japani) [Castells & Hall 
introdusoivat] 
tiedekeskus = näyttelykeskus tai museo, joka jäljittelee 
tieteen eksperimenttiä  esittelee tutkimusta, tiedettä ja 
teknologiaa yleisölle (esim. vuonna 1989 toimintansa 
aloittaneen Heurekan vahvuudeksi profiloitui tietotek-
niikka) 
tiedepolitiikka = käsitteenä teknologiapolitiikkaa van-
hempi, sillä tiedepolitiikasta on puhuttu Suomessa jo vuo-
desta 1958 lähtien  siinä julkisia varoja ohjataan tieteel-
liseen perustutkimukseen (1970-lukua on nimitetty ”tutki-
muspolitiikan kaudeksi”) [Rask] 
tiedepuisto, Sciece Park = vauhdittaa innovatiivista kas-
vua  toimii strategisena kumppanina korkeakouluille ja 
yrityksille (esim. Turku Science Park Oy); perustetaan 
usein yliopiston tai teknillisen yliopiston läheisyyteen 
(esim. Hermia)    
tiedeviestintä, science communication [kaupunkitutki-
muksen kenttä] = opintokokonaisuus viestinnän tieteen-
alalla, missä keskitytään tieteilijöiden keskinäiseen tiede-
viestintään sekä suurelle yleisölle kohdistettuun yleistajui-
seen tiedeviestintään  tutkii, miten tiede ymmärretään 
(the public understanding of science); anglosaksisista 
maista Iso-Britannia ja Yhdysvallat dominoivat tällä het-
kellä lähes koko tiedeviestinnän alaa  
tietotekniikkakeskus = hankki yrityksiin tietotekniikan 
osaamista  vietiin teknologian kehittämiskeskuksen alai-
siksi toimijoiksi [Viita] 
tilaaja-tuottajamalli = erottaa tilaajan ja tuottajan roolit 
toisistaan palvelutuotannon organisoimiseksi  
toimenpideohjelma, kaupunkipolitiikan (valtakunnal-
linen) = kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän ja sen jaosto-
jen valmistelema ohjelma vuosiksi 2012–2015  toimen-
pide-ohjelmaan kirjattiin mm. linjaukset valtion ja kaupun-
kiseutujen kasvusopimuksista sekä maankäytön, asumisen 
ja liikenteen aiesopimuksista. Kuuden ministeriön ja pää-
kaupunkiseudun kuntien kesken sovittiin ohjelmasta sosi-
aalisen eheyden lisäämiseksi 
toimija (muu), kaupunkipolitiikan = ei välttämättä 
kuulu kaupunkipolitiikan ytimeen eli aktiiviseen tekijä- ja 
tutkijakuntaan  osana laajempaa joukkoa, jolloin kysee-
seen voivat tulla esimerkiksi sidosryhmät, intressiorgani-
saatiot, instituutiot, intressiryhmät ja intressiyhteenliitty-
mät (merkittävä osa muista toimijoista ei tee aktiivisesti 

kaupunkipolitiikkaa: monet muut toimijat, kuten maakun-
tauudistuksen puolestapuhujat, voivat suhtautua ja vaikut-
taa kielteisesti kaupunkipolitiikkaan) 
toimintaohjelma = kaupunkipolitiikka [YM-työryhmä 
1995] 
toteutusohjelma = esim. Helsingin seudun maankäytön, 
asumisen ja liikenteen toteutusohjelma 2020 

town (englanti) = alle 100 000 asukkaan kaupunki 
tuho, kaupunkipolitiikan = käytetään vertauskuvallisessa 
tarkoituksessa  verbillä ”tuhoutua” viitataan voimatto-
muuteen, turhautuneisuuteen, pettymykseen, tappioon, ak-
tiivisen (ja virallisen) toiminnan puuttumiseen, himmenty-
miseen, näkymättömyyteen sekä heikkoon sektoripoliitti-
seen koordinaatiotyöhön; ”tuhoutua” ei tarkoita sitä, että 
retoriset ajatukset tehokkaasta valtiollisesta kaupunkipoli-
tiikasta olisivat kadonneet tai että kaikki kaupunkipoliitti-
set toimet olisivat totaalisesti poispyyhitty (ts. kaupunkipo-
litiikka ei ole kuollut), esimerkiksi kaupunkisopimusme-
nettely ei ole kadonnut mihinkään 
tulkki, kaupunkipolitiikan = henkilö [haastateltava], joka 
tulkitsee kaupunkipolitiikkaa, esim. kaupunkitutkija, eri-
tyisasiantuntija, tutkimuspäällikkö, apulaisprofessori tai 
professori (tulkki voi olla myös neuvonantaja, ja hän voi 
näyttäytyä kaupunkipolitiikan tekijän lailla vahvana vai-
kuttajana  raja tulkin ja kaupunkipolitiikan tekijän vä-
lillä ei aina ole ehdoton, sillä myös tulkit ovat osallistuneet 
yhteistyöryhmiin  
tuloksellisuus = pitää sisällään vaikuttavuuden, palveluky-
vyn, aikaansaannoskyvyn sekä tuottavuuden (tuotosten ja 
panosten suhde) ja taloudellisuuden termit [valtiovarain-
ministeriö]  tuloksellisuustarkastelut arvioivat tuloksel-
lisuuden onnistumista asiakuuluvilla mittareilla ja tavoi-
tearvoilla 
tungosalue = kyseessä liian hallitseva aluekokonaisuus, 
jota tulee säädellä (tungosalueeseen liittyvät liikenne-, 
melu-, saaste- ja sosiaaliset ongelmat [keskustyypittely] 
tuoteplakaati-säädös, tapulikaupunkipolitiikka = säädet-
tiin vuonna 1724  rajoitti ja yksipuolisti purjelaivojen 
tuontirahteja 
tuottajakaupunki (ideaalityyppi) = edustaa modernia 
kaupunkityyppiä  hyötyy varsinkin manufaktuureista, 
kotiteollisuudesta sekä tehtaista (työläiset ja käsityöläiset 
ovat massakuluttajia; joissain tapauksissa myös maan-
omistajat ja kauppiaat saattavat olla suurkuluttajia) [Weber 
introdusoi] 
Turpiinatie = Naantali−Turku−Piikkiö-moottoritiesuun-
nitelma, jonka teon yhteydessä tiedostettiin ensimmäisen 
kerran, että liikennejärjestelmäratkaisuilla saattaa olla laa-
joja yhteiskuntapoliittisia vaikutuksia 
tutkija, kaupunkipolitiikan = kaupunkipolitiikan keskei-
nen analysoija ja kriitikko, joka kirjoituksillaan vaikuttaa 
kaupunkipoliittisiin valintoihin  tutkijaa voidaan nimit-
tää myös tulkiksi (tutkijan intressinä on levittää tutkimus-
tietoa kaupungeista ja kaupungistumisesta sekä lisätä tut-
kimukseen perustuvaa politiikkaa kuin myös ajaa oman tie-
teenalansa tai koulutuslaitoksensa näkyvyyttä) 
tutkimus- ja innovaationeuvosto = seuraa vuosina 1987–
2008 toiminutta tiede- ja teknologianeuvostoa  tukee 
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valtioneuvostoa tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehittä-
misessä ja tekee tutkimus- ja innovaatiopoliittisia aloitteita 
(uuden neuvoston aloitteesta aloitettiin SHOK-yhteistyö) 
tutkimusjohtaminen, research management [kaupunki-
tutkimuksen kenttä] = opintokokonaisuus (yleisessä valtio-
opissa)  kiinnostuksen kohteet ulottuvat tutkimusjohta-
misen perusteisiin, käytäntöihin, innovaatiojohtamiseen 
sekä tutkimuksen arviointiin 
tuulaaki = tapulikaupungit perivät meritullin yhteydessä 
välillistä veroa  tapulikaupungit ehdottivat itse, kuinka 
suuri prosenttiosuus vienti- ja tuontitavaran arvosta tulisi 
olla tuulaakia (tapulikaupunkioikeuksien ulkopuolelle jää-
neet kaupungit saattoivat saada poikkeuksellisesti erikois-
luvan tuulaakin perimiseen) 
työ- ja elinkeinokeskukset (TE-keskus) = perustettiin 
vuonna 1997 osana Paavo Lipposen I hallituksen Aluehal-
linto 2000-uudistusta  lakkautettiin 2009 ja tehtävät siir-
tyivät ELY-keskuksille  
työllisyyspolitiikka, yleinen = tavoitellaan korkeampaa 
työllisyysastetta sekä matalampaa työttömyysastetta  
suomalaisen yleisen työllisyyspolitiikan sisällöstä ja käy-
tännöistä ei vallitse yksimielisyyttä, ja työllisyyspolitiikka 
onkin jäänyt lukuisien erilaisten määritelmien johdosta 
epämääräiseksi (yleisesti voidaan kuitenkin sanoa, että 
keskeistä on aktivoida heikossa työmarkkina-asemassa 
olevia ihmisiä, työttömiä ja pitkäaikaistyöttömiä sekä pa-
rantaa heidän toimintakykyä osallistavilla keinoilla) 
UBC, Union of the Baltic Cities = Itämeren kaupunkien 
liitto (proaktiivinen kaupunkiverkosto) perustettiin vuonna 
1991 
UCLG, United Cities and Local Governments = Kuntien 
ja kuntaliittojen sekä metropolialueiden maailmanjärjestö, 
joka syntyi, kun IULA ja ystävyyskaupunkien maailman-
liitto FMCU-UTO (Féderation Mondiale des Cités Unies) 
yhdistyivät vuonna 2004 
UDC, urban development corporation = brittiläinen kehit-
tämisyhtiö, joka on kunnan valvonnan ulottumattomissa 
UDN, Urban development network = EU:n kaupunkien ja 
kaupunkialueiden kehittämisverkosto, jonka edustajat vas-
taavat kestävän kaupunkikehittämisen integroiduista toi-
menpiteistä sekä EAKR-asetuksen (artikla 7) toteutumi-
sesta ohjelmakaudella 2014–2020 
unioni = liitto, ryhmittymä, yhteenliittymä, yhdistys 

universaali politiikka = yleistävä ja steriili politiikka, joka 
liittyy koko maan kehittämiseen saman konseptin mukai-
sesti ja joka pyrkii tarjoamaan kaikille kansalaisille yhden-
vertaiset mahdollisuudet asuinpaikasta riippumatta  
upporikas ja rutiköyhä kaupunki (kaupunkipolitiikan 
kaupunkityyppi) = kaupunki, joka menestyi aikaisemmin 
yksipuolisella elinkeinorakenteellaan, mutta joka sittem-
min koki äkillisen rakennemuutoksen 
urbaani = kaupunkilaistunut, kaupunkimaistunut, kaupun-
gistunut, kaupunkimainen  
urbaani leviäminen, urban sprawl = kaupungin hallitse-
maton laajeneminen maaseutualueille, minkä urbanisaatio 
aiheuttaa  

urbaani sosiaalipoliittinen strategia = suurkaupunkien 
sosiaalipoliittisten kysymysten tiivistäminen urbaaniksi 
sosiaalipoliittiseksi strategiaksi [Kananoja] 
urbaanilegenda = kaupunkielämään liittyvä perätön mutta 
pitkäikäinen huhu  
URBACT, European Territorial Cooperation programme 
= mahdollistaa kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakami-
nen unionissa; tavoitteena on tietojenvaihto eurooppalais-
ten kaupunkien välillä 
Urban Audit = Euroopan komission käynnistämä tutki-
mus, jonka tarkoituksena on tehdä arvio yksittäisten EU:n 
kaupunkien tilasta sekä tarjota vertailukelpoista tietoa 
päättäjille  ensimmäinen Urban Audit käynnistettiin 
vuonna 1998 
Urban Forum 2012 = konferenssi, jossa aluekomissaari 
Johannes Hahn käynnisti suoran vuoropuhelun eurooppa-
laisten kaupunkien kanssa kaupunkipolitiikan tilasta  
vaikutti Euroopan komission tulevaan päätökseen varojen 
korvamerkitsemisestä kestävää kaupunkikehitystä edistä-
viin yhdennettyihin toimiin 
URBAN I = EU:n yhteisöaloite, jonka tehtävänä oli täy-
dentää rakennerahastojen tukitoimia sekä tavoite 2-ohjel-
mia ongelma-aloilla  komission laatimat jäsenvaltioiden 
toimeenpanemat yhteisöaloitteet (118 ohjelmaa) rahoitet-
tiin vuosina 1994−1999 (alueet vastaanottivat yhteensä 
900 miljoonaa euroa yhteisön tukea: tukihankkeet kohdis-
tuivat infrastruktuurin kunnostamiseen, työpaikkojen syn-
nyttämiseen, sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisemiseen 
sekä rakennetun ympäristön ehostamiseen) 
URBAN II = EU:n yhteisöaloite, joka tarjosi vuosina 
2000−2006 lisäarvoa kaupunkien innovatiivisille strategi-
oille, joiden huomion kohteena olivat erityisesti taantuvat 
kaupunkialueet. EU päätti käyttää yhteensä 730 miljoonaa 
euroa 70 eurooppalaisen kaupunkialueen kestävään talou-
delliseen ja sosiaaliseen uudistamiseen  
Urban Pilot = käynnistettiin vuonna 1990 EAKR:n artikla 
10:n nojalla  ensimmäinen EU:n keino, joka huomioi 
kaupungit (edisti innovaatioita ja kokeiluja) 
Urban Policy-yksikkö = ympäristöministeriön työryhmän 
(1994–1995) ehdotus yksiköstä, joka koordinoisi eri hal-
linnonaloilla suoritettavia, kaupunkeihin kohdistuvia toi-
mia (jäi perustamatta)  
urbanismi, urbanism = kaupunkimainen elämäntapa, joka 
poikkeaa maaseutumaisesta elämäntavasta [Wirth]; viittaa 
myös kaupunkimaisuuteen, kaupunkielämään ja kaupunki-
ilmiöihin 
Urbanismisäätiö = kaupunkien vuonna 1992 perustama 
säätiö, joka levittää tietoa urbanismista sekä rahoittaa tut-
kimustoimintaa; sulautettiin Suomen Kuntasäätiöön 
URBS = Suomen Akatemian kaupunkitutkimusohjelma 
1998−2001, jossa tarkasteltiin kaupunkia yhteiskunnallis-
ten muutosten kohteena ja vaikuttajana 
uudet kaupungit, niin sanotut, vanha kaupunkipolitiikka 
= viittaavat niihin Suomen kuntiin, jotka muutettiin vuonna 
1959 toteutuneen reformin myötä kauppaloista kaupun-
geiksi aikavälillä 1960–1976. Uusia kaupunkeja ovat esi-
merkiksi Salo, Forssa, Imatra ja Espoo  uusilla kaupun-
geilla ei ollut kaikkia vanhojen kaupunkien erityisrasituk-
sia. 
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uusi globaali kilpailutalous = korostaa talous- ja sosiaali-
politiikan integroimista vaurauden lisäämiseksi sekä siirty-
mistä makrotaloudesta mikrotalouteen [Porter introdusoi] 
uusi kaupunkipolitiikka = syntyi vuonna 1995 päättäen 
vanhan kaupunkipolitiikan (laki säätyjen erioikeuksien 
lakkauttamisesta kumosi kokonaan ja lopullisesti  kaupun-
geille vuonna 1789 annetun kuninkaallisen vakuutuksen); 
ympäristöministeriön työryhmä (1994–1995) sekä sisäasi-
ainministeriön kehittämistyöryhmä (1995–1996) valmiste-
livat uuden valtiollisen ja eksplisiittisen kaupunkipolitii-
kan, jonka Lipposen I hallitus käynnisti kutsumalla koolle 
ensimmäisen kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän (asetta-
mispäätös 19.12.1996)  uudelle suomalaiselle kaupunki-
politiikalle on ollut ominaista kaupunkien, kaupunkiseutu-
jen ja valtion välinen yhteistyö (sen piiriin on mahdollista 
lukea myös suurkaupunki- ja metropolipolitiikka, joka on 
yhdenlaista kaupunkipolitiikkaa), politiikan syntyä voi-
daan ymmärtää toimintaympäristön muutoksilla, joista 
merkittävimpiä olivat kansainvälistyminen ja Suomen liit-
tyminen EU:n jäseneksi vuonna 1995  
WACLAC, World Association of Cities and Local Autho-
rities Coordination = kymmenen kansainvälisen kuntajär-
jestön liittouma, joka perustettiin Habitat II-konferenssin 
yhteydessä (lakkautettu) 
vahva kollektiivisesti toimiva kaupunki (kaupunkipoli-
tiikan kaupunkityyppi) = kaupunki, jonka menestyksen 
avaimena on toimiva kollektiivinen päätöksentekojärjes-
telmä, intressien yhteensovittamistaito sekä kyky edistää 
innovaatioiden syntyä  kykenee hyötymään valtion uu-
distumisesta, EU:sta sekä tekemään omasta kaupunkien 
hallinnastaan tehokasta (vahvat kollektiivisesti toimivat 
kaupungit ovat päässeet osaksi kansainvälisiä ja globaaleja 
verkostoja, esim. Jyväskylä, Tampere, Vaasa, Lahti, Seinä-
joki ja Oulu) 
vahva peruskunta = muodostuu luonnollisista työssä-
käyntialueista ja on riittävän suuri järjestämään peruspal-
velut itsenäisesti 
vaikuttaja, kaupunkipolitiikan = (1) viittaa ensisijaisesti 
merkittäviin vaikuttajiin, kuten Paavo Lipposeen, Axel 
Oxenstiernaan ja OECD:hen. (2) kaupunkipolitiikkaan voi 
vaikuttaa positiivisesti tai negatiivisesti: negatiivisesti vai-
kuttavat tahot tekevät satunnaisesti kaupunkipolitiikkaa 
(kysymys on lähinnä oman toiminnan ajamisesta, ts. halu-
taan varmistaa, että kaupunkipolitiikka ei uhkaa ko. toi-
mintaa), ja positiivisesti vaikuttavat tahot edistävät (ja te-
kevät) kaupunkipolitiikkaa; osa tekijöistä ja toimijoista 
näyttäytyy vahvoina vaikuttajina (haastateltavia lähestyt-
tiin saatekirjeen otsakkeella "Arvoisa kaupunkipolitiikan 
vaikuttaja", koska ei voitu lähtökohtaisesti tietää ihmisten 
intresseistä  osa haastateltavista oli mm. maakuntajohta-
jia eli maakuntien liittojen edustajia sekä maakuntauudis-
tuksen kannattajia) 
vaikuttavuus = merkitsee vaikuttavaa eli (1) tehokasta tai 
efektiivistä tai (2) mielialaan tai tunteisiin vaikutuksen te-
kevää asiaa [Grönros et al.]  vaikuttavuus on yksi tulok-
sellisuuden osa-alue: vaikutusten analyysissä tutkija tar-
kastelee vaikutuksia taloudelliseen kasvuun, tai johonkin 
muuhun ilmiöön (vaikutusten analyysilla tulisi olla myös 
selvästi määritelty ja rajattu aikajakso; kun tutkija analysoi 

vaikutuksia, hänellä tulisi olla käytössään jokin kehikko tai 
teoria siitä, mitä vaikutukset ovat, minkälaisiin vaikutuk-
siin kiinnitetään huomiota ja miten vaikutuksia analysoi-
daan). Vaikutus merkitsee melkein samaa asiaa kuin tulok-
sellisuus, vaikutus kohdistuu haluttuun asiaan. 
valtakunnalliset alueiden kehittämistavoitteet (tavoite-
päätös) = sisältää hallitusohjelman mukaiset aluepoliittiset 
linjaukset, jotka ovat valtioneuvoston toimivallassa ja joita 
noudatetaan hallituskauden ajan  sisältää myös kehittä-
mistoimenpiteiden painopisteet  
valtakunnansuunnittelu = aluepoliittista suunnittelua, 
josta vastasi valtioneuvoston alainen valtakunnansuunnit-
telutoimisto (1956–1973); perustettiin varhaisen aluepoli-
tiikan aikana, jolloin kartoitettiin valtakunnan osien voi-
mavaroja (toimisto esim. koordinoi seutukaavoitusta sekä 
teki keskus- ja vaikutusaluetutkimusta)  
valtio = itsenäinen, alueellinen ja kansainvälisesti tunnis-
tettu instituutio, joka on vastuussa laillisuusjärjestelmäs-
tään ja jolla on kansainvälisesti hyväksytyt rajat: Weberin 
mukaan valtio on olemassa sisäisen ja ulkoisen turvallisuu-
den takaamiseksi  näyttäytyy pakkovaltana eli valtiolla 
on yksinoikeus armeijan ja poliisivoimien ylläpitoon (sillä 
on vakituinen virkamieskunta, jolla on legitiimi monopoli 
käyttää ja ylläpitää väkivaltakoneistoja) [Weber] 
valtiollinen kaupunkipolitiikka = luo edellytyksiä kau-
punkien kehittämiselle ja pitää sisällään kaupunkipoliitti-
sia erityistoimia  valtion kaupunkipoliittinen työ tähtää 
siihen, että kaupungit lähtisivät annetun tuen ja hyvien esi-
merkkien levittämisen saattelemana kehittämään itse itse-
ään (onhan kaupungeilla oma budjetti ja päätösvalta); Lip-
posen I hallitus käynnisti valtiollisen kaupunkipolitiikan, 
joka merkitse samalla uuden kaupunkipolitiikan aikakautta 
valtioneuvoston kanslian suunnitteluosasto = teki alu-
eellista kokonaissuunnittelua vuosina 1973–1984  suun-
nitteluosasto siirrettiin sisäasiainministeriön aluepoliit-
tiseksi osastoksi vuonna 1984, jolloin sisäasiainministeriön 
tehtävät vakiintuivat pitkäksi ajaksi  
valtionosuusjärjestelmä = valtiovarainministeriön val-
mistelema; varmistaa kuntien vastuulla olevien julkisten 
palvelujen saatavuuden koko Suomessa  järjestelmä 
koostuu kustannus- ja tarve-erojen tasauksesta sekä tulo-
pohjan tasauksesta 
vanha kaupunkipolitiikka = jakautuu (1) kuninkaiden 
kaupunkipolitiikkaan 1323/1523−1809; (2) autonomian 
ajan kaupunkipolitiikkaan 1809−1917; (3) itsenäisen Suo-
men vanhaan kaupunkipolitiikkaan 1917–1994 
Vanha Suomi = alueet, jotka Ruotsi-Suomi luovutti Venä-
jälle Uudenkaupungin (1721) ja Turun rauhansopimuk-
sissa (1743)  liitettiin Uuteen Suomeen eli Suomen suu-
riruhtinaskuntaan vuonna 1812 
vanhat kaupungit, niin sanotut, vanha kaupunkipoli-
tiikka = viittaavat ennen vuoden 1959 lakiuudistusta perus-
tettuihin kaupunkeihin, joista viimeisin on Lahti (kaupun-
kioikeudet 1905)  myös Viipuri, Käkisalmi ja Sortavala 
ovat vanhoja kaupunkeja, jotka Suomi menetti Moskovan 
rauhassa Neuvostoliitolle. Vanhoihin kaupunkeihin koh-
distui erityisrasituksia (esim. maistraatin, raastuvanoikeu-
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den, ulosottoviraston, poliisilaitoksen ja kaupunginvanki-
lan ylläpito), mutta toisaalta niillä oli muita Suomen kuntia 
pidemmälle viety kunnallinen itsehallinto. Vanhat kaupun-
git saivat esimerkiksi säätää omia järjestyssääntöjä asi-
oista, joiden osalta maaseudun kunnat noudattivat yleistä 
lakia, esimerkiksi Helsingillä oli oma liikennejärjestys-
säännös (kaupunki ryhtyi noudattamaan yleistä tieliikenne-
lakia vuonna 1957). Uuden kunnallislain mukaisesti kun-
nalliset laitokset valtiollistettiin vuonna 1978. Vanhojen 
kaupunkien erioikeusjärjestelmä vahvistettiin vuoden 1789 
kuninkaallisella vakuutuksella.  
varhainen aluepolitiikka = itsenäisen Suomen historiasta 
erotettava aluepolitiikan aikaväli 1917–1965 
varuskuntakaupunki (ideaalityyppi) = tietyillä yksittäi-
sillä kaupungeilla ei ollut ollenkaan muureja  profiloivat 
”varuskuntakaupunkeina” ja sotaleireinä, esim. Sparta on 
hyvä esimerkki Kreikan klassiselta kaudelta [Weber] 
vastakaupungistuminen, counterurbanization = seutuis-
tuminen, joka lisää kaupunkien läheisen maaseudun sekä 
taajamien asukasmäärää  muuttoliike kaupungeista nii-
den läheisille maaseutualueille (asuinmaaseutu) kiihtyy 
(kaupungin väkiluku laskee)  
vastakoalitio = vahva yhteenliittymä, joka haastaa kau-
punkien kasvukoalitiot  
VAT, valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet = linjaa 
alueidenkäyttöä valtakunnallisesti merkittävissä asioissa 
(osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön 
suunnittelujärjestelmää) 
VATT = Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, joka pe-
rustettiin vuonna 1990 
WDC2012, World Design Capital Helsinki 2012 = Maail-
man muotoilupääkaupunki Helsinki 2012 -organisaatio, 
joka edisti muotoilun avulla kaupunkikehittämistä 
verkosto, itseohjautuva = tasa-arvoisessa asemassa olevat 
toimijat vaihtavat resursseja, tekevät päätöksiä vuorovai-
kutteisesti sekä keskustelevat asioista avoimesti [perustuen 
Vedung 2006] 
verkosto, ylähäältä käsin ohjattu = ulkoinen vauhdittaja 
tai myötävaikuttaja rahoittaa toimintaa, tunnistaa vallitse-
van toimintaympäristön sekä asettaa tavoitteita [Vedung] 
Vihreä kirja, 1992 = kirja, jonka EY:n ympäristöpää-
osasto päätti laatia vuoden 1987 yhtenäisyysasiakirjan jäl-
keen  synnytti runsaasti keskustelua kulminoituen Aal-
borgin konferenssiin 
virallinen kaupunkipolitiikka = valtiolla on käytössään 
ohjeistus (asiakirja) siitä, kuinka kaupunkeihin vaikuttavia, 
erilaisia politiikkatoimenpiteitä koordinoidaan  kysee-
seen voi myös tulla ohjeistava politiikkaohjelma (useissa 
OECD-maissa ei ole virallista kaupunkipolitiikkaa) 
virkamies = kaupungin, valtion tai kirkon kanssa virka-
suhteen solminut henkilö. Virkamies tekee kaupunkipoli-
tiikkaa valmistelemalla ja esittelemällä asioita poliitikko-
jen (luottamushenkilöiden) päätettäviksi 
VM, valtiovarainministeriö = vastaa talous- ja finanssi-
politiikasta, rahoitusmarkkinapolitiikasta sekä valtion 
työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta  ministeriö valmis-
telee valtion talousarvion, ohjaa tietohallinnon kehitystä, 
toimii veropolitiikan asiantuntijana sekä kehittää kuntahal-

linnon lainsäädäntöä ja kunnallistaloutta (valtiovarainmi-
nisteriön hallinnonalaan kuuluvista virastoista mainitta-
koon aluehallintovirastot, maistraatit, rahoitusvakausvi-
rasto, Tilastokeskus, Tulli, Valtori, VATT, Verohallinto, 
Väestörekisterikeskus sekä valtion talous- ja henkilöstö-
hallinnon palvelukeskus) 

VNK = valtioneuvoston kanslia 
VTT = Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, joka perus-
tettiin vuonna 1942 
VTV = Valtiontalouden tarkastusvirasto 

ydin, kaupunkipolitiikan = aktiivinen tekijä- ja tutkija-
kunta (tekijät ja tulkit), keskeisimmät toimijat ja edistäjät 
(ts. ydintoimijakenttä)  lisäksi voi viitata kaupunkipoli-
tiikan sisällön ytimeen (osaamis- ja elinkeinopainotteisuus 
sekä kasvun kestävä ohjaaminen) 
ydinkaupunkialue = sisempi ja ulompi kaupunkialue 
[SYKE] 
yhdistyminen, kuntien = toteutuu jokin seuraavista: (1) 
yksi tai useampi kunta lakkaa ja yhdistyy olemassa olevaan 
kuntaan. (2) kunnat lakkaavat ja ne yhdistetään perusta-
malla uusi kunta. (3) kunnan alue jaetaan kahden tai use-
amman kunnan kesken siten, että jaettava kunta lakkaa 
[Harjula & Prättälä] 
yhdyskuntarakenne = asuin-, palvelu-, työpaikka- ja vir-
kistysalueiden muodostama funktionaalinen kokonaisuus, 
johon liikenneverkot sekä vesi-, tietoliikenne- ja energia-
huoltoverkot liittyvät  
yhdyskuntarakennepolitiikka = seurasi 1970-luvun al-
kupuolella suunnitelmaksi jäänyttä kasvukeskuspolitiikkaa 
(tämä ei siis tuolloin virallistunut); kehitysalueiden neuvot-
telukunnan kasvukeskusten selvittelytyö johti kuitenkin 
yhdyskuntarakenteeltaan erilaisten alueiden luokitteluun, 
joka koostui (1) pääkaupunkikeskuksesta, (2) läänin- tai 
maakuntakeskuksesta, (3) seutukeskuksesta, (4) paikallis-
keskuksesta ja (5) haja-asutusalueesta  Suomessa alettiin 
puhua yhdyskuntarakennepolitiikasta, etenkin ”alueellisen 
kokonaissuunnittelun” kaudella (käytännön keskusverkko-
suunnittelu kohdistettiin seutukaavaliitoille ja taajamien 
merkitys alkoi kasvaa); 2010-luvulla yhdyskuntarakenne-
politiikkaa tarvitaan, koska työikäinen väestö sijoittuu kas-
vukeskuksiin  
yhdyskuntasuunnittelu = julkisen vallan harjoittamaa yh-
dyskuntiin kohdistuvaa suunnittelua  yhteiskuntapolitii-
kan jatkamista, täsmentämistä ja toteuttamista (keskeisen 
sisällön muodostaa ympäristön käytön ja rakentamisen 
suunnittelu) [Maula] 
Yhteiskunnallinen korkeakoulu = Tampereen yliopiston 
edeltäjä, joka toimi vuosina 1930–1966  seurasi Kansa-
laiskorkeakoulua (1925−1930)  
YK, Yhdistyneet kansakunnat = maailmanlaajuinen halli-
tusten välinen yhteistyöjärjestö, joka perustettiin vuonna 
1945 Kansainliiton korvaajaksi  YK:lla on pääsihteeri, 
esim. yksi vaikutusvaltaisimmista oli Dag Hammarskjöld 
yleinen aluekehittäminen = elinkeino- ja innovaatiopoli-
tiikkaan painottuvaa, alueellista ”pistemäistä” kehittämistä 
yleinen kaupunkipolitiikka = (1) keskustelun herättämi-
nen kaupunkien strategisista haasteista ja haasteisiin vas-
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taamisesta; (2) kaupunkien merkityksen ja kaupunkipolitii-
kan tarpeen tunnustaminen tai kaupunkeihin liittyvän tut-
kimustoiminnan lanseeraaminen; (3) sektoreiden välisen 
yhteistyön koordinointi kaupunkien kehittämisessä ilman 
että olisi olemassa virallinen ja erillinen kaupunkipoliitti-
nen kokonaisuus; (4) suorat ad hoc-tapaiset toimenpiteet 
kaupunkien kehittämiseen; (5) erilaisten verkostojen tun-
nistaminen, ja näiden avoimuuden arvioiminen; (6) ver-
kostojen ulkopuolisten näkemysten huomioon ottaminen 
kehittämisessä; (7) kaupunkikehitykseen vaikuttavien ryh-
mien huomioiminen; (8) urbaanien ongelmien muotoilemi-
nen uudelle tavalla; (9) väärien kuvauksien eliminointi; 
(10), faktojen kerääminen [Sotarauta] 
yliopistokeskusmalli = osaamislähtöisen aluepolitiikan ja 
eräänlaisen korkeakoulupolitiikan tuloksena luotu malli 
2000-luvun alussa  yliopistokeskukset perustettiin Ka-
jaaniin, Kokkolaan, Lahteen, Mikkeliin, Poriin ja Seinäjo-
elle, joilla ei ole omaa yliopistoa [Vartiainen] 
ylipormestari = tasavallan presidentin myöntämä arvo-
nimi Helsingin kaupunginjohtajalle  
YM, ympäristöministeriö = vastaa ympäristö- ja asunto-
asioiden valmistelusta  hallinnonalalla toimivat Suomen 
ympäristökeskus SYKE ja Asumisen rahoitus- ja kehittä-
miskeskus ARA (ministeriö ohjaa aluehallintovirastoja 
ympäristölupa-asioissa sekä Metsähallitusta luonnonsuoje-
luasioissa; ministeriö vastaa A-Kruunu Oy:n ja Kuntara-
hoitus Oyj:n omistajaohjauksesta); YM vastaa kestävän 
kaupunkikehityksen ohjelmasta sekä MAL-sopimusmenet-
telystä yhdessä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa 

yrittäjäkaupunki, yrittäjyyskaupunki, entrepreneurial 
city = yritysmäinen kaupunki, joka on siirtynyt manageria-
listisista käytännöistä yrittäjyyden edistämiseen  viittaa 
investointien houkutteluun, julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuteen, riskisijoittamisen vaaroihin sekä valittu-
jen paikkojen spekulatiiviseen kehittämiseen [Harvey] 
YTR = maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 
älykäs kaupunki (älykaupunki), smart city, intelligent 
city = tietoyhteiskunnan ilmentymä: kaupunkikehitys pe-
rustuu kehittyneeseen ongelmanratkaisukykyyn sekä digi-
taalisten palvelujen innovatiiviseen luomiseen ja käyttöön 
(kaupunki verkottaa älykkäitä rakennuksia, kehittää älylii-
kennettä sekä hyödyntää esineiden Internetiä); vrt. digi-
kaupunki, joka ei välttämättä ole älykäs (vivahde-eroja äly-
kaupunki-termille: virtuaalikaupunki, telekaupunki, infor-
maatiokaupunki, wired city, kyberkaupunki) 
ÄRM = äkillinen rakennemuutos: valtioneuvosto voi ni-
metä äkillisen rakennemuutoksen alueen tai toimialan 
(esim. meriteollisuus), jolle suunnataan taloudellista tukea; 
ÄRM-tuki on perustunut seutukuntajakoon  esim. seu-
raavat kaupungit ovat kuuluneet äkillisen rakennemuutok-
sen alueisiin: Salo, Varkaus, Kotka, Kajaani, Kemijärvi, 
Lahti, Oulu, Heinola, Karkkila, Raasepori, Loviisa, 
Rauma, Somero, Imatra, Mänttä-Vilppula, Virrat, Kou-
vola, Hamina, Kauhava, Kaskinen, Lappeenranta, Laitila, 
Uusikaupunki, Keuruu, Jämsä, Forssa, Saarijärvi, Viita-
saari, Akaa, Valkeakoski, Äänekoski, Joensuu, Nivala, 
Haapajärvi, Haapavesi ja Kitee  
6Aika = kestävän kaupunkikehityksen yhteistyöstrategia 
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