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Metropolihallinto 
(Vrt. rakennepoliittisen ohjelman (29.8.2013) toimenpide 3.7) 

 Perustetaan metropolihallinto, jonka päättävä toimielin on vaaleilla 
valittava valtuusto. 

 Metropolihallinto hoitaisi alueen kilpailukyvyn, elinkeino- ja innovaatio-
politiikan, MAL-asioiden toteuttamisen sekä segregaatioon, työvoimaan ja 
maahanmuuttoon liittyvien seudullisten kysymysten ratkaisemisen sekä 
hyväksyisi metropolikaavan ja sen toimeenpano-osan.  

 Metropolihallinto hoitaisi sille osoitetut seudulliset julkishallinnon 
tehtävät, jotka siirrettäisiin kunnista, kuntayhtymistä ja valtionhallinnosta. 

 Metropolihallintoon liittyvän lainsäädännön valmistelu käynnistetään 
nopealla aikataululla rinnan kuntajakoselvitysten kanssa. 

 Tehtävien sisältö ja laajuus ovat riippuvaiset alueen kuntaliitosten 
laajuudesta ja merkittävyydestä. 

 

 



Metropolihallinto 
Valmistelutilanne (1/2) 

 Valtiovarainministeriö asetti 4.10.2013 työryhmän valmistelemaan 
metropolihallintoa koskevaa lainsäädäntöä. 

 Työryhmän tehtävänä on:  
1. Valmistella ehdotukset hallintomalliksi sekä rahoituksen ja 

päätöksenteon järjestämiseksi, ml. vaaleilla valittu valtuusto. 
2. Valmistella ehdotus tehtävistä, joita metropolihallinto hoitaisi 

keskittyen rakennepoliittisessa ohjelmassa mainittuihin tehtäviin sekä 
arvioida alueen ruotsinkielisten palveluiden turvaaminen, 
organisoiminen ja kehittäminen. 

3. Tehdä ehdotus metropolihallinnon, valtion, kuntien ja muiden 
toimijoiden välisestä työnjaosta ja toimivallasta sekä täsmentää 
nykyisten yhteistyöjärjestelyjen muutostarpeet ja niiden 
toteuttamisen keinot. 

4. Tehdä ehdotus metropolihallinnon aluerajauksista. 
5. Kartoittaa lainsäädäntömuutostarpeet ja perustuslain reunaehdot. 

 



Metropolihallinto 
Valmistelutilanne (2/2) 

 Työryhmän kokoonpano ja ohjaus: 
 Pj ylijohtaja Päivi Laajala, VM; muut jäsenet VM, YM, OM, LVM, TEM, STM ja OKM. 

 Työtä ohjaa hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä (Halke) ja kuntauudistuksen 
ohjausryhmä. 

 Työryhmä raportoi metropolipolitiikan neuvottelukunnalle. 

 Valmistelutyö on tehtävä vuorovaikutuksessa alueen kuntien ja muiden tahojen kanssa;  
metropolilainvalmistelun seurantaryhmä (ministerit Virkkunen ja Viitanen + seudun 14 
kunnan kunnanjohtajat) 

 Työryhmän toimikausi 4.10.2013 – 15.9.2014. 

 Väliraportti 31.3.2014 (ainakin hallintomalli, aluerajaukset, tehtävät ja 
rahoitus). 

 Ehdotus hallituksen esityksen muotoon. 

 Otettava huomioon alueen kuntarakenteen kehitys, rakennepoliittinen 
ohjelma, metropolialueen esiselvitys ja vireillä olevat 
lainsäädäntöhankkeet (erityisesti sote-järjestämislain valmistelu). 

 



  

  

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä (HALKE) 

 

Seurantaryhmä  
(Ministerit Virkkunen+Viitanen+kj:t) 

 

Metropolilakityöryhmä 
Pj. ylijohtaja Päivi Laajala 

Hallinto ja päätöksenteko 
VM + muut ministeriöt 

 
Metropolihallinnon  

aluerajaus ja toimialue 
VM + muut ministeriöt 

 

MAL-tehtävät 
Alatyöryhmä:  

YM  Pekka Normo (pj) 

Lainsäädännön 
valmisteluvastuu (HE) 

VM 

Tehtävät (koordinaatio) 
YM + muut ministeriöt 

Rahoitus 
Alatyöryhmä:  

VM Teemu Eriksson (pj) 

Kilpailukyky, elinkeino- ja 
innovaatiopolitiikka 

TEM + muut ministeriöt 

Segregaatio, työvoima, 
maahanmuutto 

TEM + muut ministeriöt 

Tehtäväjako, toimivalta ja 
yhteensovitus ja 
yleislinjaukset 

VM + muut ministeriöt 

Ruotsinkieliset palvelut 
OM + muut ministeriöt 

Metropolipolitiikan neuvottelukunta 

Virkamiesvalmistelun substanssivastuu 
työryhmän tehtävittäin 

Ohjaavat tahot, vuorovaikutus, 
lakityöryhmä ja sen alaryhmät 

Vaalijärjestelmä 
OM+ muut ministeriöt 



Metropolilaki 
- aikataulusuunnitelma ja vuorovaikutus 

Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys  

HALKE ja 
ohjaavat tahot 

Neuvot-
telukunta 

Seuranta-
ryhmä 

Teema- 
Seminaarit 

Väliraportti 

Lausunto-
kierros 

Muut 
kuulemiset 

Asiantuntija-
kuulemiset 

HE-luonnos 



 Metropolialueen kuntajakoselvitykset 
(Vrt. rakennepoliittisen ohjelman toimenpide 3.6) 

 Varmistetaan metropolialueen kilpailukyky, estetään segregaatiota sekä 
tehostetaan maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelua ja 
toteutusta edistämällä alueen kuntaliitoksia ja kokoamalla sen tueksi 
metropolihallinto. 

 Kannustetaan kuntia etenemään itse käynnistämillään kuntaliitos-
selvitysalueilla. 

 Alueen kokonaisuuden varmistamiseksi VM asettaa alueelle erityisen 
kuntajakoselvityksen/kuntajakoselvittäjän. 

 Selvitykset toteutetaan kuntarakennelain edellyttämässä aikataulussa. 

 Rakennelain mukaan alueen kuntiin sovelletaan koko maata koskevia 
selvitysperusteita pois lukien työssäkäynti-, työpaikkaomavaraisuus- ja 
yhdyskuntarakenneperuste, jonka sijaan sovelletaan nk. metropoli-
alueperustetta (4 e §) 

 

 

 



Erityinen kuntajakoselvitys metropolialueella  
Valmistelutilanne 

 Metropolialueen kuntien omien selvitysten lisäksi selvitetään eri 
vaihtoehtoja kuntien selvitysten ulkopuolelle jääneiden Helsingin ja 
Vantaan kaupunkien osalta, jotta alueen kokonaisedun näkökulmasta 
voidaan varmistaa riittävä kuntarakenneratkaisu metropolialueelle.  

 VM on 9.12.2013 asettanut metropolialueelle erityisen kuntajako-
selvityksen Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Keravan ja Vantaan kaupunkien 
sekä Kirkkonummen, Sipoon ja Tuusulan ja Vihdin kuntien välillä.  

 Selvittäjiksi on asetettu Mikko Pukkinen, Cay Sevón ja Matti Vatilo 

 Selvitystyö alkaa 16.12.2013 ja päättyy selvityksen valmistuttua, kuitenkin 
viimeistään 31.10.2014 mennessä.  

 
 

 

 


