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Mikko Rönnholm ennakoi: Kuntaliitoksia 
ajetaan muuttamalla valtionosuuksia 
Naantalin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mikko 
Rönnholm (sd.) arvelee, että hallitus ei selviä 
kuntauudistuksesta jalkojaan kastelematta. Hallitus aikoo 
kehysriihessä 21. maaliskuuta tehdä päätöksiä, joilla 
kuntaliitosselvitykset saadaan ripeästi käyntiin. 

  

Kuva: 
YLE / Jouni Koutonen 

Kunnat antavat paraikaa lausuntoja kuntarakennelakiluonnoksesta valtiovarainministeriön kunta-ja 
aluehallinto-osastolle . Määräaika umpeutuu tämän viikon torstaina. 

Useat Turun seudun kunnanvaltuustot käsittelevät maanantaina kuntarakenneluonnosta. Yksikään 
kunnista ei ole halukas kuntaliitokseen Turun kanssa. Yhteistyötä halutaan kehittää itsenäisten kuntien 
pohjalta. 

Naantalin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mikko Rönnholm muistuttaa, että hallitus on ajamassa 
kolmea suurta kokonaisuutta kuin käärmettä pyssyyn. Kuntarakennelain lisäksi valmisteilla on sote-
uudistus ja valtionosuusuudistus. Näillä kolmella hankkeella on suuri vaikutus toisiinsa. 

Keppiä luvassa 



Vaikka hallitus toteaa, ettei pakkoliitoksia suosita, niin samanaikaisesti viitataan siihen, että liitoksia 
tavoitellaan. Rönnholm arvelee, että hallitus käyttää valtionosuuksia keppinä, joka ajaa kuntaliitoksiin. 

Selvitysmies ei voi esittää mitään sellaista, mitä täällä ei saada aikaiseksi käymällä keskinäisiä 
keskusteluja. 

- Mikko Rönnholm 

- Valtionosuusjärjestelmää voidaan muuttaa niin, että suositaan suuria kuntia pienten kustannuksella. 
Uskaltaisin arvioida, että Naantalin tapauksessa tavoitteena olisi se, että menettäisimme 
prosenttiyksikön verran tulojamme, miettii Rönnholm. 

- Mikäli sote-alueen suuruus määrätään pysyvästi 50 000 asukkaan suuruiseksi, niin seurauksena on 
vääjäämättä joko kuntaliitoksia tai kovasti moitittuja hallintohimmeleitä eli kuntayhtymiä, ennakoi 
Rönnholm. 

Itäinen uhka ärsyttää 

Rönnholmin mielestä muutaman ihmisen päissä hätäisesti kehitetyn kuntamallin sijaan olisi ratkaisuja 
pitänyt lähteä etsimään kuntalaisten ja heidän valitsemiensa edustajien lähtökohdista. Tämä olisi 
lisännyt uskottavuutta ja tuonut tarjolle monipuolisempia vaihtoehtoja. Tosin Turun seudulla 
keskusteluihin ei tunnu olevan suurta luottoa.  

Turun kaupunginvaltuusto kirjasi viikko sitten, että valtion olisi käytettävä Turun seudulla pakkoliitosta, 
mikäli kunnat eivät huomioi liitosselvityksen tuloksia. Turun kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Seppo 
Lehtisen mielestä Turun seudun pattitilannetta on ratkottava selvitysmiehen avulla. 

En usko, että hallitus selviää tästä jalkojaan kastelematta. 

- Mikko Rönnholm 

- Minun mielestäni selvitysmies ei voi esittää mitään sellaista, mitä täällä ei saada aikaiseksi käymällä 
keskinäisiä keskusteluja. 

Turun seutukunnan suurhankkeita on tähän asti viety läpi kyräilyn ilmapiirissä, on sitten puhe energia-, 
joukkoliikenne- tai jätehuolto-ongelmista. Yhteisen satamayhtiön perustaminen on jäänyt idea-asteelle. 

- Turun edellisen kaupunginjohtajan Mikko Pukkisen (kok.) aikana keskusteluyhteys oli todella mitätön. 
Nyt se on vähän parantunut. Tällä hetkellä näyttää taas olevan merkkejä, että suuri itäinen naapuri on 
tyytyväinen itseensä eikä kuuntele pienempiä, sivaltaa Rönnholm. 

Yhteistyö kunniaan 

Soraäänistä huolimatta Rönnholm muistuttaa, että nihkeästi liikkeelle lähtenyt Turun seudun 
energiayhteistyö on esimerkki, jonka kaltaisiin ratkaisuihin tulisi pyrkiä vastakin. 

- Suuruuden ekonomiaa on hyödynnettävä, kun siitä on hyötyä. Lähipalveluista päättäminen on 
pidettävä niitä ihmisiä lähellä, joita ne koskevat. 

Naantalissa suuruuden ekonomiasta on omakohtaista kokemusta. Vuonna 2008 Naantaliin liittyivät 
vapaaehtoista tietä Rymättylän, Merimaskun ja Velkuan saaristokunnat. 



- Meidän kokemuksemme on, ettei kuntaliitos tuo mitään säästöjä. Se kokemus meillä on, että 
organisaatioiden pitää saada toimia riittävän pitkään. Puhuisin mielelläni vähintään kahdesta tai 
kolmesta vaalikaudesta. Ei näitä rakenteita voi muutella vuoden tai kahden periodilla.  

- Emme ole myöskään lähtemässä irtisanomisiin, vaikka vuodenvaihteessa liitoskuntien työntekijöiden 
suoja-aika päättyykin. Tehostamistoimia sinänsä kyllä tarvitaan Naantalissakin. 

Rönnholm veikkaa, että hallitus ottaa kuntauudistusasiassa suuren riskin, koska hallituspuolueiden 
välillä on asiassa kovasti ristivetoa. 

- Kuntarakenneuudistuksen hyödyistä ei ole olemassa riittävää näyttöä. En usko, että hallitus selviää 
tästä jalkojaan kastelematta, ennakoi Rönnholm. 

  

 


