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KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 

 

Merkittävin päätös Maskun kunnan tulevaisuuden kannalta tehtiin valtuuston kokouksessa, joka pidettiin 

karkausvuoden johdosta 29.2.2016.  Maskun valtuusto päätti äänestyksen jälkeen hylätä 

kuntajakoselvittäjien esityksen kuntajaon muuttamisesta.  Kuntajakoselvittäjät olivat ehdottaneet, että 

Maskun kunta lakkaa 31.12.2016 ja yhdistyy Naantalin kaupunkiin 1.1.2017.  Päätös asetti pisteen vuosia 

kestäneelle prosessille, jonka aikana selvitettiin erilaisia vaihtoehtoja alueen kuntarakenteen muutoksille.  

Syyskuussa 2015 valtuusto oli hylännyt edellisen esityksen, jossa esitettiin Maskun, Taivassalon ja Kustavin 

kuntien lakkauttamista ja niiden yhdistämistä Naantalin kaupunkiin. 

Koulutilat ja niiden kunto aiheuttivat runsaasti keskustelua ja yllättäviä menoja vuoden aikana. Kolmen 

koulun oppilaat työskentelivät osan vuodesta väliaikaistiloissa.  Kurittulan koulun purkutyöt käynnistyivät ja 

ne saatettiin loppuun vuoden 2017 alussa.  Uuden koulun rakentamisen valmistelu eteni siten, että 

urakkatarjousten jättöaika päättyy vuoden 2017 huhtikuun lopussa.  Lemun koulun korjaus laajeni 

huomattavasti alkuperäisestä suunnitelmasta.  Myös kustannukset nousevat merkittävästi alustavista 

arvioista.  Myös Seikelän koulun korjaustoimenpiteet käynnistyivät vuoden 2016 aikana.  Lemun ja Seikelän 

koulujen korjaustöiden arvioidaan valmistuvan vuoden 2017 syyslukukauden alkuun mennessä.  Lemun ns. 

puukoulun korjaus käynnistyy vuoden 2017 aikana.   

Kuntarakenneselvitysten jäädessä taka-alalle, kunnille tuli uusi tehtävä hallinnon ja palveluverkon 

muutoksen johdosta.  Sipilän hallituksen käynnistämä sote- ja maakuntauudistus on työllistänyt kuntien 

luottamushenkilöitä ja työntekijöitä.  Vuonna 2016 kunnat tekivät esivalmistelua alustavien lakiluonnosten 

pohjalta.  Tätä kirjoitettaessa ollaan vielä esivalmisteluvaiheessa ja osa laeista on eduskunnan käsittelyssä 

ja mm. valinnanvapauslaki on vielä luonnosvaiheen kuulemisvaiheessa.  

Vuosi 2016 oli Turun seudun ja koko Varsinais-Suomen osalta positiivisten talousuutisten vuosi.  Yritykset 

ilmoittivat uusita tilauksista, palkkasivat uusia työntekijöitä ja peruivat lomautuksia ja irtisanomisia.  

Loppuvuodesta ryhdyttiin puhumaan positiivisesta rakenneuudistuksesta.  Elinkeinoelämän positiivinen vire 

ei vielä näkynyt kuntataloudessa, mutta kuntalaisten tilanne parani monessa perheessä, koska työttömyys 

kääntyi laskuun.  Vuoden 2016 aikana (tammikuu 2016 – tammikuu 2017) työttömien määrä väheni 59 

henkilöllä (15 %).  Vuoden 2017 tammikuun lopussa Maskussa työttömänä oli 6,9 % työikäisestä väestöstä. 

Työttömien määrän alentumiseen on vaikuttanut työttömien sijoittuminen avoimille työmarkkinoille, koska 

kunnan aktivointiaste laski hieman edellisen vuoden korkeasta tasosta.   Maskussa oli vuonna 2016 noin 5 

prosenttiyksikköä korkeampi aktivointiaste verrattuna Varsinais-Suomen keskiarvoon.  Vuoden 2016 

keskimääräinen aktivointiaste oli 38,1 prosenttia.  Aktivointiaste laski edellisestä vuodesta noin 6 

prosenttiyksikköä, mutta oli suurempi kuin vuosien 2013 ja 2014 keskiarvot. 

Maskun kunnan taloudellinen tilanne on haasteellinen.  Tilinpäätös osoittaa noin 3 miljoonan euron 

alijäämää.  Alijäämän suuruuteen vaikutti merkittävästi Kurittulan koulun purkamisesta johtuva noin 2,2 

miljoonan euron kirjaus omaisuuden arvon alentumisesta. Vuoden 2016 tilinpäätös osoittaa, että taseessa 

on ylijäämää ainoastaan 435 262 euroa.  Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2017 talousarviossa ennakoitu 

610 000 euron alijäämä johtaa siihen, että taseessa on vuoden 2017 lopussa kattamatonta alijäämää.  Koko 

organisaation on tehtävä töitä sen tavoitteen saavuttamiseksi, että vuoden 2017 talousarvion mukainen 

alijäämä ei toteudu, ja tulevina vuosina kunnan taseeseen syntyy ylijäämää.   



Kuten aikaisemmin totesin, on yleinen talouskehitys kääntymässä parempaan suuntaan.  Kuntatalouteen 

vaikutukset tulevat, jos tulevat, kuitenkin viiveellä.  Massiivisen kouluinvestointi joudutaan rahoittamaan 

kokonaan lainarahalla, joten kunnan tulevien vuosien suurin riski on yleinen korkotaso.  Jos korot lähtevät 

nousemaan, pienentää korkomenojen kasvu kunnan palveluihin käytettävän rahoituksen osuutta.   

Päättyvä valtuustokausi on ollut sekä päättäjille että henkilökunnalle raskas, sillä kunnan talouden 

haasteellisuus ja kiinteistöjen sisätilaongelmat ovat tuoneet ylimääräisiä paineita.  Koulujen 

sisätilaongelmiin on puututtu ja korjaustyöt ovat käynnissä tai käynnistymässä.  Toivottavasti myös 

talouden pohjakosketus on saavutettu ja voimme kääntää Maskun kunnan suunnan kohti parempaa 

tulevaisuutta.  Reitti ei ole helppo ja se vaatii laajaa yhteistyötä ja valmiuksia tarvittaessa puuttua myös 

nykyiseen palvelurakenteeseen tai tapaan tuottaa palveluja. 

Kiitos kaikille vuodesta 2016 ja tehdään vuodesta 2017 viime vuotta parempi. 

 

Maskussa 27.3.2017 

 

Arto Oikarinen 

Maskun kunnanjohtaja 1.11.2016 alkaen 
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