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TALOUS VAKAUTUMASSA – MYRSKYLÄN KUNTA KESKEYTTÄÄ HENKILÖSTÖNSÄ 
LOMAUTUKSET 
 
Myrskylän kunnan noin 80 000 euroa ylijäämäisenä liikkeelle lähtenyt vuoden 2020 talous on 
heilahdellut koronapandemian vaikutuksesta ylijäämien ja syvien alijäämien välillä. Kunta käynnisti 
loppukeväästä kokoluokassaan merkittävät talouden tasapainottamistoimet muun muassa 
sopeuttamalla käyttötalouttaan 150 000 eurolla ja karsimalla investointejaan miltei 1 900 000 
eurolla. Kunnanvaltuusto käsitteli tästä huolimatta kesäkuun kokouksessaan kuluvan vuoden 
muutostalousarvion miltei 300 000 euroa alijäämäisenä. 
 
‒ Luonnehtisin tämänvuotisen talouden kehityksen kuvaajaa krokotiilin selkäeväksi, niin sahalaitaista 
vaihtelua luvuissa on ollut. Myrskylässä on perinteisesti kuitenkin ennakoitu talouden muutoksia, ei 
vain kiireellä reagoitu, kertoo kunnanjohtaja Sam Vuorinen. 
 
Osana sopeuttamistoimia Myrskylän kunta neuvotteli yhteistoiminnassa työntekijäosapuolen kanssa 
keväällä koko henkilöstön lomautuksista taloudellisin ja tuotannollisin syin ajalle 1.6.2020-30.4.2021. 
Henkilöstö päädyttiin lomauttamaan neljäntoista päivän ajaksi, vain Kirkonkylän koulun osalta 
lomautusaika rajattiin seitsemään päivään. Etsivä nuorisotyö rajattiin lomautusten ulkopuolelle. 
 
‒ Keväästä alkusyksyyn saakka tilikauden toteuman ennuste liikkui nollan alapuolella alijäämien 
sahatessa useista sadoista tuhansista jopa lähemmäs puolta miljoonaa. Pelkästään verotuloarvioiden 
vaihteluväli on ollut 700 000 euroa. Epävarmuus on ollut niin suurta, että olemme aidosti kantaneet 
huolta työpaikkojen säilyvyydestä kuntaorganisaatiossa ylipäätään tällä menolla. Silti päätetyt 
henkilöstötoimet olivat vain vajaa kolmannes kaikista toimenpiteistä. Halusimme edetä pienimmän 
haitan periaatteella omalle väelle, Vuorinen tarkentaa. 
 
Vasta kuntatalouden tuntuva tukipaketti sekä lopulta pahimmalta välttyneet verotuloarviot saivat 
syksyllä tilanteen kääntymään. Tällä hetkellä Myrskylän kunnan tulos näyttää vakiintuvan kestävään 
ylijäämään. Talouden tilannetta tarkastellut Myrskylän kunnanhallitus päätti maanantaina keskeyttää 
lomautustoimet siten, että henkilöstölle jo jaetut lomautusilmoitukset peruutetaan eikä uusia 
lomautuksia aloiteta tämän vuoden puolella. 
 
Kunnanjohtaja Vuorinen kertoo, että vuoden 2021 lomautusten tarpeellisuus selviää käynnissä 
olevan talousarviotyön pohjalta. 
 
‒ Kun hallintokuntien tulot ja menot alkavat olla selvillä, odottelemme maan hallituksen 
budjettiriihen tukitoimien osuutta kuntatasolle purettuna. Mikäli lähtötilanne ensi vuoteen näyttää 
hyvältä, lopetetaan lomautustoimet kunnassa kokonaan, eli emme enää sovella 
yhteistoimintaneuvottelun raamipäätöstä. Tukitoimien varaan talouttamme emme silti rakenna, vaan 
tehostamme sekä tulopohjan laajentamiseen että oman toiminnan taloudellisuuteen tähtääviä 
toimia. Ilman koronaakin meidän tulisi tarkastella muun muassa elinvoimainvestointeja, 
työllisyyskysymyksiä sekä kiinteistöjen käyttöä, työn sisältöjä sekä palvelun tuottamisen tapoja. 
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