
 

 

 

 

 

 

TIEDOTE TALOUSTYÖRYHMÄN TYÖSKENTELYSTÄ 08.04.2020 

 

 

Talouden tasapainottamistyöryhmä kokoontui 07.04.2020. Talouden tasapainottamistyöryh-

mälle annettiin tiedonanto kuntatalouden uusimmista ennusteista: Kuntaliitto julkaisi 

03.04.2020 valtakunnallisen verokehikon, jonka mukaisesti koko maassa kuntien verotulo-

jen kokonaismääräksi arvioidaan 22,4 miljardia. Syksyn 2019 verotuloennuste arvioi koko-

naismääräksi 24,4 miljardia, joten verotulojen ennustetaan vähenevän 2 miljardia. Laskenta 

perustuu oletukseen, että koronavirusepidemia kestää 3 kk.  

 

Pöytyän verotuloennuste 03.04.2020 

Pöytyän kunnan osalta Kuntaliiton kuntakohtainen verotuloennuste (03.04.2020) arvioi vuo-

den 2020 verotulojen kokonaismääräksi 27 430 000 euroa. Tämä on 1 490 000 euroa vä-

hemmän kuin Kuntaliiton syksyn verotuloennuste, joka on huomioitu vuoden 2020 talousar-

viossa.  

 

Lisäksi Kuntaliitto on aiemmin antanut arvion (22.3.2020), että koronaepidemia heikentää 

kuntien taloutta vuonna 2020 minimissään 1,5 miljardilla eurolla. Tämä käy ilmi Kuntaliiton 

kyselystä, jossa 24 suurimman kaupungin talousjohtajat arvioivat koronaviruksen aiheutta-

mia talousvaikutuksia. Arviot perustuvat kunkin kaupungin tämänhetkiseen arvioon ja käsi-

tykseen koronaepidemian etenemisestä vuoden 2020 aikana. 

 

Talouden tasapainottamistyöryhmän uusi työskentelyaikataulu 

Merkittävästi muuttuneiden talousennusteiden johdosta talouden tasapainottamistyöryhmä 

päätti yksimielisesti jatkaa työskentelyään.  

Uusi aikataulu työskentelylle on seuraava:  
- kunnanhallitus käsittelee talouden tasapainottamispakettia 1.6.2020 

- kunnanvaltuuston uusi kokousajankohta kesäkuulle ilmoitetaan myöhemmin  

 

Yt-neuvottelut jatkuivat 

Työantajan edustajat ovat tänään 08.04.2020 tavanneet työntekijäjärjestöjen edustajat yt-

neuvottelussa. Muuttunut taloustilanne on saatettu heidän tietoon. Lisäksi neuvottelussa on 

tuotu talouden tasapainottamistyöryhmän yksimielinen neuvotteluesitys 500 000 euron hen-

kilöstösäästöjen aikaansaamisesta vuodelle 2020. Talouden tasapainottamistyöryhmässä 

todettiin ensisijaisena neuvotteluesityksenä työntekijäjärjestöille vuoden 2020 lomarahan 



 

 

 

leikkaaminen 50 prosentilla. Tämä keino ei vaikuttaisi heikentävästi kuntalaisille annetta-

vaan palvelutuotantoon. Muina vaihtoehtoisena keinovalikoimana esitetään muun muassa 

lomautusta, henkilöstömäärän vähentämistä. 

 

Seuraava yt-neuvottelu pidetään 27.4.2020, jolloin työnantajapuoli odottaa työntekijäjärjes-

töjen edustajilta esityksiä 500 000 euron henkilöstösäästöjen aikaansaamiseksi.  

 

Lisäksi kunnanhallitus käsittelee 14.04.2020 kokouksessaan esitystä koronavirustilanteen 
johdosta käynnistettävästä yhteistoimintamenettelystä. Esityksessä ehdotetaan, että yh-
teistoimintamenettely kohdistuu kaikkiin, joiden tehtävät ovat poikkeustilanteen johdosta 
vähentyneet tai loppuneet toimipaikan ollessa suljettuna ja palvelujen ollessa keskeyty-
neenä. Ensisijaisena tavoitteena on löytää henkilöille, joiden työt ovat olennaisesti vähen-
tyneet, korvaavia tehtäviä. Myös virka- ja työehtosopimusten mahdollistamat vuosilomat ja 
säästövapaat pidetään. Työntekijöiden/viranhaltijoiden, joiden kohdalla edellä mainitut toi-
menpiteet eivät tule kyseeseen, tai jos poikkeustila jatkuu pidempään, vaihtoehtona on lo-
mauttaminen tai osa-aikaistaminen.  

 

 

Työantaja kiittää henkilöstöä valmiudesta siirtyä eri tehtäviin sekä hyvästä yhteis-

työstä läpi koko organisaation. 

 

Koronakriisin kestoa on vaikeaa arvioida. Osa rajoitustoimista ulottuu toukokuun 

loppuun. Meidän tulee valmistautua siihen, että kriisi kestää vielä kesän ajan. Us-

kon, että meillä on vankka perusta toipua tästä vastustuksesta ja koettelemusten jäl-

keen olemme entistä vahvempia. Yhdessä. 

 

 

Pöytyällä 08.04.2020 

 

 

 

Anu Helin 

Kunnanjohtaja 

 

 

 

 

 

 

 


