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Kuntien tilannekuva = liikkuva maali
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Kuntatalous on historiansa suurimmassa kriisissä ja talouden 
tasapainottaminen on meneillään tai edessä lähes kaikissa Suomen 
kunnissa.

Kuntakenttä eriytyy ja vaikutukset kohdistuvat väestörakenteeseen, palvelutarpeisiin, 
muuttoliikkeisiin, kuntatalouteen (mm. tulo- ja menokehitys, investoinnit), kuntien 
tehtäviin, työllisyyteen ja elinkeinoihin, henkilöstöön ja rekrytointeihin, demokratiaan, 
elinvoimaan, hyvinvointiin.

Kunnat tarvitsevat konkreettista tukea, osaamista ja uusia työkaluja 
talouden kestävyyden parantamiseksi ja parhaiden käytäntöjen 
hyödyntämiseksi, koska kunnan palveluajattelu menee uusiksi. 



Verkoston keskeiset näkökulmat

Talouden 
tilannekuva ja 
ennakointi
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Kuntatalouden 
komponentit

Muutoksista 
päättäminen ja 
niiden 
toteuttaminen



• Koronan kuntatalousvaikutukset 
• SOTE-ratkaisun kuntatalousvaikutukset
• Väestömuutoksen vaikutus kuntatalouteen –

asukasluku ja ikärakenne
• Talouskehityksen tarkastelu - tulos, rahoitus ja 

tase
• Toimintaympäristömuutoksien vaikutukset 

kuntien palvelurakenteeseen, käyttötalouteen 
sekä rahoitukseen 

• Käyttötalouden muutoksien vaikutukset 
investointeihin ja investointien vaikutukset 
käyttötalouteen ja taseeseen4

Talouden tilannekuva ja ennakointi



Kuntatalouden komponentit

• Painelaskenta ja taustamuuttujien 
vaikutukset

• Palvelutarpeeseen vaikuttaminen ja 
osaoptimoinnista kokonaisuuksien 
hallintaan

• Peruskunnan sopeutuskeinojen luokittelu
• Tasetarkastelu mm. laskennalliset 

oikaisut kirjanpitoarvoihin ja taseessa 
olevan ei järjestämisvastuulla olevan 
käyttöomaisuuden tunnistaminen

• Investoinnit – oma vai ulkoinen tase
• Konsernitarkastelu mm. rahoittava vai 

rahoitettava konserni ja työntekijärakenne 
konsernin sisällä
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Muutoksista päättäminen ja niiden 
toteuttaminen
• Meiltä ette ota – miten 

painetta päätöksenteossa voisi 
keventää?

• Päätöksentekokyvyn 
parantaminen

• Sopeuttamisesta päättäminen
• Sopeuttamisen toimeenpanon 

prosessi
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Verkostomme rakentuu

TILANNEKUVA-ANALYYSI
”Tavoitteena on kuvata kunnan 
talouden ja toiminnan asemaa ja 
kehitystä suhteessa muihin 
samankaltaisiin kuntiin.”
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VERKOSTOSEMINAARIT
”Kunnille järjestetään kaksi 
tapahtumaa, joihin voivat osallistua 
niin viranhaltijat kuin 
luottamushenkilöt. Tapahtumat ovat 
keskinäisen verkostoitumisen 
alustoja.”

ORGANISAATION OMA 
KEHITTÄMINEN
”Kunnalla on käytössään kauden 
aikana kolme kehittämistilaisuutta, 
jotka räätälöidään ja toteutetaan 
kunnan tarpeista lähtien.”

FOCUS-RYHMÄT
”Säännöllinen syventyminen 
talouden kehityskohtiin. Sisältävät 
alustuksen ja luottamuksellisen 
vuoropuhelun.”



• https://www.kuntaliitto.fi/talous/tuot
teet-talousjohtamisen-
tueksi/kestava-kuntatalous-
verkostohanke

• Hinnoittelu ja markkinointi alkaa 
elokuussa
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