


Mikä on kuntatalouden kuntotarkastus?

• Kuntaliiton tuote, jonka avulla kunnan 
taloutta ja elinvoimaisuutta arvioidaan 
useiden muuttujien näkökulmasta. 

• Muuttujilla havainnollistetaan kunnan 
omaa kehitystä sekä sijoitusta 
verrattuna muihin kuntiin. 

• Perustuu tuoreimpiin tilastotietoihin 
sekä Kuntaliiton asiantuntijoiden 
havaintoihin ja näkemyksiin. 

• Analyysia peilataan kunnan omiin 
näkemyksiin kunnan talouden tilasta 
ja tulevaisuudesta.
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• Hinnoittelu
• Peruspaketti 4 500 euroa + alv. + 

matkustuskustannukset.
• Lisäpalvelut erillisen tarjouksen 

mukaan 150 euroa / h + alv.  



Kuntatalouden kuntotarkastuksen sisältö

Lisäpalvelut

Tulosten esittely ja raportointi

Analyysit ja toimialakohtainen vertailu

Luottamushenkilö- ja virkamiesjohdon haastattelut

Talouden nykytilan arviointi
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Lisäpalvelut (1/3)

• Kunnan investointisuunnitelmat
• Tarkastelua palvelutarpeiden ja elinvoiman näkökulmasta, toteuttamis- ja 

rahoitusvaihtoehtojen sekä mahdollisten yhteistyöratkaisujen vertailua. Erilaisten 
sääntelytoimien mahdolliset vaikutukset investointeihin.

• Valtionosuuksien syväanalyysi
• Analyysissä käydään läpi kunnan valtionosuuden muodostuminen mukaan lukien sote-

uudistuksen vaikutukset.

• Verotuksen syväanalyysi
• Kunnan veropohja ja rakenne, tuoreimmalla tiedolla päivitetty veroennuste ottaen 

huomioon sote-uudistuksen vaikutukset.
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Lisäpalvelut (2/3)

• Työllisyyden kokonaiskuva ja kehitys
• Kokonaisuudessa käydään läpi kunnan työpaikkarakenne, työllisyysaste, 

työpaikkaomavaraisuus ja työmarkkinatukimaksut sekä perehdytään työttömyyden 
kestoon ja rakenteeseen (erityisesti pitkäaikaistyöttömyys). Lisäksi käydään läpi 
työllisyyden kuntavastuut 2024: kunnan tehtävät ja haasteet, organisoitumisen 
vaihtoehdot ja rahoitus.

• Talouden tulevaisuudennäkymät
• Käydään läpi talousennuste ja johtopäätökset lähivuosien talousnäkymistä. Tarvitseeko 

kunnan tehdä korjausliikkeitä talouden tasapainottamiseksi? Mikä on lähivuosien 
investointivara? Ennusteessa ja analyysissä huomioidaan sote-uudistuksen vaikutus 
kunnan talouteen.

• Analyysi sisältää keskipitkän aikavälin ennusteen kunnan talouden kehityksestä ja 
kestävyydestä perustuen viimeisimpiin ennusteisiin demografian, työllisyyden ja 
talouden kehityksestä. 
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Lisäpalvelut (3/3)

• Toimialakohtainen vertailu
• Toimialakohtaisessa vertailussa haastatteluissa keskitytään vielä yksityiskohtaisemmin 

toimialakohtaisiin erityiskysymyksiin. Kunta voi määrittää halutessaan tarkasteltavat 
toimialat tai ne määritellään kuntotarkastuksen perusanalyysin yhteydessä.

• Kuntavertailu
• Laaja vertailupaketti mm. kunnan palvelutuotannosta, kustannuksista, tuottavuudesta, 

elinvoimasta ym. suhteessa käsin poimittuihin vertailukuntiin.
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”Kuntatalouden 
kuntotarkastus on 
kehittynyt paljon antaen 
päättäjille ja 
valmistelijoille hyvät 
menestyksen eväät.”
Reijo Vuorento, Senior Advisor



Esimerkki tunnuslukuvertailusta: 
Demografia

8



Esimerkki tunnuslukuvertailusta: 
sosioekonomia ja elinvoima
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Esimerkki tunnuslukuvertailusta: 
veropohja ja tuloslaskelma
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Esimerkki tunnuslukuvertailusta: 
käyttötalous
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Esimerkki tunnuslukuvertailusta: tase ja 
rahoituslaskelma
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www.kuntaliitto.fi

Tilaukset ja lisätiedot
www.kuntaliitto.fi/talouskuntoon

Minnamaria Korhonen
050 513 4641 / Minnamaria.korhonen@kuntaliitto.fi
@minnamariak

http://www.kuntaliitto.fi/
https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/
http://www.kuntaliitto.fi/talouskuntoon
mailto:Minnamaria.korhonen@kuntaliitto.fi

