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Osaamista on,
Perlacon auttaa Toimivat palvelut 

ja terve talous 
– tavoiteltava yhtälö?



Kuntien talous on kiristynyt 

vuoden 2018 tilinpäätös-

arvioiden mukaan huolestut-

tavasti. Kuntien tilanteet ovat 

erilaisia, mutta eteenpäin 

katsova kunta tarjoaa toimivat 

palvelut ja pitää talouden tasa-

painossa. Tehtävässä 

onnistuminen ei ole aina 

helppoa, mutta Perlacon 

auttaa. 

Tarjoamme ajantasaista tietoa, 

monipuolisimmat työkalut 

ja vahvan osaamisen kuntasi 

palvelurakenteen muutos-

tarpeiden ennakoimiseen, 

kartoittamiseen ja toteuttami-

seen, oman asiantuntemuksen 

tueksi.

Perlaconilta saat paine-

laskelmat, monipuolisen ja 

selkeän talous- ja toiminta-

analyysin, johtoryhmän 

sparrauksen tai sopeutustyön 

tuen tarpeen mukaan. 

Perlaconin testatut palvelut vuodesta 1985

Mikä?
Painelaskelman avulla arvioidaan kunnan talouden nykytilaa ja tulevaa kehitystä. 
Laskelma perustuu kunnan toteutuneen kehitykseen, jossa huomioidaan toiminta-
ympäristön muutokset, tuoreimmat ennusteet ja kunnan oma kehitysnäkymä.

Mihin?
•  Talouden tasapainon ja tulevan kehityksen ennakoimiseen; yli-/alijäämä-
 kehityksen arvioimiseen
• Sopeutustarpeen määrittämiseen; millä veroprosentilla tai vuotuisella 
 sopeutuksella talous saadaan tasapainoon
• Talouden suunnittelun pohjatietona esim. budjettiraamin määrittämiseen
• Rakenteellisten uudistusten ja talousennusteiden vaikutuksen arviointiin
• Investointisuunnitelmien arvioimiseen ja rahoittamiseen

Painelaskelma 

Mikä?
Talous- ja toiminta-analyysi tarjoaa monipuolisen kuvan kunnan taloudesta ja siihen 
vaikuttavista tekijöistä. Analyysi sisältää painelaskelman lisäksi laajan tietopaketin 
kunnan talouden taustalla vaikuttavista tekijöistä ja ilmiöistä. Analyysissä tarkastel-
laan väestön ja palvelurakenteen kustannusta sekä monipuolisesti tulos- ja 
rahoituslaskelman ja taseen osatekijät. Perlacon tuottaa analyysin omilla 
työkaluillaan. 

Mihin?
• Nykytilan tarkasteluun ja selvitettäessä kuinka ja miksi nykytilaan on päädytty  
 (kunnan asemointi)
• Talouden tilan ja tulevan kehityksen ennakointiin (kriisimittarit)
• Tietopaketiksi seminaariin

Talous- ja toiminta-analyysi

Mitä?
Sparrauksen pohjana käytetään Perlaconin talous- ja 
toiminta-analyysin tietoja, joita täydennetään aina 
tarpeen mukaan (esim. desiili- tai tulo- ja menolajeittainen 
yksikkökustannusten tarkastelu). Haastamme johto-
ryhmän pohtimaan, mihin ja miten kunnan resurssit 
riittävät ja miten ne on tarkoituksenmukaisinta kohden-
taa. Tarjoamme pohdinnan tueksi vahvaa osaamista.

Mihin?
• Toiminnan ja resurssien uudelleenohjelmointiin
• Oman sopeutustyön tukeen – mahdollisten 
 sopeutustoimien ja keinojen kartoitukseen

Johtoryhmän sparraus
Mikä?
Sopeutustyön ohjaaminen ja toteutus testatun 
prosessin mukaan. Perlaconin vetämässä prosessissa 
valmistellaan johtoryhmän ja asiantuntijoiden kanssa 
sopeutuspaketti,jonka valtuusto hyväksyy kerralla. 
Paketti sisältää yhdessä sovitut keinot ja toimet, joiden 
avulla kunnan talous saadaan oikaistua asetetun 
tavoitteen mukaiseksi.

Mihin?
• Kunnan toiminnan uudelleenohjelmointiin ja
  talouden sopeuttamiseen
• Kunnan kehittymisen varmistamiseen – panosten 
 kohdentamiseen oikeaan toimintaan
• Kunnan itsenäisyyden säilyttämiseen
• Esimerkiksi osana kriisikuntatyöhön liittyvää 
 arviointimenettelyä

Sopeutuspaketti 


