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Aluebarometri on sisäasiainministeriön ja Suomen Kuntalii
ton kaksi kertaa vuodessa tehtävä kysely. Kyselyn suorittaa 
Tilastokeskus.

Aluebarometri mittaa maan eri osien kehityksessä odo
tettavissa olevia muutoksia -  ‘paineen’ vaihtelua. Vastauk
set perustuvat kuntien virka- ja luottamushenkilöiden henki
lökohtaisiin näkemyksiin ja tietoihin. Aluebarometria on 
tehty syksystä 1991 alkaen. Aluebarometrista on saatavissa 
erillinen taulukkoraportti ja otantamenetelmäraportti.

Tutkimusmenetelmä
Kyselyyn vastaajat on valittu otantamenetelmällä. Perusjou
kon muodostavat kaikki Suomen kunnanjohtajat, kun
nanvaltuuston puheenjohtajat, kunnanhallituksen pu
heenjohtajat, elinkeinoasiamiehet ja suunnittelusihtee
rit. Suurimmissa kaupungeissa (20 kpl) perusjoukkoon 
kuuluvat edellisten lisäksi myös apulaiskaupunginjohta
jat, kunnanvaltuuston I ja II varapuheenjohtajat sekä 
kunnanhallituksen I ja II varapuheenjohtajat. Otanta ot
taa huomioon niin alueelliset kuin kunnan sisäiset mielipi
de-erot. Kysely lähetettiin 6.9.-17.10.2000 noin 1200 em. 
nimikkeen haltijalle yksinkertaista satunnaisotantaa käyttä
en. Kyselyn vastausprosentti oli 73,0. Kaikilla kunnilla on 
korostuskertoimet, joilla vastausmäärien vaihtelu kuntien 
välillä on eliminoitu. Jokainen kunta on täten samanarvoi
nen barometrissa.

Alkusanat

Alueluokitukset
Maan eri osien kehityksessä odotettavissa olevia muutoksia 
tarkastellaan 7-luokkaisella kuntatyypittelyllä ja maa
kuntajaolla. Maakuntatasolla kunnat jaetaan raportissa 
keskusaluekuntiin ja muihin kuntiin. Aluebarometrin 
aluejako vastaa NUTS 3 -aluejakoa.

Kysymykset ja saldoluvut
Aluebarometrissa tiedustellaan kunnan kehitystä yleensä 
ulottuvuudella suurempi -  yhtä suuri -  pienempi, jolloin 
kyse on oleellisista muutoksista. Kysymykset koskevat ku
luvaa vuotta edelliseen vuoteen verrattuna tai seuraavaa 
vuotta kuluvaan vuoteen verrattuna. Kuviot esittävät sal- 
dolukuja, jotka lasketaan suurempi ja pienempi -vastausten 
prosenttiosuuksien erotuksena. Kysymykset luokituksineen 
löytyvät aluebarometrin viimeistä edelliseltä sivulta.

Aluetaso eli otannan ositusmuuttuja Aluebarometrissa 
vaihtui keväällä 1994 läänistä maakunnaksi. Samalla otos- 
kokoa kasvatettiin. Saldoluvut ennen kevättä 1994 on lääni- 
rajoja noudattavia maakuntia lukuun ottamatta tehty jäl- 
kiosituksella ja nykyistä pienemmällä otoksella, joka on tu
losten tulkinnassa huomioitava. Keväästä 1997 lähtien 
otoksessa ovat kaikki kunnat edustettuina.

Regionbarometem är en förfrägan som inrikesministeriet 
och Finlands Kommunförbund gör tvä gänger om äret. För
frägan utförs av Statistikcentralen.

Regionbarometem mäter de förändringar i utvecklingen 
som väntas i olika delar av landet. Svaren bygger pä kom- 
munala tjänstemäns och förtroendevaldas personliga upp- 
fattningar och kännedom om sin kommun. Mätningar för 
Regionbarometem har gjorts frän hösten 1991. En separat 
tabellrapport och en rapport om urvalsmetoden finns 
ocksä att fä över Regionbarometem.

Undersökningsmetod
De som svarat i Regionbarometem har valts genom ett urval. 
Populationen bestär av samtliga kommundirektörer, ord- 
föranden i kommunfullmäktige, ordföranden i kom- 
munstyrelsema, näringsombudsmän och planeringssekre- 
terare i Finland. I de största städema (20 st.) omfattar popu- 
lationen ocksä biträdande stadsdirektörer, första och andra 
vice ordförande i kommunfullmäktige samt första och 
andra vice ordförande i kommunstyrelsema. Urvalsmetoden 
tar hänsyn tili säväl regionala skillnader som olika äsikter 
inom kommunema. En förfrägan skickades 6.9-17.10.2000 
tili omkring 1 200 personer med ovannämnda benämningar, 
som togs ut genom ett obundet slumpmässigt urval. Av de till- 
frägade svarade 73,0 procent.

För samtliga kommuner beräknades korrigeringskoeffi- 
cienter som eliminerar lokala variationer i svarsbenägenhe- 
ten. Alla kommuner är säledes jämbördiga i barometem.

Omrädesindelningar
De förändringar i utvecklingen som väntas pä olika häll i 
landet redovisas i en 7-klassig typindelning av kommu
nema i landet och i en landskapsindelning. Pä land- 
skapsnivä (NUTS 3) indelas kommunema i centralorter 
med omnejd och övriga kommuner.

Frägorna och saldona
Regionbarometem pejlar helt allmänt utvecklingen i kom
munen pä skalan större -  lika stor -  mindre och avser sä
ledes betydande förändringar. Frägoma gäller innevarande 
är jämfört med föregäende är, eller följande är jämfört 
med innevarande är. Figurema anger de saldon som uträk- 
nats som skillnaden mellan större och mindre -angivna i 
procent. Frägoma och klassificeringama publiceras pä det 
nästsista uppslaget.

Regionnivän eller urvalets stratifieringsvariabel ändra- 
des vären 1994 frän Iän tili landskap. Samtidigt förstorades 
urvalet. Saldona för tiden före vären 1994 har räknats ge
nom en efterstratifiering för de landskap som inte följer 
länsgränsema och ett mindre urval än det nuvarande har an- 
vänts. Detta bör beaktas dä resultaten tolkas. Frän och med 
vären 1997 finns alla kommuner representerade i urvalet.

Förord

2 I I  Tilastokeskus



Alueelliset kehitysnäkymät Suomessa 
syksyllä 2000

Alueiden yleiset kehitysnäkymät ovat parantuneet. 
Samaan aikaan keskusseutujen ja  muiden kuntien 
kehityserot ovat kaventuneet. Suurissa keskuksissa 
ja  esikaupunkikunnissa odotukset ovat edelleen va- 
loisimmat, mutta erityisesti teollistuneiden maaseu
tukuntien ja  maaseudun pendelikuntien kehitys on 
parantunut. Kuntien rahoitustilanne ei ole muuttu
nut keväästä, ongelmia on eri tyyppisissä kunnissa. 
Suurissa keskuksissa rahoitushuolet ovat vähäisim
mät. Kuntien verotulojen arvioidaan kasvavan tänä 
ja  ensi vuonna. Kuntien velanotto vähenee. Kunnilla 
on vaikeuksia terveydenhoidon ja  vanhusten hoidon 
järjestämisessä. Sen sijaan kuntien päivähoito on 
varsin hyvin järjestyksessä. Työttömyys helpottaa 
tänä ja  ensi vuonna. Myönteistä on myös kuntien yh
teistyön paraneminen, varsinkin seutukunnallisia 
yhteyksiä pidetään tärkeinä. Asuntorakentaminen 
jatkuu vilkkaana tänä vuonna. Investointikehityksen 
arvioidaan heikentyvän yleisesti vuonna 2001. Kun
nat toivovat saavansa hyötyä Suomen EU-jäsenyy- 
destä. Sen arvioidaan vaikuttavan myönteisesti eri
tyisesti elinkeinoelämän kehittymiseen. Tyypillistä 
on kuitenkin myös toiveiden hiipuminen useissa 
maakunnissa.

Utvecklingsutsikter i regionerna i 
Finland hösten 2000

De allmänna utvecklingsutsiktema i regionerna har 
hiivit bättre. Samtidigt har skillnadema i utveckling 
mellan centralorter och andra kommuner minskat. 
Förväntningarna är fortfarande störst i Stora städ- 
er och för ortskommuner, men speciellt i industriali- 
serade landsbygdskommuner och i utpendlingskom- 
muner pä landsbygden har utvecklingen hiivit bättre. 
Finansieringsläget i kommunerna har inte föränd- 
rats sedän vären; det förekommer problem i olika 
typer av kommuner. De finansiella svarighetema är 
minst i Stora centra. Kommunemas skatteintäkter 
väntas öka i är och nästa är och skuldupptagningen 
minskar. Kommunerna har svärt att arrangera häl- 
sovärden och äldringsvärden. Däremot är den kom- 
munala dagvärden i rätt gott skick. Arbetslösheten 
minskar i är och nästa är. Positivt är ocksä att det 
kommunala samarbetet förbättras; framför allt 
kontakterna mellan de ekonomiska regionerna an- 
ses viktiga. Bostadsbyggandet är livligt ocksä i är, 
medan investeringsutvecklingen allmänt taget vän
tas avta är 2001. Kommunerna hoppas kunna dra 
nytta av EU-medlemskapet. Det bedöms ha en posi
tiv inverkan speciellt pä utvecklingen inom närings- 
livet. Det är emellertid ocksä typiskt att förhopp- 
ningama minskar i manga landskap.

Keskusseutujen ulkopuolisten kuntien 
kehitysnäkymät parantuneet 
keväästä
Alueiden yleiset kehitysnäkymät ovat parantuneet viime ke
väästä. Keskusseutujen ja muiden kuntien kehityserot ovat 
pienentyneet. Tänä syksynä keskusseutujen ulkopuolella 
noin puolet vastaajista arvioi kehityksen paranevan, kevääl
lä vastaavaa odotti vajaa kolmannes. Useimmissa maakun
nissa erot ovat supistuneet. Muutamissa maakunnissa erot 
ovat kuitenkin edelleen merkittävät. Suurimmat ongelmat 
ovat Lappeenrannan ja Joensuun seutujen sekä Lapin kes
kusseutujen ulkopuolella. Myönteisintä kehitys on edelleen 
Uudellamaalla. Hämeessä toiveet paremmasta ovat oleelli
sesti suuremmat kuin keväällä. Myös Keski-Suomen ja 
Pohjois-Pohjanmaan kehitysnäkymät ovat aikaisempaa va
loisammat.

Suurten keskusten ja esikaupunkikuntien kehitysnäky
mät ovat maan valoisimmat. Teollistuneiden maaseutukun
tien odotukset paremmasta ovat kuitenkin kasvaneet eniten 
viime keväästä. Lisäksi maaseudun pendelikuntien kehitys 
on kohentunut koko ajan syksystä 1998. Sen sijaan teolli
suuskeskusten hyvä kehitys näyttää taittuneen. Alkutuotan- 
tokuntien näkymät ovat edelleen maan huonoimmat, vaikka 
toiveet paremmasta ovatkin nyt keväistä suuremmat.

Utvecklingsutsikterna i kommuner 
utanför centralorterna bättre än i 
väras
De allmänna utvecklingsutsikterna i regionerna har för- 
bättrats sedan vären och skillnadema i utvecklingen har 
minskat mellan centralorter och andra kommuner. Under 
hösten uppskattade ungefär hälften av uppgiftslämnama 
utanför centralorterna att utvecklingen bür bättre, i väras var 
det nägot under en tredjedel som väntade sig motsvarande. I 
de flesta landskapen har skillnadema blivit mindre, men i 
ett fätal är skillnadema fortfarande betydande. Problemen är 
störst i Villmanstrandsregionen och Joensuuregionen samt 
utanför centralorterna i Lappland. Utvecklingen är fortfa
rande positivast i Nyland. I Tavastland är förhoppningama 
om en ljusare framtid avsevärt större än i väras. Ocksä i 
Mellersta Finland och Norra Österbotten är utvecküngsut- 
siktema ljusare än tidigare.

Utvecklingsutsiktema i stora centra och i förortskom- 
muner är ljusast i landet. Sedan vären har emellertid för- 
väntningama pä en bättre framtid vuxit mest i industriaüse- 
rade landsbygdskommuner. Ytterligare har utvecklingen i 
utpendlingskommunema pä landsbygden förbättrats konti- 
nuerligt sedan hösten 1998. Däremot verkar den goda ut
vecklingen i industrialiserade centra ha Stannat upp. Utsikt- 
ema i kommuner med stör primärproduktion är fortfarande 
dystrast i landet, även om förhoppningama om en bättre 
framtid nu är större än i väras.
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Tulevaisuudennäkymät (Kys. 10)
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Suurissa keskuksissa ja 
teollisuuskeskuksissa vähiten 
talousongelmia
Kuntien rahoitusnäkymät eivät ole muuttuneet viime ke
väästä. Rahoitusvaikeuksia on kaikissa kuntatyypeissä, 
mutta vähiten suurissa keskuksissa ja teollisuuskeskuksissa. 
Toiveet ovat synkimmät alkutuotantokunnissa ja teollistu
neissa maaseutukunnissa. Esikaupunkikunnissa ja maaseu
tukeskuksissa rahoitustilanne on heikentynyt viime kevääs
tä.

Kuntien verotulot ovat kasvaneet tänä vuonna enem
män kuin keväällä arvioitiin. Ne lisääntyvät eniten suurissa 
keskuksissa ja esikaupunkikunnissa. Heikoin tulokehitys on 
alkutuotantokunnissa, mutta niissäkään verotulojen ei usko
ta vähenevän tänä vuonna. Vuonna 2001 kehitys jatkuu 
myönteisenä, vain maaseutukeskuksissa ja alkutuotanto- 
kunnissa niiden ei uskota kasvavan.

Kuntien ei uskota yleisesti nostavan tuloveroprosenttia 
ensi vuodelle. Vuonna 2001 korotuspaineet kasvavat hie
man. Yleisimmin tuloveroprosenttia nostavat alkutuotanto- 
kunnat ja maaseudun pendelikunnat, joissa noin viidennes 
vastaajista arvioi kuntansa harkitsevan tuloveron korotta
mista. Kuntien velanotto on pienentynyt viime keväästä. 
Tänä vuonna velka lisääntyy lähinnä maaseutukeskuksissa, 
maaseudun pendelikunnissa sekä alkutuotantokunnissa. 
Suuret keskukset ja teollisuuskeskukset vähentävät velkaan
sa. Ensi vuonna velanotto lisääntyy. Vain suurissa keskuk
sissa ja teollisuuskeskuksissa velan arvioidaan pienentyvän.

Verotusta ei haluta kiristää 
vuonna 2001 -  myös säästöt 
henkilöstömenoista vähäisiä
Vuonna 2001 kunnat tasapainottavat talouttaan erityisesti 
korottamalla maksuja. Myös käyttöomaisuutta realisoidaan 
ja investointeja vähennetään. Verojen korotuksiin ja varsin
kin henkilöstömenojen supistamiseen turvaudutaan harvem
min.

Tulevan 2-3 vuoden aikana kunnat joutuvat kiristämään 
verotusta tasapainottaessaan talouttaan. Alkutuotantokun
nissa paineet ovat suurimmat, näissä kunnissa korotetaan 
sekä kiinteistövero- että tuloveroprosentteja. Maaseutukes
kuksissa ja teollistuneissa maaseutukunnissa pääpaino on 
kiinteistöveron nostoissa. Henkilöstömenojen merkitys ta
louden tasapainotuksessa näyttää edelleen vähäiseltä. Hen
kilöstön irtisanomisia ja lomautuksia toteutetaan lähinnä al
kutuotantokunnissa. Sen sijaan maksujen korotukset ja in
vestointien vähentäminen ovat lähivuosina yleisimmät toi
menpiteet.

De ekonomiska Problemen minst i 
Stora centra och industrialiserade 
centra
Kommunemas fmansiella utsikter har inte förändrats sedän 
vären. Det förekommer fmansiella svärigheter i alla kom- 
muntyper, men problemen är minst i Stora centra och in
dustrialiserade centra. Förhoppningama är dystrast i kom
muner med stor primärproduktion och i industrialiserade 
landsbygdskommuner. I förortskommuner och centra pä 
landsbygden har det fmansiella läget försämrats sedän vären.

Kommunemas skatteintäkter har i är ökat mer än vad 
som uppskattades i varas. Intäktema ökar mest i Stora centra 
och förortskommuner. Inkomstutvecklingen är svagast i 
kommuner med stor primärproduktion, men inte heller i 
dessa kommuner väntas skattintäktema minska i är. Utveck- 
lingen fortsätter att vara positiv är 2001; bara i centra pä 
landsbygden och i kommuner med stor primärproduktion 
väntar man inte ökade skatteintäkter.

Kommunema antas inte allmänt taget höja inkomstskat- 
teprocenten för nästa är. Ar 2001 ökar behovet att höja pro- 
centen nägot. Det är främst kommuner med stor primärpro
duktion och utpendlingskommuner pä landsbygden som höj- 
er inkomstskatteprocenten. I dessa kommuner uppskattade 
ungefär en femtedel av uppgiftslämnama att kommunen 
överväger att höja inkomstskatten. Kommunemas skuld- 
upptagning har minskat sedän vären. I är ökar skuldbördan 
främst i centra pä landsbygden, i utpendlingskommuner pä 
landsbygden och i kommuner med stor primärproduktion. 
Stora centra och industrialiserade centra minskar sin skuld- 
börda. Nästa är ökar skuldupptagningen. Bara i Stora centra 
och industrialiserade centra väntas skuldbördan minska.

Kommunerna vill inte strama at 
beskattningen -  ocksä inbesparing- 
arna av personalutgifter smä
Är 2001 balanserar kommunema sin ekonomi framför allt 
genom att höja avgiftema. Dessutom realiserar kommuner
na anläggningstillgängar och minskar investeringama. Det 
är ovanligare att kommunema väljer att höja skattema eller 
framför allt att de minskar personalutgiftema.

Under de närmaste 2-3 ären är kommunema tvungna att 
strama ät beskattningen för att balansera ekonomin. I kom
muner med stor primärproduktion är trycket störst. I dessa 
kommuner höjs bäde fastighetsskatteprocenten och in
komstskatteprocenten. I centra pä landsbygden och i indus
trialiserade landsbygdskommuner är kraven pä höjd fastig- 
hetsskatt störst. Personalutgiftema verkar fortfarande ha li- 
ten betydelse dä det gäller att balansera ekonomin. Uppsäg- 
ningar och permitteringar förekommer främst i kommuner 
med stor primärproduktion. Däremot är avgiftshöjningar 
och investeringsminskningar de vanligaste ätgärdema under 
de närmaste ären.

¡¡¡¡¡I Tilastokeskus 5
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Velkamäärän kehitysnäkymät (Kys. 3b)
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Vanhusten hoidon ja terveydenhoidon 
järjestämisessä ongelmia
Kuntien päivähoito on varsin hyvin järjestyksessä. Sen si
jaan terveydenhoidon ja vanhusten hoidon tilanne on huo
nompi. Vanhusten hoidon ongelmat ovat edelleen suurim
mat maaseutukeskuksissa, suurissa keskuksissa sekä teolli
suuskeskuksissa. Terveydenhoidon vaikeudet lisääntyvät 
erityisesti maaseutukeskuksissa ja esikaupunkikunnissa.

Elinkeinoelämän kehittämisedellytykset ovat parhaim
mat suurissa keskuksissa, teollisuuskeskuksissa ja esikau
punkikunnissa. Näissä toiveet ovat myös kasvaneet viime 
keväästä. Ongelmien arvioidaan lisääntyvän alkutuotanto- 
kunnissa ja maaseutukeskuksissa. Teollisuuskeskusten kaa
voitustilanne on muita parempi, siellä näkymät ovat par
haimmat keväästä 1993. Koulutoimen ongelmat lisääntyvät 
suuria keskuksia lukuun ottamatta.

Työttömyys helpottaa, odotukset 
paremmasta kasvaneet lähes koko 
maassa
Työttömyys helpottaa tänä ja ensi vuonna, työllisyyskehitys 
on parantunut viime keväästä. Työttömyys alenee keskus
seuduilla enemmän kuin muissa kunnissa, erityisesti suur
ten keskusten, teollisuuskeskusten ja esikaupunkikuntien 
työllisyyskehitys on valoisa. Maaseudun pendelikuntien 
työllisyysnäkymät ovat keväistä valoisammat. Alkutuotan- 
tokunnissa työttömyystilanne on maan huonoin.

Kuntien yhteistyö sujuu aikaisempaa 
paremmin
Kuntien yhteistyönäkymät ovat hieman paremmat kuin ke
väällä. Toiveet yhteistyöltä ovat suurimmat teollistuneissa 
maaseutukunnissa ja suurissa keskuksissa. Ongelmia on lä
hinnä maaseutukeskuksissa. Kuntien päättäjät korostavat 
erityisesti seutukunnallista yhteistyötä. Myös suhteita elin
keinoelämän kanssa pyritään tiivistämään. Yhteistyön val
tionhallinnon kanssa arvioidaan vähenevän lähitulevaisuu
dessa suuria keskuksia ja teollisuuskeskuksia lukuun otta
matta. Kansainväliset yhteydet lisääntyvät eniten suurissa 
keskuksissa.

Investointinäkymät huonontuvat 
vuonna 2001
Asuntorakentaminen lisääntyy keskusseuduilla tänä vuon
na. Keskusseutujen ulkopuolella näkymät ovat heikentyneet 
syksystä 1999 lähtien. Rakentaminen on vähäisintä alku- 
tuotantokunnissa. Teollisuuden investoinnit lisääntyvät 
vuonna 2000. Suurimmat kasvutoiveet ovat esikaupunki- 
kunnissa, maaseutukeskuksissa ja suurissa keskuksissa. 
Vain maaseudun pendelikunnissa näkymät ovat keväistä 
huonommat. Kaupan ja palvelujen investoinnit vilkastuvat 
lähinnä suurissa keskuksissa ja esikaupunkikunnissa.

Vuonna 2001 investointikehitys heikentyy selvästi. 
Teollisuuden investoinnit lisääntyvät lähinnä suurissa kes-

Problem med att arrangera 
äldringsvärden och hälsovärden
Dagvärden i kommunerna är i rätt gott skick. Däremot är 
läget sämre i fräga om hälsovärden och äldringsvärden. 
Problemen inom äldringsvärden är fortfarande störst i centra 
pä landsbygden, i Stora centra och i industrialiserade centra. 
Svärighetema inom hälsovärden ökar speciellt i centra pä 
landsbygden och i förortskommuner.

Utsiktema för utveckling inom näringslivet är bäst i Sto
ra centra, industrialiserade centra och förortskommuner. I 
dessa kommuner har förhoppningama dessutom ökat sedän 
vären. Problemen väntas öka i kommuner med stor primär- 
produktion och i centra pä landsbygden. Planläggnings Situ
ationen är bättre i industrialiserade centra än i andra kom
muner och Situationen är bättre än den värit sedän vären 
1993. Problemen inom skolväsendet ökar i alla kommuner 
utom i Stora centra.

Arbetslösheten avtar, större 
förväntningar i nastan hela landet
Arbetslösheten avtar i är och nästa är och sysselsättnings- 
utvecklingen är bättre än i väras. Arbetslösheten minskar 
mera inom centralortema än i andra kommuner; speciellt i 
Stora centra, industrialiserade centra och förortskommuner 
är sysselsättningsutvecklingen positiv. I utpendlingskom- 
muner pä landsbygden är sysselsättningsutsiktema ljusare 
än i väras, medan kommuner med stor primärproduktion 
uppvisar det sämsta sysselsättningsläget i landet.

Det kommunala samarbetet bättre än 
tidigare
Samarbetsutsiktema i kommunerna är nägot bättre än i väras. 
Förhoppningama är störst i industrialiserade landsbygdskom- 
muner och i Stora centra. Problem förekommer främst i cent
ra pä landsbygden. Beslutsfattama i kommunerna betonar 
speciellt samarbetet mellan ekonomiska regioner. Man strä- 
var ocksä efter att intensifiera relationema med näringslivet. 
Samarbetet med statsförvaltningen väntas inom den när- 
maste ffamtiden minska i alla kommuner utom Stora centra 
och industrialiserade centra. De intemationella kontaktema 
ökar mest i Stora centra.

Investeringsutsikterna sämre 
är 2001
Bostadsbyggandet ökar i är inom centralortema. Utanför 
centralortema har utsiktema försämrats sedän hösten 1999. 
Det byggs minst i kommuner med stor primärproduktion. 
Investeringama inom industrin ökar är 2000. Tillväxtför- 
hoppningama är störst i förortskommuner, centra pä lands
bygden och Stora centra. Bara i utpendlingskommuner pä 
landsbygden är utsiktema sämre än i väras. Investeringama 
inom handein och tjänstema blir livligare främst i Stora cent
ra och förortskommuner.

Är 2001 försämras investeringsutvecklingen märkbart. 
Industriinvesteringama ökar främst i Stora centra, för-
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Kuntien keinot taloutensa tasapainoittamiseksi vuonna 2 001, % (Kys.4)
Tulovero- Kiinteistö- Maksujen Henkilöstön Henkilöstön Investointien Käyttö- Muu Ei tarvetta
prosentin veron korotukset irtisanominen lomautus vähentä- omaisuuden toiminnan sopeutus-
korotus korotus minen realisointi tehostaminen toimiin

Suuret keskukset 1 10 54 9 0 30 49 22 17
Teollisuuskeskukset 5 14 35 0 3 41 33 20 24

Esikaupunkikunnat 15 12 38 0 0 26 28 43 13
Maaseutukeskukset 7 10 54 7 4 41 51 30 3
Teollistuneet maaseutukunnat 12 13 54 6 5 37 31 28 15
Maaseudun pendelikunnat 12 17 43 1 5 35 29 15 20

Alkutuotantokunnat 17 13 55 12 5 43 32 22 8

Keskusaluekunnat 11 12 49 5 2 31 42 27 15

Muut kunnat 12 13 51 8 5 43 31 22 11
K oko m aa 11 13 50 7 4 38 36 24 13

Kuntien keinot taloutensa tasapainoittamiseksi vuotta 2 001 seuraavat 2-3 vuotta, % (Kys. 4)

Tulovero
prosentin
korotus

Kiinteistö
veron
korotus

Maksujen
korotukset

Henkilöstön Henkilöstön 
irtisanominen lomautus

Investointien
vähentä
minen

Käyttö
omaisuuden
realisointi

Muu
toiminnan
tehostaminen

Ei tarvetta 
sopeutus- 
toimiin

Suuret keskukset 12 30 66 7 6 41 47 23 7

Teollisuuskeskukset 19 29 55 9 5 32 32 23 17

Esikaupunkikunnat 23 29 51 4 3 36 30 36 10

Maaseutukeskukset 23 35 65 9 7 46 51 27 2

Teollistuneet maaseutukunnat 23 38 55 16 7 46 28 28 7

Maaseudun pendelikunnat 39 32 63 5 4 45 30 18 7

Alkutuotantokunnat 35 41 57 20 13 48 36 18 4

Keskusaluekunnat 27 34 57 8 7 41 36 24 7

Muut kunnat 29 36 60 16 9 46 37 21 5

K oko m aa 28 36 59 13 8 44 37 22 6
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kuksissa, esikaupunkikunnissa sekä teollisuuskeskuksissa. 
Rakentaminen vilkastuu teollistuneissa maaseutukunnissa. 
Muissa kunnissa kasvu hidastuu. Rakentaminen on kuiten
kin edelleen suurinta esikaupunkikunnissa.

Suuret keskukset hyötyvät 
Suomen EU-jäsenyydestä, 
maaseutukeskuksissa odotukset 
aikaisempaa suuremmat
Kuntien päättäjät arvioivat Suomen EU-jäsenyyden vaikut
tavan myönteisesti elinkeinoelämän kehittymiseen. Kunnan 
oman toiminnan kannalta näkemykset ovat aikaisempaa va
rovaisemmat. Eniten jäsenyydestä hyötyvät suuret keskuk
set. Epäilevimmin Suomen EU-jäsenyyteen suhtaudutaan 
alkutuotantokunnissa. Maaseutukeskuksissa toiveet ovat li
sääntyneet erityisesti elinkeinoelämän kehittymisen osalta.

ortskommuner och industrialiserade centra. Byggandet blir 
livligare i industrialiserade centra pä landsbygden. I de 
övriga kommunema avtar tillväxten. Det byggs emellertid 
fortfarande mest i förortskommuner.

Stora centra drar nytta av 
EU-medlemskapet, förväntnmgarna 
större än tidigare i centra pä 
landsbygden
Beslutsfattama i kommunema uppskattar att Finlands 
EU-medlemskap har en gynnsam inverkan pä utvecklingen 
inom näringslivet. Med tanke pä kommunens egen verk- 
samhet är äsiktema försiktigare än tidigare. Stora centra 
drar den största nyttan av medlemskapet och inställningen 
är mest tvivlande i kommuner med stör primärproduktion. I 
centra pä landsbygden har förhoppningama ökat speciellt i 
fräga om utvecklingen inom näringslivet.
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Uusimaa
Uudenmaan yleiset kehitysnäkymät ovat valoisat. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella toiveet paremmasta ovat li
sääntyneet keväästä. Kuntien rahoitustilanne on maan valoisimpia. Tosin pääkaupunkiseudulla verotulokasvun 
odotetaan pysähtyvän ensi vuonna. Muualla maakunnassa kehitys jatkuu myönteisenä myös vuonna 2001. Pää
kaupunkiseudun kunnat vähentävät velkaansa tänä vuonna. Kuntien taloutta tasapainotetaan korottamalla mak
suja, pääkaupunkiseudun ulkopuolella vähennetään investointeja ja realisoidaan käyttöomaisuutta. Sosiaali-ja 
terveyspalvelujen järjestämisessä on vaikeuksia. Huolestuttavin tilanne on vanhusten hoidossa. Työttömyys hel
pottaa vuosina 2000-2001. Kuntien yhteistyö sujuu aikaisempaa huonommin pääkaupunkiseudulla, muualla 
maakunnassa toiveet ovat kasvaneet. Uudellamaalla investoinnit lisääntyvät tänä ja ensi vuonna. Pääkaupun
kiseudun ulkopuolella rakentaminen on vilkasta. Odotukset Suomen EU-jäsenyyden hyödyistä ovat pienentyneet 
koko maakunnassa.

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella 
valoisat kehitysäkymät
Uudenmaan kuntien kehitys jatkuu entistä 
myönteisempänä. Pääkaupunkiseudulla odo
tukset ovat edelleen valoisimmat, tosin 
muiden kuntien kehitysnäkymät ovat sel
västi parantuneet viime keväästä. Näissä 
kunnissa yli % vastaajista arvioi kehityksen 
paranevan lähivuosina.

Pääkaupunkiseudun kuntien 
verotulon kasvun arvioidaan 
pysähtyvän ensi vuonna
Uudenmaan kuntien rahoitusasema on 
maan parhaimpia. Pääkaupunkiseudulla ti
lanne on ollut valoisa jo aikaisemmin, mut
ta nyt myös pääkaupunkiseudun ulkopuo
lella kehitys on parantunut selvästi. Pääkau
punkiseudun kuntien verotulot lisääntyvät 
tänä vuonna selvästi. Sen sijaan ensi vuon
na kasvun odotetaan pysähtyvän. Muualla 
maakunnassa verotulot lisääntyvät tänä 
vuonna hitaammin kuin keskusseudulla, 
mutta näissä kunnissa verotulokasvun odo
tetaan nopeutuvan vuonna 2001. Kunnat ei
vät aio nostaa tuloveroprosenttiaan vuosina 
2001-2002. Pääkaupunkiseudun kunnat vä
hentävät velkaansa erityisesti tänä vuonna. 
Muualla maakunnassa velanotto lisääntyy 
hieman vuosina 2000-2001.

Henkilöstömenoihin ei puututa 
lähivuosina -  taloutta 
tasapainotetaan erityisesti 
vähentämällä investointeja ja 
realisoimalla käyttöomaisuutta
Useissa Uudenmaan kunnissa aiotaan nos
taa maksuja vuonna 2001. Pääkaupunkiseu
dun ulkopuolella yleisiä tasapainotuskeino- 
ja ovat myös investointien vähentäminen ja 
käyttöomaisuuden realisoiminen. Pääkau
punkiseudulla näihin turvaudutaan harvem
min. Yksikään kunta ei aio hakea säästöjä 
henkilöstömenoista. Pääkaupunkiseudun ul
kopuolella tuloveroprosentit pidetään en
nallaan ensi vuonna, myös pääkaupunkiseu
dulla korotuspaineet ovat vähäiset.

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella 2/3 
vastaajista arvioi kuntansa nostavan maksu
ja vuoden 2001 jälkeen. Kiinteistöverotuk
sen kiristämistä joudutaan myös harkitse
maan useissa kunnissa. Henkilöstömenoi
hin ei aiota puuttua, sen sijaan investointeja 
joudutaan vähentämään ja käyttöomaisuutta 
realisoimaan. Pääkaupunkiseudulla taloutta 
tasapainotetaan ensisijaisesti vähentämällä 
investointeja ja realisoimalla käyttöomai
suutta. Maksujen korotukset vähenevät ensi 
vuoden jälkeen, myös verojen kiristyksiltä 
ja henkilöstösäästöiltä pystytään pääosin 
välttymään.

Vanhusten hoidon tilanne 
huolestuttava pääkaupunkiseudulla
Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen 
järjestämisen vaikeudet lisääntyvät lähitule
vaisuudessa. Huonoin tilanne on vanhusten 
hoidossa. Varsinkin pääkaupunkiseudulla 
näkymät ovat huonot. Terveydenhoidon on
gelmat ovat suurimmat pääkaupunkiseudun 
ulkopuolella. Pääkaupunkiseudulla päivä
hoidon näkymät ovat kohentuneet keväästä 
1999 lähtien. Ympäristökysymykset askar
ruttavat vastaajia pääkaupunkiseudun ulko
puolella. Elinkeinoelämän kehittämisedel
lytykset ovat parantuneet pääkaupunkiseu
dulla. Kuntien asumistilanne on huono pää
kaupunkiseudulla, muualla maakunnassa 
toiveet ovat nyt keväistä valoisammat. 
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen ongelmat 
vähenevät lähitulevaisuudessa pääkaupun
kiseudulla.

Uudenmaan työttömyys helpottaa 
tänä ja ensi vuonna
Uudenmaan työllisyyskehitys jatkuu hyvä
nä. Pääkaupunkiseudun työttömyys alenee 
eniten koko maassa, vastaavat näkymät 
ovat nyt vain Kanta-Hämeessä. Myös pää
kaupunkiseudun ulkopuolella työllisyysnä
kymät ovat edelleen valoisat.

Pääkaupunkiseudun kuntien 
yhteistyöedellytykset heikentyneet
Pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyö sujuu 
aikaisempaa huonommin. Toiveet ovat vä
häisimpiä koko maassa. Muualla maakun
nassa odotukset yhteistyöltä ovat kasvaneet 
viime keväästä. Pääkaupunkiseudulla seu
tukunnallinen ja maakunnallinen yhteistyö 
on heikentynyt. Sen sijaan suhteita elinkei
noelämään pyritään tiivistämään. Myös 
pääkaupunkiseudun ulkopuolella seutukun
nallinen yhteistyö on huonontunut, mutta 
vastaavasti kansainväliset yhteydet lisään
tyvät ja suhteet elinkeinoelämään tiivisty
vät. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella myös 
suhteet valtionhallintoon ovat lisääntyneet.

Uudellamaalla maan myönteisimmät 
investointinäkymät tänä syksynä
Uudenmaan investointinäkymät ovat maan 
valoisimmat, investointien odotetaan li
sääntyvän selvästi tänä ja ensi vuonna koko 
maakunnassa. Pääkaupunkiseudulla suu
rimmat kasvuodotukset ovat tänä vuonna 
teollisuudessa sekä kaupan ja palveluiden 
aloilla, mutta myös rakentamisen arvioi
daan pysyvän vilkkaana. Pääkaupunkiseu
dun ulkopuolella rakentamisen kasvuodo
tukset ovat maan suurimmat. Teollisuuden 
sekä kaupan ja palvelujen lisäys on hitaam
pi kuin pääkaupunkiseudulla. Vuonna 2001 
investointien kasvu hidastuu, mutta näky
mät ovat edelleen varsin myönteiset. Pää
kaupunkiseudun ulkopuolella varsinkin ra
kentamisen sekä kaupan ja palvelujen in
vestoinnit vilkastuvat nopeammin kuin pää
kaupunkiseudulla.

Uusimaa hyötyy Suomen 
EU-jäsenyydestä -  kuntien oman 
toiminnan kannalta toiveet kuitenkin 
aikaisempaa vähäisemmät
Suomen EU-jäsenyyden vaikutukset kun
tien toimintaan arvioidaan aikaisempaa vä
häisemmiksi. Toiveet ovat pienentyneet ko
ko maakunnassa. Sen sijaan elinkeinoelä
män kehittymiseen jäsenyys vaikuttaa 
myönteisesti. Odotukset ovat suurimpia ko
ko maassa.
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Itä-Uusimaa
Itä-Uudenmaan yleiset kehitysnäkymät ovat parantuneet. Varsinkin Porvoon seudun ulkopuolella toiveet ovat 
selvästi aikaisempaa valoisammat. Siellä kuntien rahoitustilanne on kohentunut. Verotulokehityksen arvioidaan 
paranevan selvästi vuonna 2001. Porvoon seudun kuntien rahoitusasema on vaikea ja ongelmia aiheuttaa erityi
sesti verotulokehityksen ennakoitu huononeminen vuonna 2001. Heikentyvää taloutta aiotaan tasapainottaa kar
simalla investointeja. Huolta keskuskunnissa aiheuttaa myös koulutoimen ongelmat ja  lasten päivähoito. Por
voon seudun ulkopuolella vaikeudet ovat vähäisemmät. Siellä kuntien päättäjiä askarruttavat erityisesti ter
veydenhoidon kysymykset. Porvoon seudulla elinkeinoelämän edellytykset ovat hyvät. Myös kuntien yhteis- 
työnäkymät ovat myönteiset. Muualla maakunnassa toiveet paremmasta ovat pienentyneet elinkeino- ja yhteis
työkysymyksissä. Työttömyys helpottaa koko maakunnassa vuosina 2000 -2001. Asuntorakentaminen vilkastuu 
molempina vuosina. Suomen EU-jäsenyyteen suhtaudutaan aikaisempaa varovaisemmin koko maakunnassa.

Porvoon seudun ulkopuolella 
toiveet paremmasta kasvaneet viime 
keväästä
Itä-Uudenmaan yleiset kehitysnäkymät 
ovat aikaisempaa paremmat. Porvoon 
seudun kehitys on edelleen myöntei
sempää kuin muissa kunnissa. Porvoon 
seudun ulkopuolella kevään synkät 
odotukset ovat muuttuneet nyt va
loisammiksi, kehityksen arvioidaan pa
ranevan selvästi lähitulevaisuudessa.

Porvoon seudun ulkopuolella 
talousongelmat aikaisempaa 
vähäisemmät
Itä-Uudenmaan kuntien rahoitusnäky
mät ovat ristiriitaiset. Porvoon seudulla 
rahoitusongelmat ovat kasvaneet viime 
keväästä. Siellä verotulot kasvavat sel
västi tänä vuonna, mutta kasvu hidas
tuu ensi vuonna. Porvoon seudun ulko
puolella rahoitusvaikeudet ovat vä
henemässä, odotukset ovat valoisimmat 
syksystä 1996. Näissä kunnissa verotu
lojen ei uskota lisääntyvän tänä vuon
na, mutta kasvu on nopeaa vuonna 
2001. Kunnat joutuvat ottamaan lisää 
velkaa tänä ja ensi vuonna koko maa
kunnassa. Porvoon seudulla velanotto li
sääntyy erityisesti vuonna 2001. Tulo
veroprosentin korotuspaineet ovat vä
häiset vuosina 2001-2002.

Henkilöstön irtisanomisia tai 
lomautuksia ei toteuteta lähivuosina
Porvoon seudulla kuntien taloutta tasa
painotetaan ensi vuonna lähinnä vähen
tämällä investointeja. Maksujen ja ve
rotuksen korotuksiin turvaudutaan har
vemmin. Lisäksi yksikään kunta ei aio 
säästää henkilöstömenoista. Porvoon 
seudun ulkopuolella näkemykset kun
tien tasapainotustarpeista ovat pitkälti 
samanlaiset kuin keskusseudulla, mutta 
maksuja joudutaan korottamaan ylei
semmin vuonna 2001. Ensi vuoden jäl

keen maksujen korotukset yleistyvät 
Porvoon seudulla. Muualla maakunnas
sa joudutaan kiristämään verotusta.

Koulutoimen tilanne huono Porvoon 
seudulla
Kuntien päivähoitotilanne on aikaisem
paa huonompi, näkymät ovat synkim- 
mät syksystä 1991. Varsinkin Porvoon 
seudulla toiveet ovat heikentyneet. 
Siellä myös vanhusten hoidon ongel
mat kasvavat. Muualla maakunnassa 
kuntien päättäjiä askarruttavat eniten 
terveydenhoidon kysymykset. Näke
mykset elinkeinoelämän kehittämisestä 
ovat ristiriitaiset. Porvoon seudulla nä
kymät ovat valoisat, muualla maakun
nassa elinkeinoelämän vaikeudet li
sääntyvät lähitulevaisuudessa. Porvoon 
seudun kuntien asumistilanne on heik
ko, näkymät ovat nyt maan synkimmät. 
Koulutoimen tilanne on vaikea varsin
kin Porvoon seudulla, siellä kaikki vas
taajat arvioivat koulutoimen ongelmien 
lisääntyvän tulevaisuudessa.

Porvoon seudun ulkopuolella 
työllisyyskehitys parantunut 
keväästä
Työttömyys alenee tänä ja ensi vuonna 
koko maakunnassa. Porvoon seudulla 
työttömyyden lasku on edelleen muuta 
maakuntaa nopeampaa, mutta Porvoon 
seudun ulkopuolella toiveet paremmas
ta ovat kasvaneet viime keväästä.

Porvoon seudun ulkopuolella kuntien 
yhteistyönäkymät heikot
Kuntien yhteistyöodotukset ovat risti
riitaiset. Porvoon seudulla yhteistyö su
juu huvin. Muualla maakunnassa näky
mät ovat huonoimmat koko maassa. 
Näissä kunnissa pyritään panostamaan 
lähinnä seutukunnalliseen yhteistoi
mintaan. Myös Porvoon seudulla seutu- 
kunnallista yhteistyötä pidetään tärkeä

nä. Lisäksi siellä halutaan tiivistää suh
teita elinkeinoelämään ja ulkomaille, 
kansainvälisten yhteyksien arvioidaan 
nyt olevan aikaisempaa laajemmat.

Rakentaminen vilkastuu tänä ja ensi 
vuonna
Asuntorakentaminen vilkastuu koko 
maakunnassa vuonna 2000. Kaupan ja 
palvelujen investoinnit lisääntyvät lä
hinnä Porvoon seudulla. Sen sijaan 
teollisuuden investoinnit kasvavat Por
voon seudun ulkopuolella, keskusseu
dulla niiden arvioidaan vähenevän. 
Vuonna 2001 investointikehityksen ei 
uskota juurikaan muuttuvan. Teollisuu
den investoinnit saattavat lisääntyä 
Porvoon seudulla. Toisaalta kaupan ja 
palvelujen panostukset kasvavat Por
voon seudun ulkopuolella.

Porvoon seudulla Suomen 
EU-jäsenyyteen suhtaudutaan 
aikaisempaa varovaisemmin
Porvoon seudulla Suomen EU-jäsenyy
teen suhtaudutaan aikaisempaa varo
vaisemmin, vaikka sen vaikutukset ar
vioidaan edelleenkin varsin myöntei
siksi sekä kunnan oman toiminnan että 
elinkeinoelämän kannalta. Porvoon 
seudun ulkopuolella toiveet ovat hie
man vähäisemmät kuin keskusseudulla.
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Varsinais-Suomi
Varsinais-Suomen yleiset kehitysnäkymät ovat parantuneet koko maakunnassa. Kuntien talousongelmat ovat 
pienentyneet, verotulokehityksen arvioidaan jatkuvan myönteisenä myös ensi vuonna. Turun seudun ulkopuolel
la viidennes vastaajista ei näe talouden tasapainotustarvetta omassa kunnassa. Turun seudulla muutamat kun
nat harkitsevat tuloveroprosentin korottamista vuonna 2001 tai 2002. Maakunnan päivähoitotilanne on hyvä. 
Myös vanhusten hoidon ongelmat ovat varsin vähäiset. Sen sijaan terveyspalvelujen järjestämisen koetaan vai
keutuvan koko maakunnassa. Työttömyys alenee hitaasti, vaikka Turun seudun ulkopuolella toiveet paremmasta 
ovatkin voimistuneet viime keväästä. Kuntien yhteistyö sujuu hyvin, varsinkin seutukunnallista yhteistoimintaa 
halutaan tiivistää. Rakentaminen vilkastuu tänä vuonna koko maakunnassa, mutta ensi vuonna investoinnit li
sääntyvät lähinnä Turun seudulla. Suomen EU-jäsenyyden arvioidaan vaikuttavan myönteisesti elinkeinoelämän 
kehittymiseen koko maakunnassa.

Varsinais-Suomen yleiset 
kehitysnäkymät aikaisempaa 
paremmat
Varsinais-Suomen yleiset kehitysnäky
mät ovat parantuneet selvästi, odotuk
set ovat suurimmat keväästä 1995. 
Kehityksen odotetaan kohenevan koko 
maakunnassa, mutta Turun seudulla 
toiveet ovat edelleen muita kuntia va
loisammat.

Kuntien taloustilanne parantunut 
viime keväästä
Kuntien taloustilanne pysyy kireänä lä
hitulevaisuudessa, vaikka ongelmien 
arvioidaankin olevan vähäisimmät ke
väästä 1995. Kuntien verotulot lisään
tyvät tänä ja ensi vuonna koko maakun
nassa. Turun seudun ulkopuolella kas- 
vutoiveet ovat selvästi suuremmat kuin 
keväällä. Turun seudun kuntien ve
lanotto lisääntyy hieman tänä ja ensi 
vuonna. Muualla maakunnassa velka 
saattaa pienentyä vielä tänä vuonna. 
Turun seudulla noin viidennes vastaa
jista arvioi kuntansa nostavan tulovero
prosenttia ensi vuodelle ja neljännes 
vuodelle 2002. Muualla maakunnassa 
korotuspaineet ovat vähäisemmät.

Turun seudun ulkopuolella viidennes 
vastaajista ei näe tarvetta talouden 
tasapainotukseen vuonna 2001
Turun seudun kunnat tasapainottavat 
talouttaan ensi vuonna korottamalla 
maksuja ja vähentämällä investointeja. 
Yksikään kunta ei aio säästää henkilös
tömenoista. Sen sijaan viidennes vas
taajista arvioi kuntansa nostavan tulo
veroprosenttia vuodelle 2001. Turun 
seudun ulkopuolella viidennes vastaa
jista ei näe omassa kunnassaan tarvetta 
talouden tasapainotukseen. Kolmannes 
arvioi kuntansa korottavan maksuja tai 
vähentävän investointeja vuonna 2001.

Ensi vuoden jälkeen verotusta joudu
taan kiristämään koko maakunnassa. 
Turun seudulla pääpaino on tulovero
tuksessa, muualla maakunnassa myös 
kiinteistö veroprosenttej a korotetaan
yleisesti. Maksujen korotukset ja inves
tointien vähentäminen ovat kuitenkin 
edelleen yleisimmät keinot tasapainot
taa kuntien taloutta.

Kuntien päivähoito järjestyksessä
Varsinais-Suomen kuntien päivähoito
tilanne on varsin hyvä. Myös vanhus
tenhoidon ongelmat arvioidaan useim
pia muita maakuntia pienemmiksi. Sen 
sijaan terveyspalvelujen järjestämisen 
vaikeudet lisääntyvät lähitulevaisuu
dessa, tilanne on heikentynyt koko 
maakunnassa. Kuntien kaavoitustilanne 
on aikaisempaa parempi. Turun seudul
la elinkeinoelämän kehittämisedelly
tykset ovat kohentuneet.

Työttömyyden aleneminen on maan 
hitaimpia
Työttömyys alenee tänä ja ensi vuonna 
koko maakunnassa. Arviot kehityksestä 
ovat kuitenkin edelleen varsin varovai
sia, työttömyys näyttää vähenevän kes
kimääräistä hitaammin. Turun seudun 
ulkopuolella toiveet paremmasta ovat 
voimistuneet hieman viime keväästä.

Kuntien yhteistyö parantunut -  
erityisesti seutukunnallinen yhteistyö 
tiivistyy
Kuntien yhteistyö sujuu aikaisempaa 
paremmin koko maakunnassa. Erityi
sesti seutukunnallisen yhteistyön kehit
tämiseen pyritään panostamaan entistä 
enemmän. Myös suhteita elinkeinoelä
mään tiivistetään. Yhteistyö valtionhal
linnon kanssa heikentyy lähitulevaisuu
dessa.

Investoinnit vilkastuvat lähinnä Turun 
seudulla
Varsinais-Suomen investointinäkymät 
ovat heikentyneet viime keväästä. 
Rakentamisen investoinnit lisääntyvät 
vielä tänä vuonna koko maakunnassa. 
Teollisuuden panostukset kasvavat lä
hinnä Turun seudulla. Vuonna 2001 in
vestointien ei odoteta kasvavan Turun 
seudun ulkopuolella. Turun seudulla 
rakentamisen ja teollisuuden ohella 
myös kaupan ja palvelujen investoin
tien odotetaan vilkastuvat hitaasti.

EU-jäsenyys vaikuttaa myönteisesti 
elinkeinoelämän kehittymiseen koko 
maakunnassa
Varsinais-Suomessa Suomen EU-jäse- 
nyyden arvioidaan vaikuttavan myön
teisesti elinkeinoelämän kehittymiseen, 
odotukset ovat lisääntyneet viime ke
väästä. Kunnan oman toiminnan kan
nalta hyödyt ovat vähäisemmät.
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Satakunta
Satakunnan yleiset kehitysnäkymät ovat parantuneet. Kuntien rahoitusongelmat ovat pienentyneet viime kevääs
tä. Porin seudun kuntien verotulot kasvavat nopeasti tänä ja  ensi vuonna. Muualla maakunnassa niiden kasvu hi
dastuu ensi vuonna. Kunnat vähentävät velanottoaan tänä vuonna. Kuntien päivähoitotilanne on parantunut ko
ko maakunnassa. Ongelmia on kuitenkin terveydenhoidon järjestämisessä. Työttömyys helpottaa tänä ja  ensi 
vuonna erityisesti Porin seudulla. Siellä arvioidaan myös kuntien yhteistyön sujuvan hyvin, kuntien päättäjät ko
rostavat erityisesti seutukunnallisen yhteistoiminnan merkitystä. Investointinäkymät ovat heikentyneet viime ke
väästä. Asuntorakentaminen vilkastuu tänä vuonna koko maakunnassa, sen sijaan ensi vuonna kasvuodotuksia 
on vain Porin seudulla. Siellä arvioidaan myös teollisuuden investointien lisääntyvän. Porin seudun odotetaan 
hyötyvän Suomen EU-jäsenyydestä. Muualla maakunnassa näkemykset ovat selvästi kielteisemmät.

Kuntien kehitysnäkymät selvästi 
keväistä valoisammat
Satakunnan yleiset kehitysodotukset 
ovat parantuneet viime keväästä. Porin 
seudun näkymät ovat parhaimmat syk
systä 1995. Muualla maakunnassa odo
tukset ovat edelleen varovaisemmat 
kuin keskusseudulla.

Porin seudulla hyvä verokehitys
Kuntien taloustilanne on edelleen kireä, 
vaikka näkymät ovatkin valoisimmat 
keväästä 1996. Porin seudun kuntien 
rahoitusvaikeudet ovat vähäisemmät 
kuin muualla maakunnassa. Siellä ve
rotulot lisääntyvät nopeasti tänä ja ensi 
vuonna. Porin seudun ulkopuolella kas
vun odotetaan hidastuvan vuonna 2001. 
Kunnat vähentävät velanottoaan tänä 
vuonna. Ensi vuonna velan arvioidaan 
lisääntyvän Porin seudulla. Tulovero
prosentin korotuksia pyritään lykkää
mään useimmissa kunnissa kahden seu- 
raavan vuoden aikana.

Kiinteistöverotuksen kiristämistä 
harkitaan Porin seudulla lähivuosina
Porin seudun kunnat tasapainottavat ta
louttaan ensi vuonna vähentämällä in
vestointeja ja realisoimalla käyttöomai
suutta. Muualla maakunnassa korote
taan maksuja ja vähennetään investoin
teja. Ensi vuoden jälkeen kiinteistöve
rojen korotukset yleistyvät Porin seu
dulla, myös maksujen korotuksiin jou
dutaan turvautumaan useissa kunnissa. 
Porin seudun ulkopuolella kolmannes 
vastaajista arvioi kuntansa nostavan tu
loveroprosenttia, lisäksi muutamissa 
kunnissa joudutaan harkitsemaan hen
kilöstön irtisanomisia.

Terveydenhoitopalvelujen 
järjestämisessä ongelmia koko 
maakunnassa
Kuntien päivähoitotilanne on parantu
nut koko maakunnassa, näkymät ovat 
valoisimpia koko maassa. Porin seudun 
ulkopuolella myös vanhusten hoito on 
varsin hyvässä järjestyksessä, sen si
jaan Porin seudulla ongelmat ovat edel
leen suuret. Terveydenhoidon vai
keudet lisääntyvät koko maakunnassa. 
Elinkeinoelämän kehittämisedellytyk
set paranevat lähitulevaisuudessa Porin 
seudulla ja sen ulkopuolella. Kuntien 
kaavoitustilanne on parantunut viime 
keväästä. Sen sijaan kunnallistekniset 
kysymykset askarruttavat kuntien päät
täjiä Porin seudulla.

Työttömyys helpottaa erityisesti Porin 
seudulla
Porin seudun työllisyyskehitys on ko
hentunut viime keväästä. Työttömyys 
helpottaa tänä ja ensi vuonna. Myös 
Porin seudun ulkopuolella toiveet pa
remmasta ovat lisääntyneet viime ke
väästä. Siellä työttömyys alenee kuiten
kin selvästi hitaammin kuin Porin seu
dulla.

Porin seudun kuntien 
yhteistyöedellytykset valoisat
Porin seudun kuntien yhteistyö sujuu 
erittäin hyvin. Kaikki vastaajat arvioi
vat seutukunnallisen yhteistyön tiivis
tyvän lähitulevaisuudessa. Tämän li
säksi siellä korostetaan myös suhteita 
elinkeinoelämään. Yhteistyö valtion
hallinnon kanssa sujuu huonosti koko 
maakunnassa. Porin seudun ulkopuo
lella yhteistyöodotukset ovat vähäisem
mät. Seutukunnallista yhteistyötä pide
tään tärkeimpänä, minkä lisäksi suhteet 
elinkeinoelämän kanssa pyritään pitä
mään hyvinä.

Investoinnit vähenevät vuonna 2001 
Porin seudun ulkopuolella
Satakunnan investointinäkymät ovat 
keväistä huonommat. Teollisuuden in
vestoinnit lisääntyvät tänä vuonna lä
hinnä Porin seudulla. Sen sijaan asun
torakentaminen vilkastuu vielä koko 
maakunnassa. Kaupan ja palvelujen in
vestoinnit lisääntyvät Porin seudulla, 
muualla maakunnassa ne pienenevät. 
Vuoden 2001 näkymät ovat ristiriitai
set. Porin seudulla rakentamisen ja 
teollisuuden investoinnit lisääntyvät 
selvästi vuodesta 2000. Muualla maa
kunnassa investointien odotetaan vä
henevän tarkasteltavilla toimialoilla.

Porin seutu hyötyy Suomen 
EU-jäsenyydestä -  toiveet suurimmat 
koko maassa
Porin seudulla suhtaudutaan erittäin 
myönteisesti Suomen EU-jäsenyyteen, 
toiveet ovat suurimpia koko maassa. 
Jäsenyyden hyödyt kohdistuvat sekä 
elinkeinoelämän kehittymiseen että 
kunnan omaan toimintaan. Muualla 
maakunnassa näkemykset ovat selvästi 
kielteisemmät. Jäsenyydestä ei odoteta 
olevan hyötyä kunnan omassa toimin
nassa, lisäksi toiveet ovat pienentyneet 
myös elinkeinoelämän kehittymisen 
kannalta.
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Kanta- Häme
Kanta-Hämeen yleiset kehitysnäkymät ovat maan valoisimpia. Kuntien verotulot lisääntyvät tänä ja  ensi vuonna 
koko maakunnassa. Taloustilanteen arvioidaan kuitenkin kiristyvän Hämeenlinnan seudulla, muualla maakun
nassa toiveet paremmasta ovat kasvaneet. Kuntien velanotto lisääntyy tänä vuonna lähinnä Hämeenlinnan seu
dun ulkopuolella, ensi vuonna keskusseudulla. Kunnat tasapainottavat talouttaan ensi vuonna korottamalla 
maksuja, Hämeenlinnan seudulla myös realisoimalla käyttöomaisuutta. Kuntien päivähoitotilanne on heikenty
nyt koko maakunnassa, sen sijaan vanhusten hoidon järjestäminen sujuu hyvin. Terveydenhoidon vaikeudet li
sääntyvät Hämeenlinnan seudulla. Maakunnan työllisyystilanne on valoisimpia koko maassa. Kuntien yhteis
työedellytykset ovat valoisat. Hämeenlinnan seudulla toiveet ovat suurimpia koko maassa, kuntien päättäjät ko
rostavat erityisesti seutukunnallista yhteistyötä. Teollisuuden ja asuntorakentamisen investoinnit lisääntyvät tä
nä vuonna koko maakunnassa, niiden kasvu hidastuu selvästi Hämeenlinnan seudulla vuonna 2001. Kan
ta-Hämeen arvioidaan hyötyvän Suomen EU-jäsenyydestä, se hyödyt ovat suuret erityisesti elinkeinoelämän ke
hittämisessä.

Hämeenlinnan seudun ulkopuolella 
tulevaisuus näyttää valoisalta
Kanta-Hämeen yleiset kehitysnäkymät 
ovat maan valoisammat Uudenmaan 
ohella. Hämeenlinnan seudulla odotuk
set paremmasta ovat oleellisesti aikai
sempaa suuremmat, toiveet ovat myön
teisimmät syksystä 1991. Hämeenlin
nan seudun kehitys jatkuu myönteise
nä, vaikka toiveet ovatkin pienentyneet 
viime syksystä lähtien.

Kuntien rahoitusasema kiristyy 
Hämeenlinnan seudulla -  
tuloveroprosentin korotuspaineet 
lisääntyvät vuonna 2002
Kuntien taloustilanne kiristyy Hämeen
linnan seudulla. Muualla maakunnassa 
toiveet paremmasta ovat kasvaneet. 
Kuntien verotulot lisääntyvät tänä ja 
ensi vuonna koko maakunnassa. 
Hämeenlinnan seudun ulkopuolella 
kasvuodotukset ovat selvästi aikaisem
paa suuremmat. Kuntien velanotto li
sääntyy tänä vuonna Hämeenlinnan 
seudun ulkopuolella, ensi vuonna eri
tyisesti keskusseudulla. Taloustilanteen 
kiristyessä Hämeenlinnan seudulla jou
dutaan harkitsemaan tuloveroprosentin 
korotuksia.

Verotus kiristyy seuraavan 2-3 
vuoden aikana koko maakunnassa
Hämeenlinnan seudulla kuntien talout
ta tasapainotetaan ensi vuonna erityi
sesti realisoimalla käyttöomaisuutta ja 
nostamalla maksuja. Muualla maakun
nassa yleisin keino on maksujen koro
tukset. Verotuksen kiristämistä pyri
tään välttämään koko maakunnassa.

Vuoden 2001 jälkeen verotusta ki
ristetään yleisemmin koko maakunnas
sa. Lähes puolet vastaajista arvioi kun
tansa korottavan kiinteistöveroja ja kol
mannes tuloveroja. Useimmissa kun

nissa korotetaan maksuja, lisäksi var
sinkin Hämeenlinnan seudulla realisoi
daan käyttöomaisuutta.

Vanhusten hoidon tilanne parantunut 
alkuvuodesta
Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestä- 
misedellytykset ovat muuttuneet sel
västi viime keväästä. Kuntien päivähoi
totilanne on aikaisempaa heikompi ko
ko maakunnassa. Sen sijaan vanhusten 
hoidon ongelmat arvioidaan nyt vähäi
siksi. Terveydenhoidon vaikeudet li
sääntyvät Hämeenlinnan seudulla, sen 
sijaan muualla maakunnassa niiden ar
vioidaan poistuvan lähitulevaisuudessa. 
Hämeenlinnan seudulla ympäristöasiat 
huolestuttavat aikaisempaa enemmän, 
muualla maakunnassa ongelmien arvi
oidaan olevan poistumassa lähitulevai
suudessa. Elinkeinoelämän kehittämi
nen sujuu hyvin koko maakunnassa. 
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen ongel
mat lisääntyvät edelleen Hämeenlinnan 
seudun ulkopuolella.

Kanta-Hämeen työllisyyskehitys maan 
parhaimpia
Kanta-Hämeen työllisyyskehitys on 
maan paras Uudenmaan ohella. Hä
meenlinnan seudun ulkopuolella toi
veet paremmasta ovat lisääntyneet 
oleellisesti. Myös Hämeenlinnan seu
dun työllisyyskehitys jatkuu edelleen 
myönteisenä.

Seutukunnallinen yhteistyö sujuu 
hyvin koko maakunnassa
Kuntien yhteistyö sujuu erittäin hyvin. 
Hämeenlinnan seudulla toiveet parem
masta ovat suurimpia koko maassa. 
Siellä lähes kaikki vastaajat korostavat 
seutukunnallista yhteistoimintaa. Myös 
suhteita elinkeinoelämään pyritään tii
vistämään. Hämeenlinnan seudun ulko

puolella 90 prosenttia vastaajista pitää 
tärkeänä suhteiden tiivistämistä elin
keinoelämään. Seutukunnallinen yh
teistyö sujuu edelleen hyvin, sen sijaan 
maakunnallinen yhteistoiminta on hei
kentynyt. Kansainväliset yhteydet ovat 
heikentyneet koko maakunnassa.

Hämeenlinnan seudun 
investointikehitys heikentyy vuonna 
2001
Teollisuuden ja asuntorakentamisen in
vestoinnit kasvavat tänä vuonna koko 
maakunnassa. Sen sijaan kaupan ja pal
velujen panostukset vähenevät erityi
sesti Hämeenlinnan seudulla. Vuonna 
2001 investointikehitys heikkenee sel
västi Hämeenlinnan seudulla. Teollisuu
den ja rakentamisen kasvu hidastuu sel
västi vuodesta 2000. Lisäksi kaupan ja 
palvelujen sekä maatalouden investoin
tien arvioidaan vähenevän. Hämeenlin
nan seudun ulkopuolella näkymät ovat 
valoisammat. Teollisuuden investoinnit 
lisääntyvät varsin nopeasti. Myös ra
kentamisen sekä kaupan ja palvelujen 
investointien odotetaan vilkastuvan.

Kanta-Häme hyötyy Suomen 
EU-jäsenyydestä
Kanta-Hämeessä suhtaudutaan edel
leen erittäin myönteisesti Suomen 
EU-jäsenyyteen. Eniten jäsenyydestä 
on hyötyä elinkeinoelämän kehittymi
selle, mutta sen arvioidaan vaikuttavan 
myönteisesti myös kunnan omaan toi
mintaan.
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Pirkanmaa
Pirkanmaan yleiset kehitysnäkymät ovat edelleen hyvät, varsinkin Tampereen seudulla kehityksen arvioidaan 
paranevan selvästi lähitulevaisuudessa. Siellä kuntien rahoitustilanne on aikaisempaa parempi. Kuntien verotu
lot lisääntyvät tänä ja  ensi vuonna. Tampereen seudun ulkopuolella kuntien rahoitusasema on huonompi. Näissä 
kunnissa verotulokasvu hidastuu vuonna 2001. Velanotto kasvaa ensi vuonna koko maakunnassa. Kuntien ei us
kota nostavan tuloveroprosenttia ensi vuodelle. Kiristynyt taloustilanne lisää veron korotuspaineita Tampereen 
seudun ulkopuolella vuonna 2002. Siellä taloutta pyritään tasapainottamaan erityisesti realisoimalla käyttö
omaisuutta ja  nostamalla maksuja. Tampereen seudulla huolta aiheuttaa vanhusten hoidon ja  terveydenhoidon 
vaikeudet. Myönteistä on työttömyyden selvä aleneminen tänä ja ensi vuonna. Tampereen seudun ulkopuolella 
työllisyyskehitys heikentyy. Pirkanmaan kuntien yhteistyö heikentyy lähitulevaisuudessa, ongelmia arvioidaan 
olevan varsinkin Tampereen seudulla. Maakunnan investointikehitys on hyvä, erityisesti rakentamisen arvioi
daan vilkastuvan. Myös teollisuuden sekä kaupan ja palvelujen investoinnit lisääntyvät koko maakunnassa. Suo
men EU-jäsenyydestä uskotaan olevan hyötyä elinkeinoelämän kehittämisessä.

Maakunnan yleiset kehitysnäkymät 
hieman keväistä heikommat
Pirkanmaan yleiset kehitysnäkymät 
ovat edelleen valoisat, vaikka toiveet 
paremmasta ovatkin hieman vähäisem
mät kuin viime keväänä. Tampereen 
seudulla odotukset ovat muita kuntia 
suuremmat.

Tampereen seudun kuntien 
rahoitusongelmat pienentyneet -  
verotulot kasvavat selvästi vuosina 
2000-2001

Tampereen seudun kuntien rahoitusti
lanne on aikaisempaa parempi, sen si
jaan muualla maakunnassa ongelmien 
arvioidaan edelleen kasvavan. Kuntien 
verotulot lisääntyvät tänä vuonna koko 
maakunnassa, Tampereen seudulla kas
vu jatkuu ripeänä myös ensi vuonna. 
Muualla maakunnassa verotulojen kas
vu hidastuu ensi vuonna. Kuntien velka 
pienenee tänä vuonna Tampereen seu
dun ulkopuolella. Ensi vuonna velanot
to kasvaa koko maakunnassa. Kuntien 
ei uskota nostavan tuloveroprosentteja 
vuonna 2001, korotuspaineet lisäänty
vät vuonna 2002 erityisesti Tampereen 
seudun ulkopuolella.

Maksuja korotetaan lähivuosina koko 
maakunnassa
Tampereen seudulla talouden tasapai- 
notustarpeet ovat vähäiset vuonna 
2001, yleisimmin kunnat nostavat mak
suja. Muualla maakunnassa realisoi
daan käyttöomaisuutta ja nostetaan 
maksuja. Ensi vuoden jälkeen maksu
jen korotukset pysyvät edelleen ylei
simpänä keinona tasapainottaa kuntien 
taloutta. Kiinteistöverotusta joudutaan 
myös kiristämään. Tampereen seudun 
ulkopuolella kolmannes vastaajista arvi
oi kuntansa nostavan tuloveroprosenttia 
seuraavan 2-3 vuoden kuluessa.

Tampereen seudulla sosiaali- ja 
terveyspalvelujen tilanne on varsin 
valoisa
Tampereen seudun ulkopuolella sosiaa
li- ja terveyspalvelujen järjestämisessä 
ei ole suuria ongelmia lähitulevaisuu
dessa. Tampereen seudulla vanhusten 
hoidon ja terveydenhoidon tilanne on 
oleellisesti aikaisempaa huonompi. 
Elinkeinoelämän edellytykset parane
vat Tampereen seudun ulkopuolella. 
Siellä myös kuntien asumistilanne on 
hyvä. Vapaa-aikatoimen tilanne on hei
kentynyt Tampereen seudulla.

Tampereen seudun työllisyyskehitys 
paranee tänä ja ensi vuonna
Tampereen seudun työllisyyskehitys on 
hyvä, työttömyys näyttää alenevan tänä 
ja ensi vuonna enemmän kuin keväällä 
arvioitiin. Muualla maakunnassa näke
mykset ovat varovaisempia, työllisyys
kehityksen arvioidaan heikentyneen 
viime keväästä.

Kuntien yhteistyöedellytykset 
heikentyneet erityisesti Tampereen 
seudulla
Pirkanmaan kuntien yhteistyö sujuu ai
kaisempaa huonommin. Nimenomaan 
Tampereen seudulla arvioidaan olevan 
ongelmia. Pirkanmaalla korostetaan 
seutukunnallista yhteistyötä ja suhteita 
elinkeinoelämän kanssa. Tampereen 
seudun ulkopuolella yhteydet ulkomail
le eivät ole yhtä tiiviitä kuin aikaisem
min, sen sijaan Tampereen seudulla 
odotukset ovat kasvaneet viime kevääs
tä.

Tampereen seudulla investoinnit 
kasvavat vuosina 2000-2001
Tampereen seudun investointikehitys 
on edelleen hyvä. Investoinnit lisäänty
vät nopeasti erityisesti vuonna 2000. 
Suurimmat kasvuodotukset ovat raken
tamisessa, mutta toiveet ovat myöntei
set myös teollisuudessa sekä kaupan ja 
palvelujen aloilla. Vuonna 2001 kasvun 
odotetaan jatkuvan, tosin hitaampana 
kuin tänä vuonna. Tampereen seudun 
ulkopuolella teollisuuden kasvuodotuk
set ovat lisääntyneet viime keväästä. 
Sen sijaan asuntorakentamisen kasvu 
jää arvioitua pienemmäksi. Vuonna 
2001 vain asuntorakentamisen odote
taan kasvavan.

Tampereen seudun ulkopuolelle 
hyötyä Suomen EU-jäsenyydestä
Pirkanmaalla suhtaudutaan edelleen 
myönteisesti Suomen EU-jäsenyyteen, 
vaikka näkemykset sen hyödyistä ovat
kin hieman varovaisempia kuin viime 
keväänä. Tampereen seudun ulkopuo
lella toiveet ovat suurimmat. Suurin 
hyöty jäsenyydestä kohdistuu elinkei
noelämän kehittämiseen, mutta sen ar
vioidaan vaikuttavan myönteisesti 
myös kunnan omaan toimintaan.
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Päijät-Häme
Lahden seudun yleiset kehitysnäkymät ovat edelleen valoisat, muualla maakunnassa kehityksen arvioidaan hei
kentyvän. Lahden seudulla kuntien rahoitusongelmien odotetaan kuitenkin kasvavan lähitulevaisuudessa. Vero
tulot lisääntyvät tänä vuonna odotettua heikommin, kasvun odotetaan kuitenkin voimistuvan vuonna 2001. Lah
den seudulla pääosa kunnista tasapainottaa talouttaan ensi vuonna realisoimalla käyttöomaisuutta. Lahden 
seudun ulkopuolella verotulot vähenevät ensi vuonna, kuntien taloustilanteen uskotaan pysyvän heikkona lähitu
levaisuudessa. Siellä kuntataloutta yritetään vakauttaa vähentämällä investointeja ja  korottamalla maksuja. 
Terveydenhoidon järjestäminen aiheuttaa ongelmia koko maakunnassa, myös vanhusten hoidon tilanne on edel
leen huolestuttava. Kuntien päivähoitotilanne on kohentunut erityisesti Lahden seudulla. Siellä myös työllisyys
kehityksen arvioidaan olevan muuta maakuntaa valoisampi. Lahden seudun investointikehitys on erittäin hyvä. 
Tänä vuonna rakentamisen arvioidaan vilkastuvan selvästi, ensi vuonna kasvu on suurinta teollisuudessa. 
Muualla maakunnassa teollisuuden ja  rakentamisen investoinnit lisääntyvät tänä vuonna, investointikehitys hei
kentyy oleellisesti vuonna 2001. Elinkeinoelämän edellytykset paranevat Suomen EU-jäsenyyden myötä. Näky
mät ovat valoisat erityisesti Lahden seudulla.

Lahden seudulla muuta maakuntaa 
myönteisempi kehitys
Päijät-Hämeen yleiset kehitysnäkymät 
ovat edelleen ristiriitaiset. Lahden seu
dulla toiveet ovat erittäin valoisat. 
Muualla maakunnassa kehityksen arvi
oidaan heikentyvän, tosin odotukset pa
remmasta ovat kasvaneet viime kevääs
tä.

Lahden seudun kuntien 
rahoitustilanne heikentynyt
Lahden seudun kuntien rahoitusnäky
mät ovat maan synkimpiä. Muualla 
maakunnassa ongelmat ovat vähäisem
mät, vaikka sielläkin kuntien rahoi
tusasema on edelleen heikko. Lahden 
seudulla verotulot kasvavat tänä vuon
na hitaammin kuin keväällä arvioitiin. 
Tulokehitys paranee selvästi vuonna 
2001. Lahden seudun ulkopuolella ve
rotulot pysyvät tänä vuonna ennallaan, 
mutta vähenevät vuonna 2001. Kuntien 
velan arvioidaan lisääntyvän selvästi 
vuosina 2000-2001 koko maakunnas
sa. Kuntien ei uskota nostavan tulove
roprosentteja ensi vuodelle, korotuspai- 
neet lisääntyvät jonkin verran vuonna 
2002 varsinkin Lahden seudulla.

Lahden seudun kunnat realisoivat 
käyttöomaisuuttaan vuonna 2001
Lahden seudulla lähes 80 prosenttia 
vastaajista arvioi kuntansa tasapainot
tavan talouttaan ensi vuonna realisoi
malla käyttöomaisuutta. Muita keinoja 
ovat erityisesti maksujen korotukset ja 
investointien vähentäminen. Viidennes 
vastaajista odottaa kunnan korottavan 
kiinteistöveroja. Lahden seudun ulko
puolella korotetaan maksuja ja vähen
netään investointeja. Lisäksi neljännes 
vastaajista arvioi oman kunnan nosta

van tuloveroprosenttia vuodelle 2001. 
Seuraavan 2 -3 vuoden aikana verotuk
sen kiristämispaineet kasvavat koko 
maakunnassa, painopiste on kiinteistö- 
verotuksen korotuksissa. Maksuja nos
tetaan useimmissa kunnissa, käyttö
omaisuutta realisoidaan erityisesti Lah
den seudun ulkopuolella.

Terveydenhoidon järjestämisessä 
vaikeuksia
Päijät-Hämeen kunnilla on suuria on
gelmia terveydenhoidon järjestämises
sä. Vanhusten hoidon näkymät ovat ai
kaisempaa paremmat, vaikka vaikeuk
sien odotetaankin edelleen lisääntyvän 
lähitulevaisuudessa. Kuntien päivähoi
totilanne näyttää nyt varsin hyvältä eri
tyisesti Lahden seudulla. Muualla maa
kunnassa asumistilanne on heikentynyt 
viime keväästä, Lahden seudun ongel
mat ovat hiljalleen poistumassa. 
Vapaa-aikatoimen näkymät ovat aikai
sempaa paremmat koko maakunnassa.

Lahden seudulla työllisyyskehitys 
maan parhaimpia
Lahden seudun työllisyyskehitys on 
maan valoisimpia. Työttömyys alenee 
selvästi tänä ja ensi vuonna. Muualla 
maakunnassa näkemykset ovat varo
vaisempia, työttömyyden lasku näyttää 
jäävän vähäisemmäksi kuin Lahden 
seudulla.

Lahden seudun ulkopuolella 
kuntien yhteistyöedellytykset 
heikentyneet
Kuntien yhteistyöhön suhtaudutaan va
rovaisesti. Lahden seudun ulkopuolella 
sen arvioidaan sujuvan aikaisempaa 
huonommin. Kuntien päättäjät korosta
vat erityisesti seutukunnallisen yhteis

toiminnan merkitystä, mutta myös 
maakunnallista yhteistyötä halutaan pa
rantaa koko maakunnassa. Näiden li
säksi suhteita elinkeinoelämään pyri
tään tiivistämään. Lahden seudulla kan
sainväliset yhteydet ovat vähentyneet.

Lahden seudulla erittäin valoisat 
investointinäkymät, muualla 
maakunnassa kehitys heikentyy 
oleellisesti vuonna 2001
Lahden seudun investointinäkymät ovat 
erittäin valoisat. Investointien odote
taan kasvavan nopeasti tänä ja ensi 
vuonna. Vuonna 2000 vilkastuvat eri
tyisesti rakentamisen investoinnit, vuon
na 2001 suurimmat kasvuodotukset 
ovat teollisuudessa. Lahden seudun ul
kopuolella teollisuuden ja rakentami
sen investoinnit vilkastuvat tänä vuon
na. Investointikehitys heikentyy oleelli
sesti vuonna 2001. Investointien arvioi
daan vähenevän rakentamista lukuun 
ottamatta.

Lahden seutu pystyy hyödyntämään 
Suomen EU-jäsenyyttä
Lahden seudulla suhtaudutaan edelleen 
myönteisesti Suomen EU-jäsenyyteen. 
Muualla maakunnassa näkemykset 
ovat varovaisemmat, vaikka erityisesti 
elinkeinoelämän kehittymisen kannalta 
jäsenyyden hyödyt arvioidaan myöntei
siksi.
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Kymenlaakso
Kymenlaakson yleiset kehitysnäkymät ovat valoisat, keskusseuduilla odotukset ovat lisääntyneet viime keväästä. 
Kuntien rahoitusasema on kohentunut. Kuntien verotulojen arvioidaan lisääntyvän tänä vuonna koko maakun
nassa, ensi vuonna kasvu jatkuu lähinnä keskusseuduilla. Muualla maakunnassa yksikään vastaajista ei usko 
oman kunnan nostavan tuloveroprosenttia vuosina 2001-2002. Sen sijaan velanotto kasvaa tänä ja ensi vuonna. 
Keskusseuduilla velkaa otetaan lisää vuonna 2001. Kuntien päivähoitotilanne on valoisa, toiveet paremmasta 
ovat suurimmat koko maassa. Sen sijaan vanhusten hoidon ja  terveydenhoidon järjestämisessä on ongelmia lä
hitulevaisuudessa koko maakunnassa. Maakunnan työttömyys alenee tänä ja  ensi vuonna. Kuntien yhteistyö su
juu aikaisempaa paremmin. Keskusseuduilla korostetaan seutukunnallista yhteistyötä, muualla maakunnassa 
erityisesti suhteita elinkeinoelämään. Keskusseutujen investointikehitys on heikko. Tänä ja  ensi vuonna ei ole 
lainkaan kasvuodotuksia. Muualla maakunnassa investointien arvioidaan vilkastuvan kaupan ja palvelujen alo
ja  lukuun ottamatta. Ensi vuonna varsinkin teollisuuden investoinnit kasvavat nopeasti, myös rakentaminen vil
kastuu. Kymenlaakso hyötyy Suomen EU-jäsenyydestä, vaikutukset ovat myönteiset varsinkin elinkeinoelämän 
kehittämisessä.

Yleiset kehitysnäkymät valoisat
Kymenlaakson yleiset kehitysnäkymät 
ovat edelleen valoisat. Keskusseuduilla 
toiveet paremmasta ovat lisääntyneet 
viime keväästä. Muualla maakunnassa 
tulevaisuuteen suhtaudutaan hieman 
varovaisemmin.

Kuntien rahoitusnäkymät 
aikaisempaa valoisammat
Kuntien rahoitustilanne on parantunut 
koko maakunnassa. Erityisesti keskus
seutujen ulkopuolella rahoitusongelmat 
ovat aikaisempaa pienemmät, näkymät 
ovat valoisimmat syksystä 1991. Kun
tien verotulot kasvavat tänä vuonna ko
ko maakunnassa, odotukset ovat oleel
lisesti paremmat kuin keväällä. Ensi 
vuonna kehitys heikentyy, verotulot 
kasvavat lähinnä keskusseuduilla. Hei
kentyvästä verotulokehityksestä huoli
matta yhdenkään keskusseutujen ulko
puolisen kunnan ei uskota nostavan tu- 
loveroprosenttiaan kahden seuraavan 
vuoden aikana. Sen sijaan velanotto 
kasvaa hieman tänä ja ensi vuonna. 
Keskusseuduilla velanotto vähenee tä
nä vuonna, mutta lisääntyy ensi vuon
na. Paineet tuloveroprosenttien koro
tuksille ovat varsin vähäiset myös kes
kusseuduilla.

Keskusseutujen ulkopuolella ei aiota 
kiristää verotusta lähivuosina
Kymenlaakson keskusseuduilla kunnat 
tasapainottavat talouttaan tänä vuonna 
erityisesti nostamalla maksuja ja rea
lisoimalla käyttöomaisuuttaan. Muuta
missa kunnissa harkitaan myös tulove
ro- ja kiinteistöveroprosenttien nosta
mista. Keskusseutujen ulkopuolella ve
rojen kiristyksiä ei aiota toteuttaa, sen 
sijaan maksuja joudutaan korottamaan.

Investointien vähentämiseen ja käyttö
omaisuuden realisoimiseen turvaudu
taan selvästi harvemmin kuin keskus
seuduilla. Seuraavan 2-3 vuoden aika
na talouden tasapainotuskeinot eivät 
muutu keskusseuduilla. Muualla maa
kunnassa painottuvat erityisesti maksu
jen korotukset ja investointien vähentä
minen. Verotuksen kiristämiseen suh
taudutaan selvästi kielteisemmin kuin 
keskusseuduilla.

Kuntien päivähoitotilanne valoisin 
koko maassa
Kymenlaakson kuntien päivähoitotilan
ne on maan paras, ongelmien arvioi
daan poistuvan lähitulevaisuudessa. 
Sen sijaan vanhusten hoidon ja ter
veydenhoidon jäljestäminen askarrut
taa vastaajia aikaisempaa enemmän. 
Keskusseutujen ulkopuolella elinkei
noelämän kehittämisedellytykset ovat 
oleellisesti paremmat kuin keväällä. 
Kuntien koulutoimen tilanne on hei
kentynyt erityisesti keskusseutujen ul
kopuolella. Kulttuuritoimen kysymyk
set huolestuttavat kuntien päättäjiä ko
ko maakunnassa.

Työllisyys paranee erityisesti 
keskusseutujen ulkopuolella
Kymenlaakson työllisyysnäkymät ovat 
paremmat kuin keväällä. Työttömyys 
alenee selvästi tänä ja ensi vuonna. 
Keskusseutujen ulkopuolella toiveet 
paremmasta ovat nyt keskusseutuja 
suuremmat.

Kuntien yhteistyö parantunut
Kymenlaakson kuntien yhteistyöodo- 
tukset ovat selvästi valoisammat kuin 
keväällä. Varsinkin keskusseutujen ul
kopuolella yhteistyön arvioidaan suju

van hyvin, näkymät ovat parhaimmat 
keväästä 1996. Keskusseuduilla koros
tetaan erityisesti seutukunnallista yh
teistyötä. Muualla maakunnassa pyri
tään tiivistämään suhteita elinkeinoelä
mään sekä lisäämään kansainvälisiä 
yhteyksiä.

Investoinnit vähenevät 
keskusseuduilla vuonna 2000-2001
Keskusseutujen investointinäkymät 
ovat keväistä huonommat. Investoin
tien arvioidaan vähenevän tänä ja ensi 
vuonna, vain teollisuudessa niiden odo
tetaan pysyvän ennallaan. Keskusseu
tujen ulkopuolella investoinnit lisään
tyvät tänä vuonna kaupan ja palvelujen 
investointeja lukuun ottamatta. Täällä 
myös maatalouden panostusten arvioi
daan kasvavan. Vuonna 2001 teollisuu
den investoinnit lisääntyvät selvästi, ra
kentaminen kasvaa hitaammin. Muu
toin ei ole kasvuodotuksia.

Arviot Suomen EU-jäsenyyden 
hyödyistä aikaisempaa 
varovaisemmat
Kymenlaakson arvioidaan hyötyvän 
Suomen EU-jäsenyydestä, vaikka odo
tukset sen hyödyistä ovatkin hieman ai
kaisempaa vähäisemmät koko maakun
nassa. Keskusseutujen ulkopuolella toi
veet ovat edelleen suurimmat. Keskus
seuduilla jäsenyys vaikuttaa myöntei
sesti lähinnä elinkeinoelämän kehitty
miseen.

24 m l  Tilastokeskus



Sa
ldo

luk
u 

Sa
ldo

luk
u

Kehitysnäkymät (Kysymykset 10,4, 5b ja 9)

Kunnan tuleva kehitys Kuntatalouden tasapainottamiskeinot 2001, %

91 92 92 93 93 94 94 95 95 96 96 97 97 98 98 99 99 00 00

Työttömyyden kehitysnäkymät

91 92 92 93 93 94 94 95 95 96 96 97 97 98 98 99 99 00 00

Maksujen
korotukset

Investointien 
vähentäminen

Käyttöomaisuuden 
realisointi

Muu toiminnan 
tehostaminen

Kiinteistöveron 
korotus

Ei tarvetta 
sopeutustoimiin

Tuloveroprosentin 
korotus

Henkilöstön 
irtisanominen

Henkilöstön 
lomautus

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

- “ Kokomaa »Kymenlaakso

EU-jäsenyyden vaikutus

i n i ii i ii i ii i n i ii
95 95 96 96 97 97 98 98 99 99 00 00

maakunnan
•  keskusaluekunnat 

muut kunnat

koko maan
S  keskusaluekunnat 

muut kunnat

I I  Tilastokeskus 2 5



Etelä-Karjala
Etelä-Karjalan kehitys näyttää eriytyvän lähivuosina. Lappeenrannan seudun näkymät ovat selvästi aikaisem
paa valoisammat. Muualla maakunnassa odotukset ovat synkentyneet. Hyvistä kehitysnäkymistä huolimatta Lap
peenrannan seudun kuntien taloustilanne huolestuttaa kuntien päättäjiä. Siellä verotulokehitys on heikentynyt, 
sen arvioidaan paranevan hitaasti vuonna 2001. Lappeenrannan seudun ulkopuolella kehitys on vielä huonom
pi, verotulot vähenevät vuosina 2000-2001. Lappeenrannan seudulla ei uskota olevan talouden tasapainotustar- 
peita vielä vuonna 2001, mutta sen jälkeen verotusta joudutaan kiristämään. Varsinkin kiinteistöveroprosentteja 
nostetaan, myös maksuja aiotaan korottaa. Lappeenrannan seudun ulkopuolella käytetään useita toimenpiteitä 
talouden tasapainotuksessa. Veroja ja  maksuja nostetaan, käyttöomaisuutta realisoidaan ja  investointeja vähen
netään. Lappeenrannan seudulla ei ole suuria ongelmia sosiaali- ja  terveyspalvelujen järjestämisessä. Muualla 
maakunnassa kuntien päättäjiä huolestuttavat erityisesti vanhusten hoidon ja  terveyspalvelujen tilanne. Maa
kunnan työttömyys alenee selvästi tänä vuonna, työllisyyskehitys heikkenee ensi vuonna Lappeenrannan seudul
la. Siellä kuntien yhteistyö sujuu hyvin, sen sijaan investointikehitys on heikko. Vain rakentamisessa on kas
vuodotuksia. Lappeenrannan seudun ulkopuolella teollisuuden ja  rakentamisen investoinnit lisääntyvät vuosina 
2000-2001. Suhtautuminen Suomen EU-jäsenyyteen on pysynyt myönteisenä koko maakunnassa. Se edistää eri
tyisesti elinkeinoelcimän kehittämistä.

Tulevaisuus askarruttaa kuntien 
päättäjiä Lappeenrannan seudun 
ulkopuolella
Etelä-Karjalan kehitys on eriytymässä. 
Lappeenrannan seudulla toiveet parem
masta ovat suurimmat keväästä 1995. 
Muualla maakunnassa kehityksen arvi
oidaan heikentyvän lähitulevaisuudes
sa. Näissä kunnissa odotukset ovat syn- 
kimmät syksyn 1993 jälkeen.

Lappeenrannan seudun kuntien 
rahoitustilanne heikentyy
Etelä-Karjalan kuntien talousasema on 
edelleen vaikea. Lappeenrannan seu
dulla tilanne on keväistä heikompi. 
Muualla maakunnassa toiveet parem
masta ovat kasvaneet, vaikka verotulo
jen arvioidaankin vähenevän tänä ja en
si vuonna. Lappeenrannan seudulla ve
rotulot lisääntyvät hitaasti vuonna 
2001. Kuntien velka pysyy ennallaan 
tänä vuonna, mutta se kasvaa vuonna 
2001 erityisesti Lappeenrannan seudul
la. Kuntien ei uskota nostavan tulove
roprosenttia ensi vuodelle, mutta koro- 
tuspaineet lisääntyvät vuonna 2002 eri
tyisesti Lappeenrannan seudun ulko
puolella.

Verotusta ei kiristetä ensi vuonna
Lappeenrannan seudulla lähes puolet 
vastaajista ei näe omassa kunnassa tar
vetta talouden tasapainottamiseen 
vuonna 2001. Muutamissa kunnissa ai
otaan kuitenkin nostaa maksuja ja rea
lisoida käyttöomaisuutta. Lappeenran
nan seudun ulkopuolella taloutta tasa
painotetaan maksujen korotuksin ja vä
hentämällä investointeja. Verotusta ei 
aiota kiristää koko maakunnassa.

Seuraavan 2-3 vuoden aikana kiin
teistöverotuksen korotuspaineet lisään
tyvät Lappeenrannan seudulla, kuntien 
taloutta tasapainotetaan myös maksu
jen korotuksin. Lappeenrannan seudun 
ulkopuolella tasapainotuskeinot ovat 
moninaisemmat. Verotuksen kiristä
mistä ja maksuja korotuksia joudutaan 
käyttämään. Näiden lisäksi myös käyt
töomaisuuden realisoiminen ja inves
tointien vähentäminen yleistyvät vuo
desta 2001.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilanne 
valoisa Lappeenrannan seudulla
Lappeenrannan seudulla sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestämisessä ei 
nähdä ongelmia, tilanne on valoisimpia 
koko maassa. Muualla maakunnassa 
vaikeuksia on lähinnä vanhusten hoi
don ja terveyspalvelujen järjestämises
sä. Lappeenrannan seudulla elinkei
noelämän kehittämisedellytykset ovat 
hyvät, lähes kaikki vastaajat arvioivat 
ongelmien vähenevän. Myös kunnallis
tekniikan ja kaavoituksen tila arvioi
daan hyväksi.

Lappeenrannan työllisyyskehitys 
myönteistä tänä vuonna
Lappeenrannan seudun työllisyyskehi
tys on hyvä vuonna 2000. Työttömyy
den alenemisen arvioidaan kuitenkin 
hidastuvan selvästi vuonna 2001. 
Muualla maakunnassa työllisyyskehi
tys jatkuu aikaisempaa myönteisempä
nä molempina vuosina.

Lappeenrannan seudulla erittäin 
valoisat yhteistyönäkymät
Lappeenrannan seudun kuntien yhteis
työ sujuu erittäin hyvin, näkymät ovat 
valoisimpia koko maassa. Seutukunnal
lista yhteistyötä pyritään lisäämään ko
ko maakunnassa, myös suhteita elinkei
noelämään tiivistetään lähitulevaisuu
dessa. Kansainväliset yhteydet ovat vä
hentyneet erityisesti Lappeenrannan 
seudun ulkopuolella. Yhteistyö valtion
hallinnon kanssa on heikentynyt koko 
maakunnassa.

Lappeenrannan seudun 
investointikehitys heikko -  muualla 
maakunnassa kasvuodotuksia 
teollisuudessa ja rakentamisessa
Lappeenrannan seudun investointikehi
tys on heikko. Investoinnit vähenevät 
tänä vuonna rakentamista lukuun otta
matta, ensi vuonna pieniä kasvuodotuk
sia on vain teollisuudessa. Lappeenran
nan seudun ulkopuolella toiveet parem
masta ovat suuremmat. Teollisuuden ja 
rakentamisen investointien arvioidaan 
vilkastuvan vuosina 2000-2001.

Suomen EU-jäsenyys vaikuttaa 
myönteisesti maakunnan 
elinkeinoelämän kehittymiseen
Etelä-Karjalassa suhtaudutaan myön
teisesti Suomen EU-jäsenyyteen. Maa
kunnan arvioidaan hyötyvän Suomen 
EU-jäsenyydestä. Vaikutukset ovat 
myönteiset erityisesti elinkeinoelämän 
kehittymiseen. Kunnan oman toimin
nan kannalta toiveet ovat aikaisempaa 
vähäisemmät.
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Etelä-Savo
Etelä-Savon kehitys näyttää eriytyvän lähitulevaisuudessa. Mikkelin seudulla näkymät ovat valoisimpia koko 
maassa, muualla maakunnassa kehitys heikentyy. Kuntien taloustilanne on edelleen vaikea. Mikkelin seudulla 
helpotusta talouteen tuo verotulojen kasvu, jonka arvioidaan jatkuvan tänä ja  ensi vuonna. Muualla maakunnan 
tilanne on huonompi, sillä verojen kasvu pysähtyy vuonna 2001. Talouskehityksen heikentyessä kuntien velanot
to lisääntyy, varsinkin Mikkelin seudun ulkopuolella velan arvioidaan kasvavan selvästi. Myös tuloveroprosen
tin korotuspaineet ovat siellä keskusseutuja suuremmat. Mikkelin seudun kunnat tasapainottavat talouttaan ensi 
vuonna maksuja nostamalla. Muualla maakunnassa vähennetään investointeja ja  realisoidaan käyttöomaisuut
ta. Mikkelin seudulla kuntien päättäjiä huolestuttavat erityisesti vanhusten hoidon, mutta myös päivähoidon vai
keudet. Muualla maakunnassa vanhusten hoidon ja  terveydenhoidon tilanne on huonoin. Työttömyys helpottaa 
tänä vuonna koko maakunnassa, työllisyyskehityksen odotetaan kuitenkin heikentyvän ensi vuonna. Kuntien yh- 
teistyönäkymät ovat eriytyneet. Mikkelin seudulla toiveet ovat aikaisempaa suuremmat, muualla maakunnassa 
kuntien yhteistyö sujuu huonosti. Mikkelin seudun ulkopuolella investointikehitys on maan huonompia, inves
tointien arvioidaan vähenevän vuosina 2000 -2001. Mikkelin seudulla kasvu jatkuu molempina vuosina. Mikke
lin seutu hyötyy Suomen EU-jäsenyydestä, muualla maakunnassa toiveet ovat varovaisemmat.

Mikkelin seudun ulkopuolella 
kehitysodotukset heikoimmat 
syksystä 1994
Etelä-Savon kuntien kehitys näyttää 
eriytyvän. Kehityserot keskusseudun ja 
muiden kuntien välillä ovat lisäänty
neet viime keväästä. Mikkelin seudulla 
näkymät ovat valoisimpia koko maas
sa. Muualla maakunnassa kehityksen 
arvioidaan heikentyvän selvästi lähitu
levaisuudessa, toiveet paremmasta ovat 
vähäisimmät syksystä 1994.

Etelä-Savon kuntien talousnäkymät 
synkimpiä koko maassa
Etelä-Savon kuntien rahoitusasema on 
heikko, näkymät ovat synkimpiä koko 
maassa. Mikkelin seudun kuntien vero- 
tulokehitys on hyvä vielä ainakin tänä 
ja ensi vuonna. Muualla maakunnassa 
kasvun arvioidaan pysähtyvän vuonna 
2001. Taloustilanteen kiristyessä kun
tien velanotto kasvaa, eniten otetaan 
velkaa Mikkelin seudun ulkopuolisissa 
kunnissa. Mikkelin seudun kuntien ei 
uskota nostavan tuloveroprosenttia ensi 
vuodelle, korotuspaineet kasvavat kui
tenkin vuonna 2002. Muualla maakun
nassa noin kolmannes vastaajista enna
koi korotuksia ensi vuodelle ja hieman 
useampi vuodelle 2002.

Mikkelin seudulla taloutta 
tasapainotetaan ensi vuonna 
korottamalla maksuja
Mikkelin seudulla yli 80 prosenttia vas
taajista arvioi kuntansa tasapainottavan 
talouttaan ensi vuonna korottamalla 
maksuja. Muilta osin toimenpiteet ovat 
vähäisemmät. Mikkelin seudun ulko

puolella investointien vähentäminen ja 
käyttöomaisuuden realisoiminen kuulu
vat myös kuntien tasapainotustoimenpi- 
teisiin. Verojen korotuksiin turvaudu
taan useammin kuin keskusseudulla.

Vuoden 2001 jälkeen Mikkelin seu
dulla taloutta tasapainotetaan entistä 
enemmän veronkorotuksin. Myös in
vestointeja vähennetään ja käyttöomai
suutta realisoidaan. Muualla maakun
nassa näkemykset ovat samansuuntai
set kuin keskusseudulla, mutta henki
löstön irtisanomisia joudutaan harkitse
maan yleisemmin.

Elinkeinoelämän kehittämisessä 
ongelmia Mikkelin seudulla
Mikkelin seudulla vanhusten hoidon ti
lanne on heikko, lisäksi päivähoidon 
ongelmien arvioidaan lisääntyvän lähi
tulevaisuudessa. Muualla maakunnassa 
vanhusten hoidon ja terveydenhoidon 
ongelmat ovat aikaisempaa suuremmat. 
Mikkelin seudulla elinkeinoelämän ke
hittämisedellytykset ovat edelleen huo
not, vaikka ongelmat arvioidaankin vii
me keväistä vähäisemmiksi. Kuntien 
kaavoitustilanne on hyvä koko maa
kunnassa, mutta koulutoimen ongelmi
en odotetaan kasvavan lähivuosina.

Mikkelin seudulla työttömyys alenee 
tänä vuonna
Mikkelin seudun työttömyys helpottaa 
tänä vuonna. Vuonna 2001 työttömyy
den aleneminen hidastuu. Muualla 
maakunnassa työllisyyskehitys paran
tuu, tosin työttömyys vähenee edelleen 
Mikkelin seutua hitaammin.

Mikkelin seudulla yhteistyö sujuu 
hyvin, muualla maakunnassa 
vaikeuksia
Etelä-Savon yhteistyönäkymät ovat 
ristiriitaiset. Mikkelin seudulla toiveet 
ovat lisääntyneet viime keväästä. 
Muualla maakunnassa kuntien yhteis
työ sujuu varsin huonosti, odotukset 
ovat synkimmät syksystä 1991. Mikke
lin seudulla maakunnallista yhteistyötä 
korostetaan seutukunnallista enemmän. 
Muualla maakunnassa seutukuntien yh
teistoimintaa pidetään tärkeämpänä. 
Suhteet elinkeinoelämän kanssa lisään
tyvät koko maakunnassa.

Mikkelin seudun ulkopuolella 
investoinnit vähenevät vuosina 
2000-2001
Mikkelin seudulla teollisuuden, raken
tamisen sekä kaupan ja palvelujen in
vestointien arvioidaan lisääntyvän tänä 
vuonna. Vuonna 2001 teollisuuden in
vestoinnit kasvavat selvästi. Muutoin ei 
ole kasvuodotuksia. Mikkelin seudun 
ulkopuolella investointinäkymät ovat 
maan huonoimpia. Investointien arvioi
daan vähenevän tarkasteltavilla toi
mialoilla vuosina 2000-2001.

Mikkelin seutu hyötyy Suomen 
EU-jäsenyydestä
Mikkelin seudun arvioidaan hyötyvän 
Suomen EU-jäsenyydestä. Elinkeino
elämän kehittymisen ohella siitä arvioi
daan olevan hyötyä myös kuntien 
omassa toiminnassa. Muualla maakun
nassa jäsenyyteen suhtaudutaan varo
vaisemmin.
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Pohjois-Savo
Pohjois-Savon yleiset kehitysnäkymät ovat valoisat, vaikka kuntien rahoitusvaikeudet ovatkin lisääntyneet viime 
keväästä. Erityisesti Kuopion seudulla kuntien päättäjät ovat huolestuneet kuntien talouskehityksestä. Myönteis
tä on kuitenkin verotulojen kasvu, jonka arvioidaan jatkuvan tänä ja ensi vuonna. Kuopion seudun kuntien ve
lanotto kasvaa ensi vuonna, minkä lisäksi kunnat joutuvat harkitsemaan tuloveroprosentin korotuksia vuodelle 
2002. Kuopion seudun ulkopuolella verotulot lisääntyvät hitaasti tänä ja  ensi vuonna. Kuntien velanotto on kui
tenkin vähäistä. Myös verotuksen kiristämiseen suhtaudutaan kielteisesti. Pohjois-Savon kunnat tasapainottavat 
talouttaan erityisesti nostamalla maksuja, Kuopion seudulla joudutaan myös realisoimaan käyttöomaisuutta 
vuonna 2001. Kuntien päivähoitotilanne on hyvässä kunnossa, ongelmia on kuitenkin vanhusten hoidossa ja  ter
veydenhoidossa. Elinkeinoelämän edellytykset ovat heikentyneet Kuopion seudun ulkopuolella. Työttömyys ale
nee tänä ja  ensi vuonna koko maakunnassa. Kuntien yhteistyö sujuu hyvin Kuopion seudulla, muualla maakun
nassa ongelmien arvioidaan lisääntyvän lähitulevaisuudessa. Rakentaminen vilkastuu Kuopion seudulla vuosina 
2000-2001. Kuopion seudun ulkopuolella kasvuodotuksia on vain teollisuudessa. Pohjois-Savossa suhtaudutaan 
myönteisesti Suomen EU-jäsenyyteen, sen vaikutukset ovat myönteiset sekä elinkeinoelämän kehittämisen että 
kunnan oman toiminnan kannalta.

Maakunnan kehityksen odotetaan 
paranevan lähitulevaisuudessa
Pohjois-Savon yleiset kehitysnäkymät 
ovat parantuneet viime keväästä. Kuo
pion seudulla toiveet ovat kuitenkin 
edelleen suuremmat kuin muualla maa
kunnassa. Keskusseudun ulkopuolisten 
kuntien kehitysodotukset ovat parhaim
mat keväästä 1994.

Kuopion seudun kuntien 
rahoitustilanne näyttää huonolta
Pohjois-Savon kuntien rahoitus
vaikeudet ovat lisääntyneet viime ke
väästä. Kuopion seudun kunnissa tilan
ne näyttää huonolta, vaikka verotulojen 
arvioidaankin kasvavan selvästi tänä ja 
ensi vuonna. Näissä kunnissa velanotto 
lisääntyy ensi vuonna, lisäksi tulovero
prosentin korotuspaineet kasvavat 
vuonna 2002. Kuopion seudun ulko
puolella verotulot lisääntyvät hitaasti 
tänä ja ensi vuonna. Kuntien ei uskota 
ottavan lisää velkaa tänä vuonna, mutta 
ensi vuonna velanotto kasvaa jonkin 
verran. Kunnat eivät juurikaan nosta tu
loveroprosenttia kahden seuraavan 
vuoden aikana.

Henkilöstön lomautuksia harkitaan 
Kuopion seudulla vuoden 2001 
jälkeen
Pohjois-Savon kuntien taloutta tasapai
notetaan ensi vuonna erityisesti korot
tamalla maksuja, mutta erityisesti Kuo
pion seudulla joudutaan myös realisoi
maan käyttöomaisuutta. Seuraavan 2 
-3 vuoden aikana veroratkaisuja harki
taan useissa kunnissa. Mahdollisten ko
rotusten pääpaino on kiinteistöverotuk
sessa. Näiden lisäksi Kuopion seudulla

lähes kolmannes vastaajista arvioi kun
tansa lomauttavan henkilöstöään.

Kuntien päivähoidon ongelmat 
helpottamassa
Kuntien päivähoitotilanne on valoisin 
syksystä 1991, ongelmien arvioidaan 
olevan hiljalleen poistumassa. Sen si
jaan vanhusten hoidon ja terveydenhoi
don järjestämisessä on runsaasti ongel
mia koko maakunnassa. Elinkeinoelä
män kehittämisedellytykset ovat hei
kentyneet Kuopion seudun ulkopuolel
la. Kuopion seudun kuntien kaavoitus- 
tilanne on huonoin syksystä 1991. Siel
lä myös kunnallistekniikka huolestuttaa 
kuntien päättäjiä.

Työttömyys helpottaa erityisesti 
Kuopion seudulla
Kuopion seudun työllisyyskehitys 
näyttää valoisalta, toiveet työttömyy
den alenemisesta ovat suurimpia koko 
maassa tänä vuonna. Työttömyyden 
lasku hidastuu ensi vuonna. Kuopion 
seudun ulkopuolella työllisyyskehitys 
on hieman huonompi, mutta sielläkin 
työttömyyden arvioidaan alenevan 
vuosina 2000-2001.

Kuopion seudun kuntien yhteistyö 
sujuu aikaisempaa paremmin
Kuntien yhteistyönäkymät ovat ristirii
taiset. Kuopion seudulla odotukset pa
remmasta ovat lisääntyneet viime ke
väästä. Muualla maakunnassa ongelmi
en arvioidaan lisääntyvän lähitulevai
suudessa, toiveet ovat synkimmät syk
systä 1991. Kuopion seudulla lähes 
kaikki vastaajat arvioivat seutukunnal
lisen yhteistyön lisääntyvän lähivuosi

na. Myös maakunnallisen yhteistoimin
nan merkitystä korostetaan yleisesti. 
Näiden lisäksi kansainväliset yhteyksi
en odotetaan lisääntyvän ja suhteiden 
elinkeinoelämään tiivistyvän. Kuopion 
seudun ulkopuolella tärkeänä pidetään 
suhteita elinkeinoelämään. Seutukun
nallinen yhteistyö sujuu aikaisempaa 
huonommin, myös suhteet valtionhal
lintoon vähenevät lähitulevaisuudessa.

Investoinnit kasvavat Kuopion 
seudulla, varsinkin rakentaminen 
vilkasta
Kuopion seudun investointinäkymät 
ovat valoisat. Investointien arvioidaan 
kasvavan tänä vuonna kaikilla tarkas
teltavilla toimialoilla. Eniten vilkastuu 
rakentaminen. Myös teollisuuden sekä 
kaupan ja palvelujen investoinnit li
sääntyvän selvästi enemmän kuin ke
väällä arvioitiin. Kehitys jatkuu myön
teisenä myös vuonna 2001. Investoinnit 
lisääntyvät edelleen kaupan ja palvelu
jen aloja lukuun ottamatta. Kuopion 
seudun ulkopuolella teollisuuden in
vestointien arvioidaan lisääntyvän tänä 
ja ensi vuonna. Muutoin investoinnit 
vähenevät. Rakentaminen on hiipunut 
selvästi aikaisempiin vuosiin verrattu
na.

Pohjois-Savo hyötyy Suomen 
EU-jäsenyydestä
Pohjois-Savossa suhtaudutaan edelleen 
myönteisesti Suomen EU-jäsenyyteen. 
Siitä arvioidaan koituvan hyötyjä sekä 
elinkeinoelämän kehittämiseen että 
kunnan omaan toimintaan. Odotukset 
ovat kuitenkin hieman varovaisempia 
kuin viime keväänä.
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Pohjois-Karjala
Pohjois-Karjalan kehitys eriytyy lähitulevaisuudessa. Joensuun seudulla odotukset paremmasta ovat lisäänty
neet oleellisesti, muualla maakunnassa kehitys heikentyy selvcisti. Siellä kuntien taloustilanne heikentyy lähi
vuosina, verotulojen arvioidaan vähenevän tänä ja  ensi vuonna. Joensuun seudulla tilanne on parempi. Verotu
lot kasvavat myönteisesti vuosina 2000-2001. Velanotto lisääntyy Joensuun seudulla tänä vuonna, ensi vuonna 
lähinnä Joensuun seudun ulkopuolella. Kunnat tasapainottavat talouttaan ensi vuonna erityisesti realisoimalla 
käyttöomaisuuttaan, Joensuun seudun ulkopuolella myös korotetaan maksuja. Vanhusten hoidon järjestämisen 
vaikeudet lisääntyvät koko maakunnassa. Joensuun seudun ulkopuolella kuntien päättäjät ovat huolestuneita 
myös terveyspalvelujen näkymistä. Työttömyys alenee koko maakunnassa, Joensuun seudun ulkopuolella lasku 
on kuitenkin hitaampaa kuin keskusseudulla. Kuntien yhteistyönäkymät ovat eriytyneet. Joensuun seudulla toi
veet ovat erittäin valoisat. Muualla maakunnassa yhteistyön odotetaan heikentyvän lähitulevaisuudessa. Koko 
maakunnassa korostetaan erityisesti seutukunnallisen yhteistyön merkitystä. Joensuun seudulla teollisuuden ja  
asuntorakentamisen investoinnit vilkastuvat tänä vuonna. Kehitys huonontuu oleellisesti ensi vuonna, kasvuodo
tuksia on vain rakentamisessa. Muualla maakunnassa vain teollisuuden investoinnit lisääntyvät tänä vuonna, 
sielläkin kasvu pysähtyy ensi vuonna. Pohjois-Karjalan arvioidaan hyötyvän Suomen EU-jäsenyydestä.

Maakunnan kehitys eriytyy -  
Joensuun seudun ulkopuolella 
ongelmat kasvavat
Pohjois-Kaijalan kehityksen arvioidaan 
eriytyvän lähitulevaisuudessa. Joensuun 
seudulla toiveet paremmasta ovat oleellises
ti aikaisempaa suuremmat. Keskusseudun 
kuntien kehitysnäkymät ovat nyt valoisim- 
mat syksystä 1991. Joensuun seudun ulko
puolella kehitys heikentyy selvästi. Odotuk
set ovat vähäisimmät syksystä 1994.

Joensuun seudun ulkopuolella 
kuntien talousnäkymät heikot
Kuntien talousasema on edelleen heikko. 
Näkymät ovat nyt keväistä synkemmät. 
Varsinkin Joensuun seudun ulkopuolella 
ongelmien arvioidaan lisääntyvän selvästi 
lähitulevaisuudessa. Siellä kuntien verotu- 
lokehitys on heikko ja verotulot vähentyvät 
selvästi tänä ja ensi vuonna. Joensuun seu
dulla verotulojen kehitys on oleellisesti pa
rempi, tulojen odotetaan kasvavan nopeasti 
vuosina 2000-2001. Pohjois-Kaijalan kun
nat eivät aio nostaa tuloveroprosenttia ensi 
vuodelle. Korotuspaineet lisääntyvät sel
västi Joensuun seudun ulkopuolella vuonna 
2002. Kuntien velanotto lisääntyy tänä 
vuonna Joensuun seudulla, ensi vuonna ko
ko maakunnassa.

Joensuun seudun ulkopuolella suuri 
tarve tasapainottaa taloutta
Joensuun seudun kunnat tasapainottavat ta
louttaan ensi vuonna realisoimalla käyttö
omaisuutta. Muita toimenpiteitä käytetään 
harvemmin. Joensuun seudun ulkopuolella 
toimenpiteet ovat moninaisemmat. Yleisim
mät keinot ovat maksujen korotukset ja 
käyttöomaisuuden realisoiminen. Lähes 
kolmannes vastaajista arvioi kuntansa ir
tisanovan henkilöstöään. Vuoden 2001 jäl
keen Joensuun seudun kunnat nostavat 
maksuja. Noin viidennes arvioi kuntansa ko
rottavan tuloveroprosenttia. Muualla maa

kunnassa kunnat vähentävät investointeja, 
realisoivat käyttöomaisuuttaan sekä korot
tavat maksuja. Muutamissa kunnissa harki
taan myös verotuksen kiristämistä sekä hen
kilöstösäästöjä.

Joensuun seudulla vaikeuksia 
vanhusten hoidon järjestämisessä
Joensuun seudulla vanhusten hoidon ongel
mat lisääntyvät. Muutoin sosiaali- ja ter
veyspalvelujen tilanne on varsin hyvä. 
Joensuun seudun ulkopuolella vaikeuksia 
on vanhusten hoidon ja terveydenhoidon 
palvelujen järjestämisessä. Elinkeinoelä
män edellytykset ovat ristiriitaiset. Joen
suun seudulla tilanne on valoisa, muualla 
maakunnassa elinkeinoelämän ongelmien 
arvioidaan lisääntyvän lähitulevaisuudessa. 
Joensuun seudun kuntien kaavoitustilanne 
on parhaimpia koko maassa. Myös kunnal
listekniikan arvioidaan olevan varsin hyväs
sä kunnossa. Kuntien asumistilanne on hei
kentynyt koko maakunnassa, ongelmia on 
varsinkin Joensuun seudun ulkopuolella. 
Pohjois-Kaijalan kuntien koulutoimen nä
kymät ovat synkimmät koko maassa, ongel
mat ovat lisääntyneet erityisesti Joensuun 
seudulla. Myös kulttuuritoimen tilanne on 
vaikea.

Joensuun seudulla työttömyys alenee 
muuta maakuntaa enemmän
Joensuun seudun työttömyys alenee varsin 
ripeästi tänä vuonna, lisäksi työllisyyskehi
tyksen odotetaan pysyvän myönteisenä 
vuonna 2001. Muualla maakunnassa työttö
myys alenee hitaammin, työllisyyskehitys 
pysyy kuitenkin edelleen varsin hyvänä 
vuosina 2000-2001.

Joensuun seudulla luotetaan kuntien 
yhteistyöhön
Kuntien yhteistyönäkymät ovat ristiriitaiset. 
Joensuun seudulla lähes kaikki vastaajat ar
vioivat yhteistyön paranevan lähitulevai

suudessa, toiveet ovat valoisimmat koko 
maassa. Joensuun seudun ulkopuolella odo
tukset ovat selvästi vähäisemmät. Joensuun 
seudulla kaikki vastaajat arvioivat seutu
kunnallisen yhteistyön lisääntyvän. Myös 
suhteita elinkeinoelämän kanssa pyritään 
tiivistämään. Yhteydet valtionhallintoon tii
vistyvät Joensuun seudulla, muualla maa
kunnassa yhteistyö heikkenee lähitulevai
suudessa. Joensuun seudun ulkopuolella 
kuntien päättäjät korostavat seutukunnallis
ta yhteistoimintaa.

Investointikehitys näyttää synkältä 
vuonna 2001
Joensuun seudun investointikehitys on hyvä 
tänä vuonna. Lähes kaikki vastaajat arvioi
vat teollisuuden investointien kasvavan. 
Myös rakentaminen on vilkastunut selvästi 
viime keväästä. Lisäksi kaupan ja palvelu
jen kehitysnäkymät ovat valoisimmat syk
systä 1991. Ensi vuonna investointikehitys 
muuttuu oleellisesti huonommaksi. Vain ra
kentamisen odotetaan lisääntyvän. Varsin
kin teollisuuden kehitys näyttää synkältä, 
lähes puolet vastaajista uskoo investointien 
vähenevän. Joensuun seudun ulkopuolella 
teollisuuden panostukset lisääntyvät tänä 
vuonna, muutoin investoinnit vähenevät. 
Vuonna 2001 kehitys heikentyy edelleen, 
edes teollisuudessa ei ole kasvuodotuksia.

EU-jäsenyyteen suhtaudutaan 
aikaisempaa varovaisemmin -  
maakunnan arvioidaan kuitenkin 
hyötyvän jäsenyydestä
Pohjois-Kaijalassa suhtaudutaan edelleen 
myönteisesti Suomen EU-jäsenyyteen. 
Odotukset ovat kuitenkin keväistä pienem
mät. Varsinkin kunnan oman toiminnan 
kannalta vaikutukset arvioidaan aikaisem
paa vähäisemmiksi.
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Keski-Suomi
Keski-Suomen yleiset kehitysnäkymät ovat valoisat. Varsinkin Jyväskylän seudulla odotukset paremmasta ovat 
lisääntyneet. Kuntien päättäjiä huolestuttavat kuitenkin lisääntyvät talousongelmat. Kuntien verotulokehitys hei
kentyy Jyväskylän seudun ulkopuolella. Keskusseudulla tulot kasvavat tänä ja  ensi vuonna. Kuntien velanotto li
sääntyy tänä vuonna koko maakunnassa. Tuloveroprosentin korotuksia siirretään myöhemmäksi erityisesti 
Jyväskylän seudun kunnissa. Taloutta tasapainotetaan vuonna 2001 nostamalla maksuja ja  realisoimalla käyttö
omaisuutta. Vanhusten hoidon järjestäminen askarruttaa kuntien päättäjiä koko maakunnassa. Terveydenhoidon 
ongelmat lisääntyvät Jyväskylän seudun ulkopuolella. Työttömyys vähenee Jyväskylän seudulla. Muualla maa
kunnassa työllisyyskehitys on aikaisempaa huonompi. Kuntien yhteistyö sujuu hyvin. Kunnat pyrkivät erityisesti 
tiivistämään suhteita elinkeinoelämään. Teollisuuden investoinnit kasvavat tänä vuonna koko maakunnassa. 
Rakentaminen vilkastuu lähinnä Jyväskylän seudulla. Suomen EU-jäsenyys parantaa Keski-Suomen elinkei
noelämän edellytyksiä. Kunnan oman toiminnan kannalta hyödyt ovat vähäisemmät.

Jyväskylän seudulla tulevaisuuteen 
suhtaudutaan suurin odotuksin
Keski-Suomen yleiset kehitysnäkymät 
ovat edelleen valoisat. Jyväskylän seu
dun kehitys on maan parhaimpia lähitu
levaisuudessa, odotukset ovat suurim
mat syksystä 1991. Myös muualla maa
kunnassa kehityksen arvioidaan jatku
van varsin myönteisenä.

Jyväskylän seudulla verotulot 
kasvavat selvästi tänä ja ensi vuonna
Kuntien rahoitustilanne on heikentynyt 
viime keväästä. Ongelmat kasvavat eri
tyisesti Jyväskylän seudun ulkopuolel
la, mutta myös Jyväskylän seudun kun
tien taloustilanne on nyt selvästi aikai
sempaa huonompi. Jyväskylän seudun 
kuntien verotulot kasvavat nopeasti tä
nä ja ensi vuonna. Muualla maakunnas
sa verotulojen uskotaan pysyvän viime 
vuotisella. Kunnat eivät nosta tulovero
prosenttia ensi vuodelle. Vuona 2002 
korotuspaineet lisääntyvät Jyväskylän 
seudun ulkopuolella. Kuntien velka li
sääntyy ensi vuonna koko maakunnas
sa.

Kunnat nostavat maksuja ja 
realisoivat käyttöomaisuutta 
tasapainottaessaan talouttaan -  
verotusta ei aiota kiristää ensi 
vuonna
Keski-Suomen kunnat tasapainottavat 
talouttaan vuonna 2001 lähinnä nosta
malla maksuja ja realisoimalla käyttö
omaisuuttaan. Henkilöstösäästöjä tai 
verojen korotuksia ei aiota toteuttaa. 
Ensi vuoden jälkeen verojen korotus- 
paineet lisääntyvät erityisesti Jyväsky
län seudun ulkopuolella. Muutoin odo
tukset ovat samanlaiset kuin vuonna 
2001.

Jyväskylän seudun kaavoitustilanne 
huono, myös kunnallistekniikkaan 
kohdistuu paineita
Jyväskylän seudulla kuntien päättäjiä 
askarruttavat erityisesti vanhusten hoi
don kysymykset. Päivähoidon ja ter
veydenhoidon tilanne on aikaisempaa 
parempi. Jyväskylän seudun ulkopuo
lella vanhusten hoidon ja terveydenhoi
don ongelmat lisääntyvät lähitulevai
suudessa. Sen sijaan näiden kuntien 
päivähoitotilanne on varsin hyvä. 
Jyväskylän seudun kaavoitustilanne on 
huonoin syksystä 1991. Myös kunnal
listekniikkaan arvioidaan kohdistuvan 
kasvavia paineita lähitulevaisuudessa.

Työttömyys helpottaa erityisesti 
Jyväskylän seudulla
Jyväskylän seudun työttömyys helpot
taa tänä ja ensi vuonna. Muualla maa
kunnassa odotukset ovat varovaisem
mat, työllisyyskehitys heikentyy hie
man aikaisemmasta.

Suhteita elinkeinoelämään 
korostetaan koko maakunnassa
Keski-Suomen kuntien yhteistyö sujuu 
varsin hyvin, toiveet ovat lisääntyneet 
viime keväästä koko maakunnassa. 
Keski-Suomessa korostetaan erityisesti 
suhteita elinkeinoelämään. Seutukun
nallinen yhteistyö sujuu aikaisempaa 
paremmin. Myös maakunnallisen yh
teistoiminnan merkitys on kasvanut.

Teollisuuden investoinnit vilkastuvat 
tänä ja ensi vuonna
Jyväskylän seudulla rakentamisen ja 
teollisuuden investoinnit kasvavat sel
västi edellisvuodesta. Kaupan ja palve
lujen kasvuodotukset ovat hiipuneet 
viime keväästä. Jyväskylän seudun ul

kopuolella teollisuuden panostukset li
sääntyvät, mutta rakentaminen on odo
tettua vähäisempää. Vuonna 2001 in- 
vestointikehityksen ei uskota muuttu
van, tosin kasvun arvioidaan hidastu
van tämän vuotisesta. Eniten lisäänty
vät teollisuuden investoinnit.

EU-jäsenyydestä hyötyä 
elinkeinoelämän kehittymiseen
Suomen EU-jäsenyyden arvioidaan 
vaikuttavan myönteisesti Keski-Suo
men elinkeinoelämän kehittymiseen lä
hitulevaisuudessa. Sen sijaan kunnan 
omassa toiminnassa hyödyt jäävät vä
häisemmiksi, Jyväskylän seudun ulko
puolella toiveet ovat selvästi viime ke
väistä pienemmät.
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Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaan kehitysnäkymät ovat parantuneet viime keväästä. Kuntien rahoitustilanne askarruttaa kun
tien päättäjiä, ongelmat nähdään kuitenkin aikaisempaa vähäisemmiksi. Kuntien verotulot kasvavat tänä vuonna 
koko maakunnassa, ensi vuonna erityisesti Seinäjoen seudulla. Kunnat joutuvat ottamaan lisää velkaa vuosina 
2000-2001. Tuloveroprosentin korotuspaineet lisääntyvät vuonna 2002 koko maakunnassa. Kunnat tasapainot
tavat talouttaan ensi vuonna korottamalla maksuja, Seinäjoen seudulla myös vähennetään investointeja ja  rea
lisoidaan käyttöomaisuutta. Siellä ongelmia aiheuttaa päivähoidon ja  terveydenhoidon järjestäminen. Seinäjoen 
seudun ulkopuolella tilanne on huolestuttavin vanhusten hoidossa. Elinkeinoelämän edellytykset ovat heikenty
neet koko maakunnassa. Seinäjoen seudulla Suomen EU-jäsenyyden ei uskota tuovan suurta kohennusta elinkei
noelämiin kehittämiseen. Muualla maakunnassa toiveet jäsenyydeltä ovat suuremmat. Työttömyys helpottaa tänä 
ja  ensi vuonna koko maakunnassa. Seinäjoen seudulla kuntien yhteistyö sujuu hyvin, muualla maakunnassa toi
veet ovat pienemmät. Maakunnan investointikehitys heikkenee ensi vuonna, eikä investointien odoteta kasvavan.

Etelä-Pohjanmaalla tulevaisuuteen 
suhtaudutaan luottavaisesti
Etelä-Pohjanmaan kehitys paranee lä
hitulevaisuudessa. Seinäjoen seudun 
yleiset kehitysnäkymät ovat valoisam
mat kuin muualla maakunnassa. Kes
kusseudun ulkopuolella toiveet parem
masta ovat kuitenkin vahvistuneet vii
me keväästä.

Kuntien velanotto lisääntyy koko 
maakunnassa
Kuntien rahoitustilanne on edelleen 
vaikea. Vastaajien arvion mukaan on
gelmat ovat kuitenkin vähäisemmät 
kuin keväällä. Kuntien verotulot lisään
tyvät tänä vuonna koko maakunnassa. 
Kasvu jatkuu ensi vuonna myönteisenä 
Seinäjoen seudun kunnissa, mutta hi
dastuu muualla maakunnassa. Kuntien 
velanotto lisääntyy koko maakunnassa. 
Seinäjoen seudulla velka kasvaa erityi
sesti tänä vuonna, muualla maakunnas
sa kasvu on nopeaa myös ensi vuonna. 
Tuloveroprosentin korotuspaineet kas
vavat vuonna 2002 koko maakunnassa.

Ensi vuoden jälkeen verotusta 
joudutaan kiristämään, 
henkilöstömenoihin ei odoteta 
kohdistuvan säästöpaineita
Seinäjoen seudulla kuntien taloutta ta
sapainotetaan ensi vuonna korottamalla 
maksuja, vähentämällä investointeja 
sekä realisoimalla käyttöomaisuutta. 
Yhdessäkään kunnassa ei säästetä hen
kilöstömenoista. Muualla maakunnassa 
yleisin toimenpide on maksujen koro
tukset, mutta myös investointeja joudu
taan vähentämään. Seuraavan 2-3-vuo- 
den aikana verojen kiristykset yleisty
vät koko maakunnassa, korotuspaineet 
kohdistuvat erityisesti kiinteistöveroi
hin. Henkilöstömenoista ei haluta sääs

tää, varsinkin Seinäjoen seudulla niitä 
haetaan muista toimintamenoista.

Elinkeinoelämän edellytykset 
heikentyneet koko maakunnassa
Seinäjoen seudulla kuntien päättäjiä 
huolestuttavat päivähoidon ja ter
veydenhoidon ongelmat. Vanhusten 
hoidon tilanne on aikaisempaa parem
pi. Muualla maakunnassa vanhusten 
hoidon ja terveydenhoidon vaikeudet 
kasvavat lähivuosina. Elinkeinoelämän 
kehittämisedellytykset ovat heikenty
neet koko maakunnassa. Kuntien kou
lutoimen näkymät ovat ristiriitaiset. 
Seinäjoen seudulla tilanne on aikaisem
paa parempi, muualla maakunnassa on
gelmien odotetaan lisääntyvän lähitule
vaisuudessa. Seinäjoen seudulla kult
tuuri- ja vapaa-aikatoimen näkymät 
ovat valoisimmat syksystä 1991.

Työllisyyskehitys paranee Seinäjoen 
seudun ulkopuolella
Työttömyyden odotetaan vähenevän tä
nä ja ensi vuonna. Seinäjoen seudulla 
odotukset ovat hieman varovaisemmat 
kuin keväällä, muualla maakunnassa 
toiveet paremmasta ovat kasvaneet.

Seinäjoen seudulla kuntien yhteistyö 
sujuu hyvin
Etelä-Pohjanmaan yhteistyönäkymät 
ovat edelleen ristiriitaiset. Seinäjoen 
seudulla kuntien yhteistyö sujuu hyvin. 
Muualla maakunnassa odotukset ovat 
varovaisemmat, vaikka odotukset ovat
kin hieman kasvaneet viime keväästä. 
Etelä-Pohjanmaalla pyritään tiivistä
mään suhteita elinkeinoelämään, myös 
seutukunnallista yhteistyötä pidetään 
tärkeänä. Seinäjoen seudulla maakun
nallisen yhteistoiminnan merkityksen 
arvioidaan pienentyvän lähitulevaisuu

dessa. Suhteet valtionhallintoon vähe
nevät koko maakunnassa, mutta varsin
kin Seinäjoen seudulla odotukset ovat 
vähäiset.

Etelä-Pohjanmaan investointikehitys 
näyttää huonolta ensi vuonna
Seinäjoen seudun investointinäkymät 
ovat aikaisempaa huonommat. Ainoas
taan teollisuuden investointien odote
taan lisääntyvän tänä ja ensi vuonna, 
niidenkin kasvu hidastuu selvästi vuon
na 2001. Seinäjoen seudun ulkopuolel
la investointikehitys näyttää myöntei
seltä tänä vuonna. Varsinkin teollisuu
den ja rakentamisen investoinnit vil
kastuvat. Ensi vuonna tilanne muuttuu 
oleellisesti huonommaksi. Investoin
tien kasvu pysähtyy, maatalouden sekä 
kaupan ja palvelujen panostukset vä
henevät selvästi.

Seinäjoen seudulla suhtaudutaan 
aikaisempaa varovaisemmin Suomen 
EU-jäsenyyteen
Seinäjoen seudulla Suomen EU-jäse
nyyteen suhtaudutaan aikaisempaa va
rovaisemmin. Kunnan omaan toimin
taan sen uskotaan vaikuttavan kieltei
sesti. Myös elinkeinoelämän kehittymi
sen kannalta sen hyödyt arvioidaan ai
kaisempaa vähäisemmiksi. Seinäjoen 
seudun ulkopuolella toiveet ovat pysy
neet myönteisinä. Näissä kunnissa jä
senyydestä uskotaan olevan hyötyä se
kä elinkeinoelämän kehittymisen että 
kunnan oman toiminnan kannalta.

lujjl Tilastokeskus36



Sa
ldo

luk
u 

Sa
ldo

luk
u

Kehitysnäkymät (Kysymykset 10,4, 5b ja 9)

Kunnan tuleva kehitys Kuntatalouden tasapainottamiskeinot 2001, %

Maksujen I  
korotukset m

Investointien J  
vähentäminen 1

Käyttöomaisuuden § 
realisomt 1

Muu toiminnan j| 
tehostaminen

Kiinteistöveron
korotus

Ei tarvetta 
sopeutustoimiin

Tuloveroprosentin
korotus

Henkilöstön
irtisanominen

Henkilöstön
lomautus

0  10 20 30  40 50 60 70  80 90 100

—-  Koko maa * *  Etelä-Pohjanmaa

Työttömyyden kehitysnäkymät EU-jäsenyyden vaikutus

II 1 II 1 II 1 II 1 II 1 II
9 5 9 6  9 6  9 7 9 7 9 8  9 8 9 9  9 9  0 0 0 0

maakunnan
keskusaluekunnat 

muut kunnat

koko maan
9  keskusaluekunnat 

-0 -  muut kunnat

lijjll Tilastokeskus 37



Pohjanmaa
Pohjanmaan yleiset kehitysnäkymät ovat hieman paremmat kuin keväällä, vaikka kuntien rahoitusongelmien ar
vioidaan lisääntyvän lähitulevaisuudessa. Kuntien tulokehitys on heikko erityisesti Vaasan seudun ulkopuolella, 
Vaasan seudulla tulot kasvavat lähinnä vuonna 2001. Kuntien velanotto lisääntyy ensi vuonna. Vaasan seudulla 
kunnat tasapainottavat talouttaan ensi vuonna realisoimalla käyttöomaisuutta, muualla maakunnassa erityisesti 
vähentämällä investointeja. Vanhusten hoidon ongelmat lisääntyvät koko maakunnassa. Terveydenhoidon tilan
ne synkkenee lähinnä Vaasan seudun ulkopuolella. Työttömyys alenee nopeasti Vaasan seudulla, muualla maa
kunnassa odotukset ovat selvästi varovaisemmat. Kuntien yhteistyö sujuu huonosti Vaasan seudulla. Teollisuu
den investoinnit kasvavat tänä vuonna koko maakunnassa, rakentaminen vilkastuu vain Vaasan seudun ulkopuo
lella. Suomen EU-jäsenyyden arvioidaan vaikuttavan myönteisesti elinkeinoelämän kehittymiseen.

Tulevaisuudenodotukset varovaisia, 
kuntien kehitys paranee hitaasti
Pohjanmaan yleiset kehitysnäkymät 
ovat hieman paremmat kuin keväällä. 
Arviot tulevasta ovat kuitenkin edel
leen varsin varovaisia. Maakunnan ke- 
hitysodotukset ovat samansuuntaiset 
Vaasan seudulla ja sen ulkopuolella.

Kuntien rahoitusvaikeudet 
lisääntyneet Vaasan seudulla
Pohjanmaan kuntien rahoitustilanne on 
heikentynyt viime keväästä. Varsinkin 
Vaasan seudulla rahoitusongelmat ovat 
lisääntyneet. Siellä verotulokehitys on 
huonontunut, verotulot kasvavat lähin
nä vuonna 2001. Vaasan seudun ulko
puolella kuntien verotulot pysyvät vii
me vuotisella tasolla. Vaasan seudun 
ulkopuolella kuntien velanotto lisään
tyy selvästi tänä ja ensi vuonna. Vaasan 
seudulla velka kasvaa vuonna 2001. 
Kuntien tuloveroprosentin korotuspai- 
neet lisääntyvät vuonna 2002 koko 
maakunnassa.

Investointien vähentäminen yleisin 
keino tasapainottaa kuntien taloutta 
vuonna 2001
Vaasan seudulla yli 80 prosenttia vas
taajista arvioi kuntansa tasapainottavan 
talouttaan ensi vuonna realisoimalla 
käyttöomaisuutta. Tämän lisäksi kun
tien odotetaan vähentävän investointeja 
ja nostavan maksuja. Muutama kunta 
aikoo korottaa kiinteistöveroprosentte
ja ensi vuodelle. Vaasan seudun ulko
puolella taloutta tasapainotetaan ensi
sijaisesti vähentämällä investointeja. 
Muutamissa kunnissa harkitaan myös 
tuloveroprosentin nostamista. Ensi vuo
den jälkeen Vaasan seudulla talouden 
tasapainottamistoimet pysyvät samoina, 
joskin entistä useampi kunta joutuu ki
ristämään verotusta. Myös muualla 
maakunnassa veroratkaisut yleistyvät.

Muutoin kuntien odotetaan nostavan 
maksujaan ja vähentävän investointeja 
tasapainotettaessa talouttaan.

Vanhusten hoidon tilanne 
huolestuttava koko maakunnassa
Vanhusten hoidon tilanne on heikko 
koko maakunnassa, Vaasan seudulla 
ongelmat ovat selvästi aikaisempaa 
suuremmat. Terveydenhoidon näkymät 
ovat synkät lähinnä Vaasan seudun ul
kopuolella. Kuntien päivähoitotilanne 
on varsin hyvä koko maakunnassa, 
vaikka Vaasan seudun kunnissa ongel
mat ovat lisääntyneetkin viime kevääs
tä. Elinkeinoelämän kehittämisedelly
tykset heikentyvät lähitulevaisuudessa 
Vaasan seudulla, muualla maakunnassa 
toiveet paremmasta ovat kasvaneet vii
me keväästä. Vaasan seudun ulkopuo
lella kunnallistekniikan näkymät ovat 
valoisimmat syksystä 1991.

Työttömyys helpottaa koko 
maakunnassa
Työllisyyskehityksen odotetaan pa
ranevan oleellisesti Vaasan seudulla. 
Toiveet ovat valoisimmat keväästä 
1995. Muualla maakunnassa työttö
myys vähenee hieman hitaammin, mut
ta näissäkin kunnissa työllisyystilanne 
näyttää nyt keväistä paremmalta.

Vaasan seudulla ongelmia kuntien 
yhteistyössä
Vaasan seudun kuntien yhteistyö su
juu huonosti, ongelmien arvioidaan li
sääntyvän lähitulevaisuudessa. Muualla 
maakunnassa odotukset paremmasta 
ovat kasvaneet viime keväästä. Kuntien 
päättäjät korostavat erityisesti seutu
kunnallisen yhteistyön merkitystä. 
Yhteydet valtionhallintoon vähenevät 
Vaasan seudulla. Muualla maakunnas
sa kansainvälisen yhteistyön odotetaan 
kasvavan. Yhteydet elinkeinoelämään

eivät ole yhtä tiiviitä kuin aikaisemmin, 
toiveet ovat pienentyneet koko maa
kunnassa.

Teollisuuden investoinnit vilkastuvat 
tänä vuonna koko maakunnassa
Teollisuuden investoinnit vilkastuvat 
tänä vuonna koko maakunnassa, Vaa
san seudulla lähes kaikki vastaajat arvi
oivat niiden lisääntyvän. Rakentaminen 
kasvaa vain Vaasan seudun ulkopuolel
la. Myös kaupan ja palvelujen panos
tukset kasvavat selvästi koko maakun
nassa. Vaasan seudun ulkopuolella kas
vuodotukset ovat selvästi suuremmat 
kuin viime keväänä. Vuonna 2001 in
vestoinnit kasvavat hitaasti Vaasan 
seudulla. Muualla maakunnassa kas
vuodotuksia on vain teollisuudessa.

EU-jäsenyyteen suhtaudutaan 
aikaisempaa myönteisemmin
Näkemykset Suomen EU-jäsenyyden 
merkityksestä ovat muuttuneet viime 
keväästä. Vaasan seudulla jäsenyyden 
arvioidaan vaikuttavan aikaisempaa 
myönteisemmin elinkeinoelämän ke
hittymiseen. Sen sijaan kunnan oman 
toiminnan kannalta odotukset ovat kiel
teiset. Vaasan seudun ulkopuolella jä
senyyden vaikutukset arvioidaan aikai
sempaa myönteisemmiksi, se edistää 
erityisesti elinkeinoelämän kehittämis
tä.
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Keski-Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaan yleiset kehitysnäkymät ovat valoisat. Kokkolan seudun ulkopuolella kehityksen arvioidaan 
paranevan lähitulevaisuudessa. Kokkolan seudun kuntien rahoitustilanne on huonoin vuodesta 1997. Muualla 
maakunnassa odotukset paremmasta ovat lisääntyneet selvästi viime keväästä. Siellä verotulojen odotetaan kas
vavan tänä ja  ensi vuonna. Kokkolan seudulla verotulojen ei uskota kasvavan. Kuntien velka lisääntyy selvästi 
koko maakunnassa vuosina 2000-2001. Kokkolan seudulla kunnat tasapainottavat talouttaan korottamalla mak
suja. Kokkolan seudun ulkopuolella joudutaan harkitsemaan henkilöstön irtisanomisia. Vanhustenhoidon ja  ter
veydenhoidon tilanne on huolestuttava koko maakunnassa. Sen sijaan kuntien päivähoidon näkymät ovat va
loisat. Keski-Pohjanmaan työllisyyskehityksen odotetaan paranevan tänä ja  ensi vuonna. Kokkolan seudun kun
tien yhteistyö sujuu hyvin. Muualla maakunnassa odotukset ovat selvästi varovaisemmat. Investoinnit lisääntyvät 

\ tänä vuonna koko maakunnassa kaupan ja palvelujen aloja lukuun ottamatta. Kokkolan seudun ulkopuolella 
Suomen EU-jäsenyys vaikuttaa myönteisesti erityisesti elinkeinoelämän kehittymisen. Kokkolan seudulla toiveet 
ovat varovaisemmat.

Kokkolan seudun ulkopuolella 
kehitys kääntynyt paremmaksi
Keski-Pohjanmaan yleiset kehitysnä
kymät ovat valoisat. Kokkolan seudun 
ulkopuolella kehityksen arvioidaan 
kääntyvän paremmaksi lähitulevaisuu
dessa. Toiveet ovat oleellisesti parem
mat kuin keväällä. Kokkolan seudulla 
kehitys jatkuu kuitenkin edelleen muu
ta maakuntaa myönteisempänä.

Kokkolan seudun rahoitusnäkymät 
synkät, muualla maakunnassa 
odotukset paremmasta kasvaneet
Keski-Pohjanmaan rahoitusnäkymät 
ovat ristiriitaiset. Kokkolan seudun 
kuntien rahoitustilanne on huonoin 
vuodesta 1997. Muualla maakunnassa 
toiveet paremmasta ovat kasvaneet sel
västi viime keväästä. Siellä verotulojen 
odotetaan kasvavan tänä ja ensi vuon
na. Kokkolan seudulla verotulot pysy
vät viime vuotisella tasolla. Kuntien 
velka lisääntyy selvästi koko maakun
nassa vuosina 2000-2001. Kokkolan 
seudun ulkopuolella noin viidennes 
vastaajista arvioi kuntansa nostavan tu
loveroprosenttia ensi vuodelle. Kokko
lan seudun kumussa paineet kasvavat 
vuona 2002.

Kokkolan seudun ulkopuolella 
harkitaan henkilöstösäästöjen 
toteuttamista tasapainotettaessa 
kuntien taloutta
Kokkolan seudulla nostetaan maksuja 
tasapainotettaessa kunnan taloutta. Nel
jännes vastaajista arvioi kuntansa vä
hentävän investointeja, realisoivan 
käyttöomaisuutta tai korottavan tulove
roprosenttia vuonna 2001. Kokkolan 
seudun ulkopuolella joudutaan harkit
semaan henkilöstön irtisanomisia. Seu- 
raavan 2-3 vuoden kuluessa Kokkolan

seudun kunnat nostavat maksuja ja vä
hentävät investointeja, lisäksi yli kol
mannes vastaajista arvioi kuntansa ko
rottavan myös tulovero- tai kiinteistö
veroprosentteja. Kokkolan seudun ul
kopuolella maksujen korotukset ja in
vestointien vähentäminen ovat yleisim
mät toimenpiteet tasapainotettaessa 
kuntataloutta. Tämän lisäksi noin puo
let vastaajista arvioi kuntansa supista
van henkilöstömenoja lähivuosina.

Vanhusten hoito ja terveydenhoito 
huolestuttavat kuntien päättäjiä
Vanhusten hoidon ja terveydenhoidon 
tilanne on huolestuttava. Ongelmien ar
vioidaan lisääntyvän selvästi koko 
maakunnassa. Sen sijaan kuntien päivä
hoidon näkymät ovat valoisat. Ongel
mien arvioidaan olevan hiljalleen pois
tumassa lähivuosina. Kokkolan seudun 
ulkopuolella kuntien koulutoimen ti
lanne on selvästi aikaisempaa parempi. 
Myös kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen 
näkymät ovat valoisat.

Työllisyyskehitys paranee Kokkolan 
seudun ulkopuolella
Kokkolan seudun ulkopuolella työlli
syyskehityksen odotetaan paranevan 
tänä ja ensi vuonna. Työttömyys alenee 
keväisiä arvioita nopeammin. Myös 
Kokkolan seudulla työllisyyskehitys 
jatkuu myönteisenä, vaikka toiveet 
ovatkin hieman keväistä varovaisem
mat.

Kokkolan seudulla kuntien 
yhteistyöedelltykset kunnossa
Keski-Pohjanmaan yhteistyönäkymät 
ovat edelleen ristiriitaiset. Kokkolan 
seudun kuntien yhteistyö sujuu hyvin. 
Muualla maakunnassa odotukset ovat 
selvästi varovaisemmat. Kokkolan seu

dulla lähes kaikki vastaajat arvioivat 
seutukunnallisen yhteistyön lisäänty
vän lähitulevaisuudessa. Myös muualla 
maakunnassa näkymät ovat valoisat. 
Maakunnallisen yhteistoiminnan toivo
taan tiivistyvän koko maakunnassa. 
Yhteyksiä elinkeinoelämän kanssa py
ritään pitämään tiiviinä lähitulevaisuu
dessa. Sen sijaan yhteydet valtionhal
linnon kanssa vähenevät, toiveet ovat 
vähentyneet koko maakunnassa.

Rakentaminen vilkastuu Kokkolan 
seudulla
Investoinnit lisääntyvät tänä vuonna 
koko maakunnassa kaupan ja palvelu
jen aloja lukuun ottamatta. Kokkolan 
seudulla rakentaminen vilkastuu, muu
alla maakunnassa teollisuuden panos
tukset ovat suurimmat. Vuonna 2001 
teollisuuden sekä kaupan ja palvelujen 
investoinnit lisääntyvät Kokkolan seu
dulla. Muualla maakunnassa rakenta
minen kasvaa hitaasti, myös teollisuu
dessa on pieniä kasvuodotuksia.

Kokkolan seudun ulkopuolella 
EU-jäsenyys vaikuttaa myönteisesti
Kokkolan seudulla Suomen EU-jäse- 
nyyteen suhtaudutaan aikaisempaa va
rovaisemmin. Sen hyödyt arvioidaan 
vähäisiksi kuntien oman toiminnan kan
nalta. Muualla maakunnassa toiveet 
ovat lisääntyneet oleellisesti. Jäsenyys 
vaikuttaa myönteisesti erityisesti elin
keinoelämän kehittymisen.

40 lljjll Tilastokeskus



Sa
ldo

luk
u 

Sa
ldo

luk
u

Kehitysnäkymät (Kysymykset 10,4, 5b ja 9)

Kunnan tuleva kehitys Kuntatalouden tasapainottamiskeinot 2001, %

91 9 2  9 2  9 3  9 3  9 4  9 4  9 5  9 5  9 6  9 6  9 7  9 7  9 8  9 8  9 9  9 9  0 0  0 0

Maksujen
korotukset

Investointien
vähentäminen

Käyttöomaisuuden
realisointi

Muu toiminnan 
tehostaminen

Kiinteistöveron
korotus

Ei tarvetta 
sopeutustoimiin

Tuloveroprosentin
korotus

Henkilöstön
irtisanominen

Henkilöstön
lomautus

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Koko maa *R Keski-Pohjanmaa

Työttömyyden kehitysnäkymät EU-jäsenyyden vaikutus

maakunnan
keskusaluekunnat 

^ ■ muut kunnat

koko maan
ö  keskusaluekunnat 

- f -  muut kunnat

illlh Tilastokeskus 41



Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaan yleiset kehitysnäkymät ovat valoisat. Kehitys paranee koko maakunnassa.
Kuntien rahoitusnäkymät ovat kuitenkin heikentyneet viime keväästä. Talousvaikeuksien arvioidaan lisääntyvän 
lähitulevaisuudessa erityisesti Oulun seudun ulkopuolella. Kuntien verotulot lisääntyvät tänä vuonna koko maa
kunnassa. Vuonna 2001 kasvu jatkuu lähinnä Oulun seudun kunnissa. Oulun seudun ulkopuolella kuntien velan 
arvioidaan lisääntyvän nopeasti tänä ja  ensi vuonna. Oulun seudun ulkopuolella kuntien taloutta tasapainote
taan vähentämällä investointeja ja  nostamalla maksuja. Oulun seudulla on vaikeuksia sosiaali- ja  terveyspalve
lujen järjestämisessä. Huonoimmat näkymät ovat kuntien vanhusten hoidossa. Oulun seudun ulkopuolella van
husten hoidon ja  terveydenhoidon ongelmat kasvavat. Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskehitys on valoisa. Työttö
myyden arvioidaan vähenevän tänä vuonna aikaisempaa nopeammin. Oulun seudun kuntien yhteistyönäkymät 
ovat heikentyneet keväästä 1999 lähtien. Muualla maakunnassa toiveet paremmasta ovat kasvaneet. Poh- 
jois-Pohjanmaalla korostetaan erityisesti seutukunnallista yhteistyötä. Rakentaminen vilkastuu tänä vuonna 
Oulun seudulla. Oulun seudun ulkopuolella teollisuuden ja rakentamisen investoinnit lisääntyvät ripeästi. Oulun 
seudun ulkopuolella Suomen EU-jäsenyyteen suhtaudutaan aikaisempaa myönteisemmin. Siitä on hyötyä erityi
sesti elinkeinoelämän kehittämisessä. Oulun seudulla odotukset jäsenyydeltä ovat pienentyneet viime keväästä.

Pohjois-Pohjanmaan kehitysnäkymät 
valoisat
Pohjois-Pohjanmaan yleiset kehitysnä
kymät ovat valoisat. Kehitys paranee 
koko maakunnassa.

Oulun seudun ulkopuolella kuntien 
velka kasvaa selvästi vuosina 
2000-2001

Kuntien rahoitusnäkymät ovat heiken
tyneet viime keväästä. Talousvaikeuk
sien arvioidaan lisääntyvän lähitulevai
suudessa koko maakunnassa, mutta eri
tyisesti Oulun seudun ulkopuolella ti
lanne on vaikea. Kuntien verotulot li
sääntyvät tänä vuonna koko maakun
nassa. Vuonna 2001 kasvu jatkuu lä
hinnä Oulun seudun kunnissa. Oulun 
seudun ulkopuolella talouden kiristy
minen heijastuu velanottoon. Sen arvi
oidaan lisääntyvän nopeasti tänä ja ensi 
vuonna. Oulun seudulla velan odote
taan kasvavan lähinnä vuonna 2001. 
Kuntien ei uskota nostavan tulovero
prosenttia vuosina 2001-2002.

Oulun seudulla ei suuria tarpeita 
talouden tasapainotukseen ensi 
vuonna
Oulun seudulla ei nähdä suuria tarpeita 
talouden tasapainotukseen vuonna 
2001, vajaa puolet vastaajista arvioi 
kuitenkin kuntansa nostavan maksuja 
ensi vuonna. Muualla maakunnassa ai
otaan myös vähentää investointeja. 
Seuraavan 2-3 vuoden aikana verorat
kaisut yleistyvät koko maakunnassa. 
Kiinteistöverotusta kiristetään koko 
maakunnassa, tuloveroprosentteja nos
tetaan lähinnä Oulun seudun ulkopuo
lella.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen 
järjestämisessä vaikeuksia Oulun 
seudulla
Oulun seudulla on ongelmia sosiaali- ja 
terveyspalvelu] en j ärj estämisessä. Huo
noimmat näkymät ovat kuntien vanhus
ten hoidossa. Oulun seudun ulkopuolel
la vanhusten hoidon ja terveydenhoi
don ongelmat kasvavat. Oulun seudun 
elinkeinoelämän edellytykset ovat ai
kaisempaa paremmat, odotukset ovat 
nyt suurimmat syksystä 1991. Kuntien 
kaavoitustilanne on hyvä koko maa
kunnassa. Oulun seudun kuntien asu
mistilanne on heikentynyt viime ke
väästä. Myös koulutoimen ongelmien 
arvioidaan lisääntyvän.

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskehitys 
valoisa
Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskehitys 
on valoisa. Työttömyyden arvioidaan 
vähenevän tänä vuonna aikaisempaa 
nopeammin. Varsinkin Oulun seudun 
ulkopuolella toiveet paremmasta ovat 
kasvaneet viime keväästä.

Oulun seudun kuntien 
yhteistyöedellytykset heikentyneet
Oulun seudun kuntien yhteistyönäky
mät ovat heikentyneet keväästä 1999 
lähtien. Muualla maakunnassa toiveet 
paremmasta ovat kasvaneet. Poh- 
jois-Pohjanmaalla korostetaan erityi
sesti seutukunnallista yhteistyötä, myös 
yhteyksiä elinkeinoelämän kanssa pyri
tään tiivistämään. Oulun seudulla kan
sainvälisen yhteistyön merkitys on pie
nentynyt, odotukset ovat vähäisimmät 
keväästä 1995.

Rakentaminen vilkastuu tänä vuonna 
Oulun seudulla, ensi vuonna 
erityisesti Oulun seudun ulkopuolella
Rakentaminen vilkastuu tänä vuonna 
Oulun seudulla. Teollisuuden sekä kau
pan ja palvelujen investoinnit kasvavat 
hitaammin. Oulun seudun ulkopuolella 
teollisuuden ja rakentamisen investoin
nit lisääntyvät ripeästi. Vuonna 2001 
Oulun seudulla lisääntyvät lähinnä 
teollisuuden panostukset. Muualla 
maakunnassa rakentamisen kasvu näyt
tää olevan keväisiä arvioita nopeam
paa, myös teollisuuden investointien 
odotetaan edelleen lisääntyvän.

Oulun seudun ulkopuolella toiveet 
Suomen EU-jäsenyyden hyödyistä 
lisääntyneet
Oulun seudun ulkopuolella Suomen 
EU-jäsenyyteen suhtaudutaan aikai
sempaa myönteisemmin. Siitä on hyö
tyä erityisesti elinkeinoelämän kehittä
misessä. Oulun seudulla odotukset jä
senyydeltä ovat pienentyneet viime ke
väästä. Sen uskotaan kuitenkin vaikut
tavan myönteisesti sekä elinkeinoelä
män kehittymiseen että kunnan omaan 
toimintaan.
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Kehitysnäkymät (Kysymykset 10,4, 5b ja 9)

Kunnan tuleva kehitys
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Kainuu
Kainuun yleiset kehitysnäkymät ovat muuttuneet oleellisesti viime keväästä. Kajaanin seudulla toiveet ovat hei
kentyneet, muualla maakunnassa ne ovat selvästi aikaisempaa paremmat. Kainuun kuntien rahoitustilanne näyt
tää huonolta. Kajaanin seudulla kuntien verotulokasvu pysähtyy vuonna 2001. Kajaanin seudun ulkopuolella ve
rotulot vähenevät selvästi vuosina 2000-2001. Kuntien velanotto lisääntyy tänä vuonna Kajaanin seudun ulko
puolella, ensi vuonna lähinnä Kajaanin seudun kunnissa. Yksikään kunta ei aio nostaa tuloveroprosenttia ensi 
vuodelle. Kajaanin seudulla lähes 90 prosenttia vastaajista arvioi kuntansa tasapainottavan talouttaan vuonna 
2001 realisoimalla käyttöomaisuutta. Kajaanin seudun ulkopuolella realisoidaan käyttöomaisuutta ja vähenne
tään investointeja. Kainuussa vanhusten hoidon ja  terveydenhoidon ongelmat lisääntyvät lähivuosina. Kajaanin 
seudun työllisyyskehitys heikentyy erityisesti vuonna 2001. Muualla maakunnassa työttömyys alenee hitaasti tä
nä ja  ensi vuonna. Kainuun kuntien yhteistyönäkymät ovat keväistä valoisammat. Kuntien päättäjät korostavat 
erityisesti suhteita elinkeinoelämään. Kajaanin seudulla pyritään lisäämään myös kansainvälisiä yhteyksiä. 
Rakentaminen vilkastuu tänä vuonna Kajaanin seudulla, muualla maakunnassa vain teollisuuden investoinnit li
sääntyvät. Vuonna 2001 investointikehitys heikentyy Kajaanin seudulla. Kajaanin seudun ulkopuolella varsinkin 
teollisuuden sekä kaupan ja  palvelujen investoinnit lisääntyvät selvästi vuodesta 2000. Kainuussa Suomen 
EU-jäsenyyteen suhtaudutaan erittäin myönteisesti. Kajaanin seudulla toiveet ovat maan suurimmat. Jäsenyys 
vaikuttaa myönteisesti sekä elinkeinoelämän kehittymiseen että kunnan omaan toimintaan. Kajaanin seudun ul
kopuolella jäsenyys hyödyttää lähinnä elinkeinoelämän kehittämistä.

Kajaanin seudun ulkopuolella 
tulevaisuudenusko lisääntynyt
Kainuun yleiset kehitysnäkymät ovat muut
tuneet oleellisesti viime keväästä. Kajaanin 
seudulla toiveet ovat heikentyneet, muualla 
maakunnassa ne ovat selvästi aikaisempaa 
paremmat. Tällä hetkellä Kajaanin seudun 
ulkopuolisten kuntien kehitys näyttää kes
kusseutua valoisammalta.

Kuntien rahoitusnäkymät synkät
Kainuun kuntien rahoitustilanne näyttää 
huonolta. Näkymät ovat edelleen synkim- 
mät Kajaanin seudun ulkopuolella, tosin 
Kajaanin seudun kuntien rahoitustilanne on 
kuitenkin heikentynyt selvästi viime ke
väästä. Siellä kuntien verotulot lisääntyvät 
tänä vuonna, mutta kasvu pysähtyy vuonna 
2001. Kajaanin seudun ulkopuolella verotu
lot vähenevät selvästi molempina vuosina. 
Kuntien velanotto lisääntyy tänä vuonna 
Kajaanin seudun ulkopuolella, ensi vuonna 
lähinnä Kajaanin seudun kunnissa. Yksi
kään kunta ei aio nostaa tuloveroprosenttia 
ensi vuodelle. Kajaanin seudulla kolmannes 
vastaajista arvioi kuntansa nostavan tulove
roprosenttia vuodelle 2002.

Kunnat realisoivat 
käyttöomaisuuttaan 
tasapainottaessaan kunnan taloutta 
vuonna 2001
Kajaanin seudulla lähes 90 prosenttia vas
taajista arvioi kuntansa tasapainottavan ta
louttaan vuonna 2001 realisoimalla käyttö
omaisuutta. Myös maksuja joudutaan korot
tamaan. Yhdenkään kunnan ei uskota nosta
van tuloveroprosenttia vuodelle 2001. 
Kajaanin seudun ulkopuolella realisoidaan 
käyttöomaisuutta ja vähennetään investoin
teja. Sen sijaan verotusta ei kiristetä eikä 
säästetä henkilöstömenoista vuonna 2001.

Seuraavan 2-3  vuoden aikana varsinkin 
kiinteistöveroprosentteihin kohdistuu koro- 
tuspaineita. Yleisimmin taloutta tasapaino
tetaan kuitenkin maksuja korottamalla. 
Kajaanin seudulla käyttöomaisuuden myyn
nistä haetaan tuloja kunnan talouteen. 
Kajaanin seudun ulkopuolella yli puolet 
vastaajista arvioi kuntansa joutuvan harkit
semaan myös henkilöstön irtisanomisia.

Vanhusten hoidossa suuria ongelmia 
Kajaanin seudulla
Kajaanin seudulla yli 80 prosenttia vastaa
jista arvioi vanhusten hoidon ongelmien li
sääntyvän lähivuosina. Myös terveydenhoi
don näkymät ovat varsin huonot. Sen sijaan 
kuntien päivähoitotilanne on helpottamassa. 
Myös Kajaanin seudun ulkopuolella eniten 
ongelmia on vanhusten hoidossa ja ter
veydenhoidon järjestämisessä. Elin
keinoelämän edellytykset heikentyvät koko 
maakunnassa. Sen sijaan kuntien kaavoitus- 
näkymät ovat valoisat. Kajaanin seudulla 
myös kunnallistekniikan arvioidaan olevan 
varsin hyvässä kunnossa. Kuntien asumisti
lanne näyttää ristiriitaiselta. Kajaanin seu
dulla ongelmien arvioidaan vähenevän, 
muualla maakunnassa lisääntyvän. Kajaa
nin seudulla koulutoimen tilanne on oleelli
sesti parempi kuin keväällä, muualla maa
kunnassa ongelmien odotetaan edelleen li
sääntyvän. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen 
vaikeudet vähenevät koko maakunnassa.

Kajaanin seudun työllisyyskehitys 
näyttää synkältä
Kajaanin seudun työllisyyskehitys näyttää 
synkältä. Työttömyyden arvioidaan lisään
tyvän erityisesti vuonna 2001. Muualla 
maakunnassa työttömyys alenee hitaasti tä
nä ja ensi vuonna, näkymät ovat selvästi 
Kajaanin seutua paremmat.

Kuntien yhteistyö sujuu aikaisempaa 
paremmin
Kainuun kuntien yhteistyönäkymät ovat ke
väistä valoisammat. Kuntien päättäjät ko
rostavat erityisesti suhteita elinkeinoelä
mään. Kajaanin seudulla pyritään lisäämään 
myös kansainvälisiä yhteyksiä. Muualla 
maakunnassa seutukunnallista yhteistyötä 
pidetään tärkeimpänä. Myös maakunnallis
ta yhteistoimintaa halutaan lisätä.

Investointikehitys paranee ensi 
vuonna Kajaanin seudun ulkopuolella
Rakentaminen vilkastuu tänä vuonna 
Kajaanin seudulla, muualla maakunnassa 
vain teollisuuden investoinnit lisääntyvät. 
Vuonna 2001 investointikehitys heikentyy 
Kajaanin seudulla. Investointien odotetaan 
vähenevän tarkasteltavilla toimialoilla. 
Kajaanin seudun ulkopuolella tilanne on 
oleellisesti parempi kuin tänä vuonna. Var
sinkin teollisuuden sekä kaupan ja palvelu
jen investointien arvioidaan lisääntyvän sel
västi, myös rakentaminen vilkastuu vuodes
ta 2000.

Kainuu hyötyy Suomen 
EU-jäsenyydestä
Kainuussa Suomen EU-jäsenyyteen suhtau
dutaan erittäin myönteisesti. Kajaanin seu
dulla toiveet ovat maan suurimmat. 
Jäsenyys vaikuttaa myönteisesti sekä elin
keinoelämän kehittymiseen että kunnan 
omaan toimintaan. Kajaanin seudun ulko
puolella jäsenyys hyödyttää lähinnä elinkei
noelämän kehittämistä.
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Kehitysnäkymät (Kysymykset 10,4, 5b ja 9)

Kunnan tuleva kehitys
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Lappi
Lapin maakunnan kehitys näyttää edelleen eriytyvän. Keskusseuduilla toiveet paremmasta ovat suuremmat kuin 
muualla maakunnassa. Lapin kuntien taloustilanne on huonoimpia koko maassa. Keskusseutujen ulkopuolella 
lähes kaikki vastaajat arvioivat talousvaikeuksien lisääntyvän lähitulevaisuudessa. Siellä kuntien verotulot vä
henevät tänä vuonna. Keskusseuduilla kuntien verotulot kasvavat vielä tänä vuonna. Kireä taloustilanne heijas
tuu velanottoon, jonka arvioidaan lisääntyvän selvästi vuosina 2000-2001. Lapin keskusseuduilla kuntien ta
loutta tasapainotetaan ensi vuonna erityisesti korottamalla maksuja ja  realisoimalla käyttöomaisuutta. Keskus
seutujen ulkopuolella verotukseen joudutaan puuttumaan yleisemmin. Keskusseuduilla sosiaali- ja  terveyspalve
lujen järjestäminen sujuu hyvin. Muualla maakunnassa vanhusten hoidon ja terveydenhoidon ongelmat kasvavat 
lähivuosina. Työttömyys alenee tänä vuonna erityisesti keskusseuduilla. Ensi vuonna työllisyyskehitys paranee 
keskusseutujen ulkopuolella. Kuntien yhteistyö sujuu aikaisempaa paremmin. Varsinkin keskusseuduilla toiveet 
paremmasta ovat kasvaneet. Siellä korostetaan aikaisempaa voimakkaammin seutukunnallisen yhteistyön merki
tystä. Keskusseuduilla teollisuuden investoinnit lisääntyvät tänä vuonna. Keskusseutujen ulkopuolella odotukset 
ovat synkät, investoinnit vähenevät kaikilla tarkasteltavilla aloilla tänä ja  ensi vuonna. Lapissa suhtaudutaan 
erittäin myönteisesti Suomen EU-jäsenyyteen. Jäsenyyden arvioidaan hyödyttävän sekä elinkeinoelämän kehit
tämistä että kunnan omaa toimintaa.

Keskusseutujen ulkopuolella 
ongelmia
Lapin maakunnan kehitys näyttää edel
leen eriytyvän. Keskusseuduilla toiveet 
paremmasta ovat suuremmat kuin muu
alla maakunnassa, jossa näkymät ovat 
nyt synkimpiä koko maassa.

Kuntien taloustilanne on synkkä, 
velanotto lisääntyy koko 
maakunnassa
Lapin kuntien taloustilanne on huo
noimpia koko maassa. Keskusseutujen 
ulkopuolella lähes kaikki vastaajat ar
vioivat talousvaikeuksien lisääntyvän 
lähitulevaisuudessa. Keskusseuduilla 
näkymät ovat hieman paremmat, tosin 
sielläkin ongelmien arvioidaan lisään
tyneen keväästä. Keskusseuduilla kun
tien verotulot kasvavat hitaasti tänä 
vuonna, ensi vuonna kasvun arvioidaan 
pysähtyvän kokonaan. Keskusseutujen 
ulkopuolella kuntien verotulot vähene
vät tänä vuonna. Kireä taloustilanne 
heijastuu velanottoon, jonka arvioidaan 
lisääntyvän selvästi vuosina 
2000-2001. Velanotto kasvaa erityises
ti keskusseutujen ulkopuolella. Siellä 
viidennes vastaajista arvioi kuntansa 
nostavan tuloveroprosenttia vuodelle
2001. Vastaavasti keskusseuduilla lä
hes puolet vastaajista uskoo kuntansa 
tekevän korotuspäätöksen vuonna
2002.

Kunnat joutuvat harkitsemaan 
henkilöstön irtisanomisia seuraavan 
2-3 vuoden aikana
Lapin keskusseuduilla kuntien taloutta 
tasapainotetaan ensi vuonna erityisesti 
korottamalla maksuja ja realisoimalla

käyttöomaisuutta. Verotusta ei aiota ki
ristää. Keskusseutujen ulkopuolella ta- 
sapainotuskeinot ovat samanlaiset, 
mutta verotukseen joudutaan puuttu
maan yleisemmin. Seuraavan 2-3 vuo
den aikana keskusseuduilla tasapaino
tetaan kuntien taloutta erityisesti rea
lisoimalla käyttöomaisuutta. Verotusta 
joudutaan kiristämään yleisemmin kuin 
vuonna 2001. Keskusseutujen ulkopuo
lella kunnat nostavat maksuja ja vähen
tävät investointeja. Henkilöstösäästöjä 
harkitaan koko maakunnassa.

Keskusseuduilla ei suuria ongelmia 
sosiaali- ja terveyspalvelujen 
järjestämisessä
Keskusseuduilla sosiaali- ja terveyspal
velujen jäljestäminen sujuu hyvin, on
gelmia on useimpia muita maakuntia 
vähemmän. Muualla maakunnassa van
husten hoidon ja terveydenhoidon on
gelmat kasvavat lähivuosina. Vanhus
ten hoidon tilanne on heikoin syksystä 
1991. Ympäristöongelmien arvioidaan 
kasvavan keskusseutujen ulkopuolella 
lähitulevaisuudessa. Elinkeinoelämän 
kehittämisedellytykset ovat heikenty
neet keskusseuduilla. Muualla maakun
nassa kuntien asumistilanne on edel
leen heikko. Myös koulutoimen tilanne 
heikentyy lähitulevaisuudessa. Kulttuu
ri- ja vapaa-aikatoimen ongelmien odo
tetaan lisääntyvän erityisesti keskus
seuduilla.

Keskusseutujen ulkopuolella 
työllisyyskehitys paranee vuonna 
2001
Työttömyys alenee tänä vuonna erityi
sesti keskusseuduilla. Ensi vuonna

työllisyyskehitys paranee keskusseutu
jen ulkopuolella. Keskusseuduilla toi
veet paremmasta ovat vähäisemmät, 
työttömyyden ei kuitenkaan uskota li
sääntyvän.

Keskusseuduilla kuntien yhteistyö 
paranee
Kuntien yhteistyö sujuu aikaisempaa 
paremmin. Varsinkin keskusseuduilla 
toiveet paremmasta ovat kasvaneet. 
Siellä korostetaan aikaisempaa voi
makkaammin seutukunnallisen yhteis
työn merkitystä. Myös suhteita elinkei
noelämään pyritään tiivistämään. Kes
kusseutujen ulkopuolella seutukunnal
lista yhteistyötä halutaan lisätä. Kan
sainväliset yhteydet kasvavat koko 
maakunnassa. Yhteistyön valtionhallin
non kanssa arvioidaan heikentyvän eri
tyisesti keskusseuduilla.

Keskusseutujen ulkopuolella 
investoinnit vähenevät tänä ja ensi 
vuonna
Keskusseuduilla teollisuuden inves
toinnit lisääntyvät tänä vuonna. Vuon
na 2001 investoinnit elpyvät kaupan ja 
palvelujen aloilla. Keskusseutujen ul
kopuolella odotukset ovat synkät, in
vestoinnit vähenevät kaikilla tarkastel
tavilla aloilla tänä ja ensi vuonna.

EU-jäsenyydestä toivotaan hyötyjä 
koko maakunnalle
Lapissa suhtaudutaan erittäin myöntei
sesti Suomen EU-jäsenyyteen. Jäse
nyyden arvioidaan tuovan hyötyjä sekä 
elinkeinoelämän kehittämiseen että 
kunnan omaan toimintaan. Toiveet ovat 
suurimmat keskusseuduilla.
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Kehitysnäkymät (Kysymykset 10,4, 5b ja 9)

Kunnan tuleva kehitys Kuntatalouden tasapainottamiskeinot 2001, %
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Ahvenanmaa
Maarianhaminan seudulla tulevaisuuteen suhtaudutaan selvästi keväistä varovaisemmin. Muualla maakunnassa 
toiveet paremmasta ovat lisääntyneet voimakkaasti. Maarianhaminan seudun rahoitusongelmat ovat suurimmat 
syksystä 1993, kuntien verotulot kasvavat hitaasti tänä ja ensi vuonna. Muualla maakunnassa rahoitustilanne on 
oleellisesti parempi kuin viime keväänä, siellä kuntien verotulot lisääntyvät erityisesti ensi vuonna. Kunnat vä
hentävät velkaansa tänä vuonna, ensi vuonna velan arvioidaan kasvavan koko maakunnassa. Ahvenanmaalla yli 
kolmannes vastaajista ei näe omassa kunnassa tarvetta talouden tasapainotukseen vuonna 2001. Muut arvioivat 
kuntien nostavan maksuja, vähentävän investointeja ja  nostavan tuloveroprosenttia. Maarianhaminan seudun 
kuntien edellytykset järjestää sosiaali- ja  terveyspalveluja ovat heikentyneet. Ongelmia on erityisesti päivähoi
dossa ja  vanhusten hoidossa. Maarianhaminan seudun ulkopuolella kuntien päättäjiä askarruttavat vanhusten 
hoidon ja  terveydenhoidon kysymykset. Maarianhaminan seudulla työttömyys alenee aikaisempaa hitaammin tä
nä ja  ensi vuonna. Muualla maakunnassa se alenee selvästi vuonna 2001. Kuntien yhteistyönäkymät ovat ristirii
taiset. Maarianhaminan seudulla toiveet ovat heikentyneet, sen sijaan muualla maakunnassa yhteistyöedellytyk
set ovat parhaimmat keväästä 1997. Maarianhaminan seudulla rakentaminen vilkastuu tänä vuonna. Ahvenan
maalla suhtaudutaan edelleen kielteisesti Suomen EU-jäsenyyteen. Odotukset ovat vähäisimmät koko maassa.

Maarianhaminan seudun ulkopuolella 
tulevaisuudenusko vahvistunut
Maarianhaminan seudulla tulevaisuuteen 
suhtaudutaan selvästi keväistä varovaisem
min. Tuolloin lähes kaikki vastaajat arvioi
vat kehityksen paranevan, nyt vastaavaa ar
vioi enää puolet. Muualla maakunnassa toi
veet paremmasta ovat lisääntyneet voimak
kaasti. Kehityksen odotetaan olevan myön
teisempää kuin Maarianhaminan seudulla.

Maarianhaminan seudun kuntien 
rahoitusongelmat lisääntyneet
Ahvenanmaan kuntien rahoitusnäkymät 
ovat ristiriitaiset. Maarianhaminan seudulla 
rahoitusongelmat ovat suurimmat syksystä 
1993. Muualla maakunnassa rahoitustilanne 
on oleellisesti parempi kuin viime keväänä. 
Maarianhaminan seudun kuntien verotulot 
kasvavat hitaasti tänä ja ensi vuonna. 
Muualla maakunnassa niiden odotetaan li
sääntyvän lähinnä ensi vuonna. Kunnat vä
hentävät velkaansa tänä vuonna, ensi vuon
na velan arvioidaan kasvavan koko maa
kunnassa. Maarianhaminan seudulla viiden
nes vastaajista arvioi kuntansa nostavan tu
loveroprosenttia ensi vuodelle, lisäksi koro- 
tuspaineet kasvavat hieman vuonna 2002. 
Maarianhaminan seudun ulkopuolella koro
tuksia halutaan siirtää myöhemmäksi.

Yli kolmannes vastaajista ei näe 
tarvetta kunnan talouden 
tasapainottamiseen ensi vuonna
Ahvenanmaalla yli kolmannes vastaajista ei 
näe omassa kunnassa tarvetta talouden tasa
painotukseen vuonna 2001. Muut arvioivat 
kuntien nostavan maksuja, vähentävän in
vestointeja ja nostavan tuloveroprosenttia. 
Seuraavan 2-3 vuoden aikana verotuksen 
kiristykset yleistyvät koko maakunnassa. 
Maarianhaminan seudun ulkopuolella ta
loutta tasapainotetaan erityisesti maksujen 
korotuksilla ja keskusseudulla investointeja

vähentämällä. Henkilöstömenoista ei aiota 
säästää lähivuosina koko maakunnassa.

Maarianhaminan seudulla 
aikaisempaa enemmän ongelmia 
sosiaali- ja terveyspalveluissa
Maarianhaminan seudun kuntien edellytyk
set huolehtia sosiaali- ja terveyspalveluista 
ovat heikentyneet viime syksystä. Tosin ti
lanne on edelleen useimpia muita maakun
tia parempi. Ongelmia on tulossa erityisesti 
päivähoitoon ja vanhusten hoitoon. Maa
rianhaminan seudun ulkopuolella kuntien 
päättäjiä askarruttavat erityisesti vanhusten 
hoidon ja terveydenhoidon kysymykset. 
Ympäristöasiat huolestuttavat koko maa
kuntaa. Elinkeinoelämän kehittämisedelly
tykset arvioidaan edelleen huonoiksi Maa
rianhaminan seudun ulkopuolella, vaikka 
ongelmat ovatkin pienentyneet viime syk
systä lähtien. Kuntien asumistilanne heiken
tyy koko maakunnassa. Koulutoimen kysy
mykset askarruttavat kuntien päättäjiä Maa
rianhaminan seudulla, muualla maakunnas
sa näkymät ovat parantuneet keväästä.

Maarianhaminan seudun ulkopuolella 
työttömyys alenee selvästi ensi 
vuonna
Maarianhaminan seudun työllisyysnäkymät 
ovat keväistä huonommat. Työttömyys ale
nee aikaisempaa hitaammin tänä ja ensi 
vuonna. Muualla maakunnassa se pysyy en
nallaan tänä vuonna, mutta alenee selvästi 
vuonna 2001.

Kuntien yhteistyönäkymät valoisat 
Maarianhaminan seudun ulkopuolella
Kuntien yhteistyönäkymät ovat ristiriitaiset. 
Maarianhaminan seudulla toiveet ovat hei
kentyneet viime keväästä. Muualla maa
kunnassa yhteistyöedellytykset ovat par
haimmat keväästä 1997. Näissä kunnissa 
korostetaan maakunnallista yhteistoimintaa

ja suhteita elinkeinoelämään. Myös yhteyk
sien valtionhallintoon odotetaan lisäänty
vän. Maarianhaminan seudulla sekä maa
kunnallista ja seutukunnallista yhteistyötä 
pidetään tärkeinä.

Rakentaminen vilkastuu 
Maarianhaminan seudulla
Maarianhaminan seudulla investointien ar
vioidaan lisääntyvän tänä vuonna, varsinkin 
rakentamisen odotetaan vilkastuvan. Muu
alla maakunnassa teollisuuden ja rakenta
misen investoinnit kasvavat hitaasti, tosin 
kasvuodotukset ovat lisääntyneet viime ke
väästä. Vuonna 2001 Maarianhaminan seu
dun investointinäkymät ovat samanlaiset 
kuin tänä vuonna, tosin kasvun arvioidaan 
hidastuvan. Muualla maakunnassa inves- 
tointikehitys heikentyy, pieniä kasvuodo
tuksia on lähinnä rakentamisessa.

Ahvenanmaalla suhtaudutaan 
kielteisesti Suomen EU-jäsenyyteen
Ahvenanmaalla suhtaudutaan edelleen kiel
teisesti Suomen EU-jäsenyyteen. Odotukset 
ovat vähäisimmät koko maassa. Maarianha
minan seudun ulkopuolella lähes kaikki 
vastaajat arvioivat jäsenyyden vaikuttavan 
kielteisesti elinkeinoelämän kehittymiseen. 
Maarianhaminan seudulla näkemykset ovat 
hieman myönteisemmät. Jäsenyyden arvioi
daan kuitenkin vaikeuttavan myös kuntien 
omaa toimintaa.
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Kehitysnäkymät (Kysymykset 10,4, 5b ja 9)

Kunnan tuleva kehitys Kuntatalouden tasapainottamiskeinot 2001, %
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Utvecklingen i framtiden
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De allmänna utvecklingsutsiktema i Nyland är ljusa. Utanför 
huvudstadsregionen har förhoppningama om en bättre framtid ökat 
sedan váren. Det finansiella läget i kommunema hör tili de ljusaste 
i landet A andra sidan väntas ökningen av skatteintäktema stanna 
upp i huvudstadsregionen. Pá andra hall i landskapet fortsätter ut
vecklingen att vara positiv ocksá ár 2001. Kommunema i huvud
stadsregionen minskar sinä skulder i ár. Ekonomin balanseras ge- 
nom höjda avgifter. Utanför huvudstadsregionen minskar kommu
nema sinä investeringar och realiserar anläggningstillgängar. Kom
munema har svärt att arrangera socialvärdstjänstema och hälso- 
värdstjänstema. Situationen är mest oroande i ffága om áldrings- 
várden. Arbetslösheten minskar áren 2000-2001. Samarbetet kom
munema emellan fungerar sämre än tidigare i huvudstadsregionen, 
men pá andra háll i landskapet har förhoppningama ökat. Investe- 
ringama i landskapet ökar i ár och nästa ár. Utanför huvudstadsre
gionen är byggandet livligt. Förvänmingarna pá nyttan av EU-med- 
lemskapet har minskat i hela landskapet.

Nyland

landskapen

->■ centralorter 

^  övriga kommuner

hela landet

E3 centralorter 

0  övriga kommuner
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Östra Nyland
De allmänna utsiktema för utvecklingen i Östra Nyland har förbät- 
trats. Framför allt utanför Borgáregionen är förhoppningama be- 
tydligt ljusare än tidigare. Det finansiella läget i kommunema i re- 
gionen har blivit bättre. Skatteintäktema väntas bli avsevärt större 
ár 2001. Det finansiella läget i kommunema i Borgáregionen är 
svärt och speciellt den väntade försämringen av skatteintäktema ár 
2001 är en källa tili bekymmer. Kommunema har för avsikt att ba- 
lansera den försvagade ekonomin genom att gallra bland investe- 
ringama. I centralkommunema förorsakar ocksá skolväsendet och 
bamdagvárden problem. Utanför Borgáregionen är svárighetema 
mindre. Där är beslutsfattama i kommunema främst oroade över 
frágor inom hälsovärden. I Borgáregionen är förutsättningama för 
näringslivet goda. Ocksá utsiktema för samarbetet mellan kommu
nema är positiva. Pá andra háll i landskapet har förhoppningama 
om en bättre framtid minskat i ffága om näringslivet och det kom- 
munala samarbetet. Arbetslösheten avtar i hela landskapet áren 
2000-2001. Bostadsbyggandet blir livligare under báda áren. In- 
ställningen tili Finlands EU-medlemskap är försiktigare än tidigare 
i hela landskapet.
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Utvecklingen i framtiden
De allmänna utsikterna för utvecklingen i Egentliga Finland har 
förbättrats i heia landskapet. Kommunemas ekonomiska problem 
har minskat, skatteintäktema väntas utvecklas positivt ocksä nästa 
är. Utanför Aboregionen upplever en femtedel av uppgiftslämnama 
inte nägot behov av att balansera ekonomin i den egna kommunen. 
I Aboregionen överväger nâgra fä kommuner att höja inkomstskat- 
teprocenten är 2001 eller 2002. Dagvârdssituationen i landskapet är 
god. Ocksâ inom âldringsvârden är problemen rätt smä. Däremot 
anser man i heia landskapet att det blir svârare att arrangera hälso- 
värdstjänstema. Arbetslösheten minskar längsamt, även om for- 
väntningama utanför Aboregionen har ökat sedan váren. Samarbetet 
kommunema emellan löper väl, ffamför allt vill man intensifiera 
samarbetet mellan de ekonomiska regionema. Byggandet blir i är 
Uvhgare i heia landskapet, men nästa är ökar investeringama främst 
i Aboregionen. Finlands medlemskap i EU bedöms ha en positiv 
inverkan pä utvecklingen inom näringsbvet i heia landskapet.

Egentliga Finland
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Satakunta
De allmänna utsiktema för utvecklingen i Satakunta har blivit bät- 
tre. Kommunemas finansiella svärigheter har minskat sedan váren. 
Skatteintäktema i kommunema i Bjömeborgsregionen ökar snabbt 
i är och nästa ár. Pá andra háll i landskapet avtar ökningen nästa är. 
Kommunema minskar skuldupptagningen i är. Dagvärdsläget i 
kommunema har förbättrats i hela landskapet. Däremot förekom- 
mer det problem i ffäga om att arrangera hälsovärden. Arbets
lösheten avtar i är och nästa är speciellt i Bjömeborgsregionen. Där 
uppskattar man ocksä att samarbetet kommunema emellan löper 
väl. Beslutsfattama understryker speciellt betydelsen av samarbetet 
mellan de ekonomiska regionema. Investeringsutsiktema har för- 
sämrats sedan váren. Bostadsbyggandet blir i är livligare i hela 
landskapet, men nästa ár har man förväntningar pä tillväxt bara i 
Bjömeborgsregionen. Där väntas ocksä industriinvesteringama 
öka. Bjömeborgsregionen antas dra nytta av Finlands EU-medlem- 
skap. Pä andra häll i landskapet är äsiktema betydbgt negativare.

Utvecklingen i framtiden
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Utvecklingen i framtiden
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De allmänna utsiktema för utvecklingen i Egentliga Tavastland hör 
tili de ljusaste i landet. Skatteintäktema i kommunema ökar i är och 
nästa är i hela landskapet. Det ekonomiska läget väntas emellertid 
stramas át i Tavastehusregionen, medan förhoppningama om en 
bättre framtid har ökat pä andra häll i landskapet. Komnaunemas 
skuldupptagning ökar i är främst utanför Tavastehusregionen, nästa 
är inom centralorten. Kommunema balanserar nästa är sin ekonomi 
genom att höja avgiftema. I Tavastehusregionen realiserar kommu
nema dessutom anläggningstillgängar. Dagvärdsläget har försäm- 
rats i hela landskapet, men arrangemangen i fräga om äldringsvär- 
den fungerar bra. Svärighetema inom hälsovärden ökar i Tavaste
husregionen. Sysselsättningsläget i landskapet hör tili de bästa i he
la landet. Förutsättningama för det kommunala samarbetet är goda. 
I Tavastehusregionen är förväntningama bland de största i hela lan
det och beslutsfattama betonar speciellt samarbetet mellan de eko- 
nomiska regionema. Investeringama inom industrin och bostads- 
byggandet ökar i är i hela landskapet. I Tavastehusregionen avtar 
ökningen betydligt är 2001. Egentliga Tavastland uppskattas dra 
nytta av EU-medlemskapet; fördelama är Stora ffamför allt i fräga 
om utvecklingen inom näringslivet.

Egentliga Tavastland
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Birkaland
De allmänna utsiktema för utvecklingen i Birkaland är fortfarande 
goda. Framför allt i Tammerforsregionen väntas utvecklingen för- 
bättras betydligt inom den närmaste framtiden. Där är det finansiel- 
la läget i kommunema bättre än tidigare. Kommunemas skattein- 
täkter ökar i är och nästa är. Utanför Tammerforsregionen är kom
munemas finansiella läge sämre. I dessa kommuner ökar skattein
täktema längsammare är 2001. Skuldupptagningen ökar nästa är i 
hela landskapet. Kommunema väntas inte höja inkomstskattepro- 
centen för nästa är. Det stramare ekonomiska läget ökar trycket pä 
att höja skatten utanför Tammerforsregionen är 2002. Där försöker 
man balansera ekonomin speciellt genom att realisera anläggnings
tillgängar och höja avgifter. Inom Tammerforsregionen förorsakar 
svärighetema inom äldringsvärden och hälsovärden oro. Positivt är 
att arbetslösheten minskar klart i är och nästa är. Utanför Tammer
forsregionen blir sysselsättningsutvecklingen sämre. Samarbetet 
mellan kommunema i Birkaland blir sämre inom den närmaste 
framtiden. Enligt uppskattningama förekommer det problem fram
för allt i Tammerforsregionen. Investeringsutvecklingen i landskapet 
är god; framför allt byggandet väntas bli livligare. Ocksä investe- 
ringarna inom industrin, handein och tjänsterna ökar i hela land
skapet. Finlands EU-medlemskap anses vara tili nytta för utveck
lingen inom näringslivet.
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Utvecklingen i framtiden
De allmänna utsiktema för utvecklingen i Lahtisregionen är fortfa- 
rande ljusa, men pâ andra häll i landskapet väntas utvecklingen bli 
sämre. De finansiella Problemen i kommunema i Lahtisregionen 
väntas emellertid öka inom den närmaste framtiden. Skatteintäkter- 
na ökar i är mindre än väntat, men ökningen antas bli kraftigare är 
2001. Nästa är balanserar största delen av kommunema i Lahtisre
gionen sin ekonomi genom att réalisera anläggningstillgängar. Ut- 
anför Lahtisregionen minskar skatteintäktema nästa är och kommu- 
nemas finansiella läge väntas vara svagt ocksä inom den närmaste 
framtiden. I de här kommunema försöker man stabilisera den kom- 
munala ekonomin genom att minska investeringama och höja av- 
giftema. Det är besvärligt att arrangera hälsovärden i heia landska
pet och även inom âldringsvârden är Situationen oroande. Dag- 
värdsläget i kommunema har blivit bättre speciellt i Lahtisregio
nen. Där bedöms ocksä sysselsättningsutvecklingen vara ljusare än 
i det övriga landskapet. Investeringsutvecklingen i Lahtisregionen 
är mycket god. Enligt uppskattningama blir byggandet betydligt 
livligare i är, medan tillväxten nästa är är störst inom industrin. Pä 
andra häll i landskapet ökar investeringama inom industrin och 
byggandet i är, medan investeringsutvecklingen försvagas avsevärt 
är 2001. Förutsättningama för näringslivet förbättras i och med 
Finlands EU-medlemskap. Utsiktema är ljusa framför allt i Lahtis
regionen.

Päijänne-Tavastland
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Kymmenedalen
De allmänna utsiktema för utvecklingen i Kymmenedalen är ljusa. 
Inom centralortema har förväntningama ökat sedan váren. Det 
finansiella läget i kommunema har blivit bättre. Skatteintäktema 
väntas öka i heia landskapet i är och nästa är fortsätter ökningen 
främst inom centralortema. Pä andra häll i landskapet tror inte en 
enda av uppgiftslämnama att den egna kommunen höjer inkomst- 
skatteprocenten áren 2001-2002. Däremot ökar skuldupptagningen 
i är och nästa är. Inom centralortema upptar man mera skuld är 
2001. Dagvärdsläget i kommunema är ljust och förhoppningama 
om en bättre ffamtid är störst i heia landet. Däremot förekommer 
det i heia landskapet problem med att arrangera äldringsvärden och 
hälsovärden inom den närmaste framtiden. Arbetslösheten i land
skapet minskar i är och nästa är. Samarbetet kommunema emellan 
fungerar bättre än tidigare. Inom centralortema betonas samarbetet 
mellan de ekonomiska regionema, pä andra häll i landet speciellt 
relationema med näringslivet. Investeringsutvecklingen inom cen
tralortema är svag. Det förekommer inga som helst förväntningar 
pä tillväxt i är och nästa är. Pä andra häll i landskapet uppskattas in
vesteringama bli livligare med undantag för handeln och tjänstema. 
Nästa är ökar framför allt industriinvesteringama snabbt och även 
byggandet blir livligare. Kymmenedalen drar nytta av EU-medlem- 
skapet; inverkan är positiv i synnerhet pä utvecklingen inom nä
ringslivet.
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Utvecklingen i framtiden
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Utvecklingen i Södra Karelen verkar bli splittrad under de närmaste 
âren. Utsiktema i Villmanstrandsregionen är betydligt ljusare än 
tidigare. Pâ andra hall i landskapet har förväntningama blivit dy- 
strare. Trots de goda utvecklingsutsiktema oroar sig beslutsfattama 
över det ekonomiska läget i kommunema i Villmanstrandsregionen. 
Skatteintäktema utvecklas sämre än tidigare i regionen och utveck
lingen väntas förbättras lângsamt är 2001. Utanför Villmanstrands
regionen är utvecklingen ännu sämre; skatteintäktema minskar âren 
2000-2001.1 Villmanstrandsregionen väntas det inte uppstä behov 
av att balansera ekonomin ännu är 2001, men efter det är man 
tvungen att strama ät beskattningen. Det är framför allt fastighets- 
skatteprocentema som höjs, och även avgiftema kommer att höjas. 
Utanför Villmanstrandsregionen tillämpas fiera olika ätgärder för 
att balansera ekonomin. Skattema och avgiftema höjs, anlägg- 
ningstillgângar réaliseras och investeringama minskas. Det före- 
kommer inte nägra större problem med att arrangera socialvârds- 
tjänstema och hälsovärdstjänstema i Villmanstrandsregionen. Pâ 
andra hâll i landskapet oroar sig beslutsfattama i kommunema spe- 
ciellt över läget inom âldringsvârden och hälsovärden. Arbetslös- 
heten i landskapet minskar betydligt i är, men nästa är blir sysselsätt- 
ningsutvecklingen sämre i Villmanstrandsregionen. Där löper det 
kommunala samarbetet väl, men investeringsutvecklingen är svag. 
Tillväxt väntas bara inom byggandet. Utanför Villmanstrandsre
gionen ökar investeringama inom industrin och byggandet âren 
2000-2001. Inställningen tili Finlands EU-medlemskap är fortfa- 
rande positiv i hela landskapet. Medlemskapet främjar speciellt ut
vecklingen inom näringslivet.

Södra Savolax
Utvecklingen i Södra Savolax verkar gâ i tvä olika riktningar inom 
den närmaste framtiden. I S:t Michelsregionen hör utsiktema tili de 
ljusaste i hela landet, i det övriga landskapet blir utvecklingen säm
re. Det ekonomiska läget i kommunema är fortfarande svârt. I S:t 
Michelsregionen förbättrar de ökade skatteintäktema ekonomin 
och ökningen väntas fortsätta i är och nästa âr. Pâ andra hâll i land
skapet är läget sämre, eftersom skatteökningen stannar upp är 2001. 
Dä den ekonomiska utvecklingen blir sämre ökar kommunemas 
skuldupptagning. Framför allt utanför S:t Michelsregionen bedöms 
skulden öka betydligt. Ocksä trycket pâ att höja inkomstskattepro- 
centen är större utanför S:t Michelsregionen än inom centralorter- 
na. Kommunema i S:t Michelsregionen balanserar nästa är sin eko
nomi genom att höja avgiftema. Pâ andra hâll i landskapet minskar 
man investeringama och realiserar anläggningstillgängar. I S:t Mi
chelsregionen är beslutsfattama i kommunema speciellt bekymrade 
över âldringsvârden, men ocksâ svârighetema inom dagvärden är 
en källa tili bekymmer. I det övriga landskapet är läget sämst inom 
âldringsvârden och hälsovärden. Arbetslösheten avtar i âr i hela 
landskapet, men nästa är väntas sysselsättningsutvecklingen bli 
sämre. Utsiktema för det kommunala samarbetet varierar. I S:t Mi
chelsregionen är förhoppningama större än tidigare, pâ andra hâll i 
landskapet löper samarbetet dâligt. Utanför S:t Michelsregionen är 
investeringsutvecklingen bland de sämsta i landet; investeringama 
antas minska âren 2000-2001.1 S:t Michelsregionen fortsätter ök
ningen under bâda âren. S:t Michelsregionen har nytta av Finlands 
EU-medlemskap, men i det övriga landskapet är inställningen för- 
siktigare.

Södra Karelen
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Utvecklingen i framtiden
De allmänna utsiktema för utvecklingen i Norra Savolax är ljusa, 
även om de finansiella svärighetema i kommunema har ökat sedän 
vären. Speciellt i Kuopioregionen är beslutsfattama bekymrade 
över den ekonomiska utvecklingen. Positivt är emellertid att skat- 
teintäktema ökar och enligt uppskattningama fortsätter de att göra 
det i är och nästa är. Kommunema i Kuopioregionen ökar skuld- 
upptagningen nästa är och dessutom är kommunema tvungna att 
överväga att höja inkomstskatteprocenten för är 2002. Utanför 
Kuopioregionen ökar skatteintäktema längsamt i är och nästa är. 
Kommunema tar emellertid upp endast lite skuld och inställningen 
tili en ätstramning av beskattningen är ocksä negativ. Kommunema 
i Norra Savolax balanserar ekonomin främst genom att höja avgif- 
terna. I Kuopioregionen är man dessutom tvungen att realisera an- 
läggningstillgängar är 2001. Dagvärdsläget i kommunema är gott, 
men det förekommer problem inom äldringsvärden och hälsovär- 
den. Fömtsättningama för näringslivet har försämrats utanför Kuo
pioregionen. Arbetslösheten minskar i är och nästa är i hela land- 
skapet. Samarbetet kommunema emellan löper fint i Kuopioregio
nen, men i det övriga landskapet väntas svärighetema öka inom den 
närmaste framtiden. Byggandet blir hvligare i Kuopioregionen ären 
2000-2001. Utanför Kuopioregionen väntas tillväxt bara inom in- 
dustrin. Inställningen tili EU-medlemskapet är positiv i Norra Sa
volax; medlemskapet är tili nytta bäde för utvecklingen inom nä
ringslivet och för kommunens egen verksamhet.

Norra Savolax
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Norra Karelen Utvecklingen i framtiden

Utvecklingen i Norra Karelen gär i tvä olika riktningar inom den 
närmaste framtiden. I Joensuuregionen har forväntningama pä en 
bättre framtid ökat avsevärt, men i det övriga landskapet försämras 
utvecklingen betydligt. Där blir det ekonomiska läget i kommuner- 
na sämre under de närmaste ären och skatteintäktema väntas min- 
ska i är och nästa är. I Joensuuregionen är Situationen bättre. Skat
teintäktema ökar ären 2000-2001. Skuldupptagningen ökar i Joen
suuregionen i är, nästa är ökar den främst utanför regionen. Kom
munema balanserar nästa är ekonomin främst genom att realisera 
anläggningstillgängar. Utanför Joensuuregionen höjer man ocksä 
avgiftema. Svärighetema med att arrangera äldringsvärden ökar i 
hela landskapet. Utanför Joensuuregionen är beslutsfattama i kom
munema bekymrade ocksä över utsiktema inom hälsovärdstjänster- 
na. Arbetslösheten minskar i hela landskapet, men minskningen är 
längsammare utanför Joensuuregionen än inom centralorten. Ut
siktema för det kommunala samarbetet utvecklas i tvä riktningar. I 
Joensuuregionen är förhoppningama mycket Stora, men i det övriga 
landskapet väntas samarbetet försämras inom den närmaste fram
tiden. Betydelsen av samarbetet mellan de ekonomiska regionema 
betonas speciellt i hela landskapet. I Joensuuregionen blir investe- 
ringama inom industrin och bostadsbyggandet livligare i är. Nästa 
är är utvecklingen avsevärt sämre och tillväxt väntas bara inom 
byggandet. Pä andra häll i landskapet ökar bara industriinvestering- 
ama i är och även där stannar tillväxten upp nästa är. Norra Karelen 
uppskattas dra nytta av Finlands medlemskap i EU.
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De allmänna utsikterna för utvecklingen i Mellersta Finland är 
ljusa. Framför allt i Jyväskyläregionen har förhoppningama om en 
bättre framtid ökat. Beslutsfattama i kommunema är emellertid be- 
kymrade över de ökade ekonomiska problemen. Skatteintäktema 
utvecklas sämre än tidigare utanför Jyväskyläregionen. Inom cen- 
tralorten ökar intäktema i är och nästa är. Kommunemas skuldupp- 
tagning ökar i är i hela landskapet. Speciellt i kommunema i Jyväs
kyläregionen flyttas höjningama av inkomstskatteprocenten tili ett 
senare skede. Ar 2001 balanseras ekonomin med höjda avgifter och 
realisering av anläggningstillgängar. Aldringsvärden är en källa tili 
bekymmer för beslutsfattama i hela landskapet. Problemen inom 
hälsovärden ökar utanför Jyväskyläregionen. Arbetslösheten avtar i 
Jyväskyläregionen, men pä andra hali i landskapet är sysselsätt- 
ningsutvecklingen sämre än tidigare. Det kommunala samarbetet 
löper väl. Kommunema strävar speciellt efter att intensifiera rela- 
tionema med näringslivet. Industriinvesteringama ökar i är i hela 
landskapet. Byggandet blir livligare främst i Jyväskyläregionen. 
Finlands EU-medlemskap förbättrar fömtsättningama för närings- 
livet i Mellersta Finland. Med tanke pä kommunens egen verksam- 
het är fördelama färre.

Mellersta Finland

Utvecklingen i framtiden
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Södra Österbotten
Utsikterna for utvecklingen i Södra Österbotten har förbättrats sedan 
váren. Det fmansiella läget i kommunema oroar beslutsfattama, 
men problemen anses mindre än tidigare. Kommunemas skattein- 
täkter ökar i är i hela landskapet, nästa är speciellt i Seinäjokiregio- 
nen. Kommunema är tvungna att öka skuldbördan áren 2000-2001. 
Trycket pä att höja inkomstskatteprocenten ökar i hela landskapet 
är 2002. Nästa är balanserar kommunema ekonomin genom att hö
ja avgiftema. I Seinäjokiregionen minskar man ocksä investering- 
ama och realiserar anläggningstillgängar. Där är det svârt att arran
gera dagvärden och hälsovärden. Utanför Seinäjokiregionen är lä
get mest oroande inom äldringsvärden. Fömtsättningama för nä
ringslivet har försämrats i hela landskapet. I Seinäjokiregionen 
väntas EU-medlemskapet inte medföra nägon större förbättring i 
utvecklingen inom näringslivet. Pä andra häll i landskapet är för
hoppningama större. I är och nästa är avtar arbetslösheten i hela 
landskapet. I Seinäjokiregionen fungerar det kommunala samarbe
tet väl, men i det övriga landskapet är förhoppningama mindre. In- 
vesteringsutvecklingen i landskapet blir sämre nästa är och investe- 
ringama väntas inte öka.

landskapen
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Österbotten Utvecklingen i framtiden
De allmänna utsiktema för utvecklingen i Österbotten är bättre än i 
vâras, även om kommunemas finansiella svärigheter antas oka in- 
om den närmaste framtiden. Inkomstutvecklingen i kommunema är 
svag speciellt utanför Vasaregionen. Inom regionen ökar inkoms- 
tema främst är 2001. Kommunemas skuldbörda ökar nasta är. Nas
ta är balanserar kommunema i Vasaregionen sin ekonomi genom 
att réalisera anläggningstillgängar, kommunema i det övriga land- 
skapet främst genom att minska investeringama. Problemen inom 
äldringsvärden ökar i hela landskapet. Inom hälsovärden blir läget 
dystrare främst utanför Vasaregionen. Arbetslösheten minskar 
snabbt i Vasaregionen, pâ andra hâll i landskapet är förväntningar- 
na betydligt försiktigare. Det kommunala samarbetet fungerar dä- 
ligt i Vasaregionen. Industriinvesteringama ökar i âr i hela landska
pet, medan byggandet blir liv ligare bara utanför Vasaregionen. Fin- 
lands EU-medlemskap bedöms ha en positiv inverkan pä utveck
lingen inom näringslivet.
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Mellersta Österbotten
De allmänna utsiktema för utvecklingen i Mellersta Österbotten är 
ljusa. Utanför Karlebyregionen bedöms utvecklingen bli bättre in
om den närmaste framtiden. Det finansiella läget i kommunema i 
Karlebyregionen är sämre än det värit sedan 1997. Pä andra häll i 
landskapet har förhoppningama om en bättre framtid ökat märkbart 
sedan vären. Där väntas skatteintäktema öka i är och nästa är. I 
Karlebyregionen väntas skatteintäktema inte öka. Kommunemas 
skulder ökar betydligt i hela landskapet ären 2000-2001.1 Karleby
regionen balanserar kommunema ekonomin genom att höja avgif- 
tema. Utanför Karlebyregionen är man tvungen att överväga upp- 
sägningar bland personalen. Läget inom äldringsvärden och hälso
värden är oroande i hela landskapet. Däremot är utsiktema inom 
den kommunala dagvärden ljusa. Sysselsättningsutvecklingen i 
Mellersta Österbotten väntas bli bättre i är och nästa är. Samarbetet 
mellan kommunema i Karlebyregionen fungerar väl, men i det öv
riga landskapet är förväntningama betydligt försiktigare. Bortsett 
ffän handein och tjänstema ökar investeringama i är i hela landska
pet. Utanför Karlebyregionen har EU-medlemskapet en positiv in
verkan framför allt pä utvecklingen inom näringslivet. I Karlebyre
gionen är förhoppningama mindre.

Utvecklingen i framtiden
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Utvecklingen i framtiden Norra Österbotten
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De allmänna utsikterna för utvecklingen i Norra Österbotten är 
ljusa. Utvecklingen är positiv i hela landskapet. De finansiella ut- 
siktema i kommunema har emellertid blivit sämre sedan váren. 
Framför allt utanför Uleáborgsregionen antas de ekonomiska svä- 
righetema oka inom den närmaste framtiden. Kommunemas skat- 
teintäkter ökar i ár i hela landskapet, men är 2001 fortsätter ökning- 
en närmast i kommunema i Uleáborgsregionen. Utanför regionen 
väntas kommunemas skuldbörda öka snabbt i är och nästa ár. Utan
för Uleáborgsregionen balanseras kommunemas ekonomi genom 
minskade investeringar och höjda avgifter. I Uleáborgsregionen har 
man problem med att arrangera socialvärdstjänstema och hälso- 
värdstjänstema. Utsikterna är sämst i frága om áldringsvárden. Ut
anför Uleáborgsregionen ökar problemen inom áldringsvárden och 
hälsovärden. Sysselsättningsutvecklingen i Norra Österbotten är 
ljus. Arbetslösheten väntas i ár minska snabbare än tidigare. Samar- 
betsutsiktema i kommunema i Uleáborgsregionen har försämrats 
sedan váren 1999.1 det övriga landskapet har förhoppningama om 
en bättre ffamtid ökat. Samarbetet mellan de ekonomiska regioner- 
na betonas speciellt i Norra Österbotten. Byggandet blir i är livliga- 
re i Uleáborgsregionen och utanför regionen ökar investeringama 
inom industrin och byggandet snabbt. Utanför Uleáborgsregionen 
är inställningen tili Finlands EU-medlemskap positivare än tidiga
re. Medlemskapet är tili nytta framför allt i frága om utvecklingen 
inom näringslivet. I Uleáborgsregionen har förväntningama pä 
medlemskapet minskat sedan váren.

Utvecklingen i framtiden

landskapen

■ft  centralorter

övriga kommuner

hela landet

B  centralorter 

®  övriga kommuner

Kajanaland
De allmänna utsikterna för utvecklingen i Kajanaland har förändrats 
avsevärt sedän vâren. I Kajanaregionen har förhoppningama mins
kat, men i det övriga landskapet har de ökat betydligt. Det finansiella 
läget i kommunema i Kajanaland är dystert. I kommunema i Kajana
regionen upphör skatteintäktema att öka är 2001. Utanför Kajanare
gionen minskar skatteintäktema betydligt ären 2000-2001. Kommu
nemas skuldupptagning ökar i är utanför Kajanaregionen, nästa är 
främst inom regionen. Inte en enda kommun har for avsikt att höja 
inkomstskatteprocenten för nästa är. I Kajanaregionen uppskattade 
nästan 90 procent av uppgiftslämnama att kommunen är 2001 balan- 
serar ekonomin genom att réalisera anläggningstillgängar. Utanför 
Kajanaregionen realiserar man anläggningstillgängar och minskar 
investeringar. Problemen inom äldringsvärden och hälsovärden i Ka
janaland ökar under de närmaste ären. Sysselsättningsutvecklingen i 
Kajanaregionen försärnras speciellt är 2001.1 det övriga landskapet 
minskar arbetslösheten lângsamt i är och nästa är. Samarbetsutsikter- 
na i kommunema i Kajanaland är ljusare än i väras. Beslutsfattama i 
kommunema understryker framför allt relationema med näringslivet. 
I Kajanaregionen strävar man ocksä efter att öka de intemationella 
kontakteina. Byggandet blir i är livligare i Kajanaregionen, men pä 
andra hâll i landskapet ökar bara industriinvesteringama. Ar 2001 
försärnras investeringsutvecklingen i Kajanaregionen. Jämfört med 
är 2000 ökar i synnerhet investeringama inom industrin, handein och 
tjänstema märkbart utanför Kajanaregionen. Inställningen tili Fin
lands EU-medlemskap är mycket positiv. I Kajanaregionen har man 
de största förhoppningama i landet. Medlemskapet har en positiv in- 
verkan bäde pä utvecklingen inom näringslivet och pä kommunens 
egen verksamhet. Utanför Kajanaregionen är medlemskapet tili nytta 
främst för utvecklingen inom näringslivet.
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Utvecklingen i landskapet Lappland gär fortfarande i tvä riktning- 
ar. Förhoppningama är större inom centralortema än pä andra hall i 
landskapet. Det ekonomiska läget i kommunema i Lappland hör tili 
sämsta i heia landet. Utanför centralortema bedömde nastan alla 
uppgiftslämnare att de ekonomiska svärighetema ökar inom den 
närmaste framtiden. I de här regionema minskar kommunemas 
skatteintäkter i är, men inom centralortema ökar de ännu i är. Det 
strama ekonomiska läget avspeglar sig pä skuldupptagningen och 
den uppskattas öka betydligt ären 2000-2001. Inom centralortema 
balanseras kommunemas ekonomi nästa är speciellt genom höjda 
avgifter och realisering av anläggningstillgängar. Utanför central
ortema är det vanligare att man är tvungen att ingripa i beskatt- 
ningen. Inom centralortema gär det bra att arrangera socialvärds- 
tjänstema och hälsovärdstjänstema. I det övriga landskapet ökar 
Problemen inom äldringsvärden och hälsovärden under de närmas
te ären. Arbetslösheten avtar i är framför allt inom centralortema. 
Nästa är förbättras sysselsättningsutvecklingen utanför centralor- 
terna. Det kommunala samarbetet löper bättre än tidigare. Framför 
allt inom centralortema har förhoppningama ökat. Där betonas be- 
tydelsen av samarbetet mellan de ekonomiska regionema kraftigare 
än tidigare. Inom centralortema ökar industriinvesteringama i är. 
Utanför centralortema är förväntningama dystra, investeringama 
minskar i är och nästa är inom alla de branscher som granskas. I 
Lappland är inställningen tili EU-medlemskapet mycket positiv. 
Medlemskapet anses vara tili nytta bäde för utvecldingen inom nä- 
ringsbvet och för kommunens egen verksamhet.

Lappland Utvecklingen i framtiden
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Aland
I Mariehamnsregionen förhäller man sig försiktigare inför framti
den än i väras. I det övriga landskapet har förhoppningama ökat be
tydligt. De finansiella svärighetema i Mariehamnsregionen är stör
re än de värit sedän hösten 1993, och kommunemas skatteintäkter 
ökar längsamt i är och nästa är. Pä andra häll i landskapet är det 
finansiella läget avsevärt bättre än i väras, där ökar kommunemas 
skatteintäkter speciellt i är. Kommunema minskar sin skuldbörda i 
är, nästa är väntas skuldema öka i heia landskapet. Pä Aland ser 
mer än en tredjedel av uppgiftslämnama inget behov att balansera 
ekonomin i kommunen är 2001. Resten bedömer att kommunema 
höjer avgiftema, minskar investeringama och höjer inkomstskat- 
teprocenten. Förutsättningama att arrangera socialvärdstjänstema 
och hälsovärdstjänstema har försämrats i kommunema i Marie
hamnsregionen. Problem förekommer framför allt inom dagvärden 
och äldringsvärden. Utanför Mariehamnsregionen bekymrar sig be- 
slutsfattama i kommunema över frägor inom äldringsvärden och 
hälsovärden. I Mariehamnsregionen minskar arbetslösheten läng- 
sammare än tidigare i är och nästa är. I det övriga landskapet avtar 
arbetslösheten betydligt är 2001. Samarbetsutsikterna i kommuner- 
na är motstridiga. I Mariehamnsregionen har förhoppningama mins- 
kat, men pä andra häll i landskapet är förutsättningama för det 
kommunala samarbetet bättre än de värit sedän vären 1997.1 Marie
hamnsregionen blir byggandet livligare i är. Inställningen tili 
EU-medlemskapet är fortfarande negativ pä Aland; förväntningar- 
na är mindre än nägon annanstans i landet.

Utvecklingen i framtiden
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N A A N T A L I 1 3
N A U V O 2 7
N O U S IA IN E N 1 6
O R IP Ä Ä 2 7
P A IM IO 2 5
P A R A IN E N 2 2
PER N IÖ 2 5
PERTTELI 2 6
PIIKKIÖ 1 3
P Y H Ä R A N T A 2 3
P Ö Y TY Ä 2 7
R A IS IO 1 3
RU SK O 1 3
R Y M Ä T T Y L Ä 1 7
SALO 2 2
S A U V O 2 7
S O M E R O 2 7
S U O M U S J Ä R V I 2 7
SÄ R K IS A LO 2 5
T A IV A S S A L O 2 7
T A R V A S J O K I 1 6
T U R K U 1 1
U U S IK A U P U N K I 2 2
V A H T O 1 6
V E H M A A 2 7
V E LK U A 1 7
V Ä S T A N F J Ä R D 2 7
Y L Ä N E 2 7

Ahvenanmaa
B R Ä N D Ö 2 7
ECKERÖ 1 6
F IN S T R Ö M 1 6
FÖGLÖ 2 7
G ETA 1 7
H A M M A R L A N D 1 6
J O M A L A 1 6
K U M L IN G E 2 7
KÖKAR 2 6
L E M L A N D 1 6
L U M P A R L A N D 1 6
M A A R IA N H A M IN A 1 1
S A L T V IK 1 6
S O T T U N G A 2 7
S U N D 1 6
V Ä R D Ö 2 6

Satakunta
EURA 2 5
EU R A JO K I 2 6
H A R J A V A L T A 1 2
H O N K A JO K I 2 7
H U IT T IN E N 2 4
J Ä M IJ Ä R V I 2 7
K A N K A A N P Ä Ä 2 4
K A R V IA 2 7
K IIK O IN E N 2 7
K IU K A IN E N 2 5
K O D IS JO K I 2 6
K O K E M Ä K I 2 4
KULLA A 1 6
KÖYLIÖ 2 6
LAPPI 2 5
LA V IA 2 7
L U V IA 1 6
M E R IK A R V IA 2 5
N A K K IL A 1 6
N O O R M A R K K U 1 6
P O M A R K K U 1 5
PORI 1 1
P U N K A L A ID U N 2 7
R A U M A 2 2
S IIK A IN E N 2 7
S Ä K Y LÄ 2 5
U LV ILA 1 3
V A M P U L A 2 7

Kanta-Häme
FO R SS A 2 2
H A T T U L A 1 6
H A U H O 1 7
H A U S J Ä R V I 2 6
H U M P P IL A 2 7
H Ä M E E N L IN N A 1 1
J A N A K K A L A 1 5
J O K IO IN E N 2 6
KALVO LA 1 5
L A M M I 2 7

LOPPI 2
RENKO  1
R IIH IM Ä K I 2
T A M M E L A  2
TU U LO S  2
Y P Ä J Ä  2

Pirkanmaa
H Ä M E E N K Y R Ö  2
IK A A L IN E N  2
J U U P A JO K I 2
K A N G A S A L A  1
K IH N IÖ  2
K U H M A L A H T I 1
KUO REVESI 2
KURU 1
K Y LM Ä K O S K I 2
LE M P Ä Ä L Ä  1
L U O P IO IN E N  2
LÄ N G E L M Ä K I 2
M O U H IJ Ä R V I 2
M Ä N T T Ä  2
N O K IA  1
O R IVESI 2
PA R K A N O  2
P IRKKALA 1
P Ä LK Ä N E  2
R U O VESI 2
S A H A L A H T I 1
S U O D E N N IE M I 2
T A M P E R E  1
T O IJ A L A  2
U R JA LA  2
VALK EA K O SK I 2
V A M M A L A  2
V ES ILA H T I 1
V IIA L A  2
V ILJA K K A LA  2
VILPPU LA  2
V IR R A T  2
Y LÖ JÄ R V I 1
Ä E T S Ä  2

Päijät-Häme
A R T JÄ R V I 2
A S IK K A L A  2
HA R TO LA  2
H E IN O L A  2
HOLLOLA 1
H Ä M E E N K O S K I 1
KÄRKÖ LÄ 1
LAHTI 1
N A S T O L A  1
O R IM A T T IL A  2
P A D A S JO K I 2
S Y S M Ä  2

Kymenlaakso
A N JA L A N K O S K I 2
E L IM Ä K I 1
H A M IN A  2
IITTI 1
J A A L A  1
KO TKA 1
KO U VO LA  1
K U U S A N K O S K I 1
M IE H IK K Ä L Ä  2
P Y H T Ä Ä  1
V A LK EA LA  1
V EH K A LA H T I 2
V IR O LA H TI 2

Etelä-Karjala
IM A T R A  2
J O U T S E N O  2
LA P P E E N R A N TA  1
L E M I 2
L U U M Ä K I 2
PAR IK K A LA  2
R A U T JÄ R V I 2
RU O K O LA H TI 2
S A A R I 2
S A V ITA IP A LE  2
S U O M E N N IE M I 2
T A IP A L S A A R I 1
U U K U N IE M I 2
Y L Ä M A A  1
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3
6
4
3
7
3
7
4
7
5
7
7
5
4
4
1
3
3
7
4
5
6
4
7
2
7
7
7
7
7
7
6
7
7
5
7
7
4

7
1
4
5
7
7
4
4
7
5

5
4
1
4
3
7
5
5
7
4
7
7
6
1
7
7
6
4
7
2
5
4

7
7
7
7
7
7
4
7
6
7
7
1
6
7
7
6
2
7
7
7
7
2
7
7
7

4
7
7
7
7
4  
1 
7  
7  
7  
7 
7 
7  
7
5  
7  
4  
7  
7  
2 
7  
7  
7  
7

5  
7  
1 
7  
7  
7 
4
6 
4  
7 
4  
4  
7 
6 
7 
7 
7 
7 
7

7
7
1
3
4
5 
7 
7 
4  
7 
7 
7

KORPILAHTI 1 7
K U H M O IN E N  2  7
KY YJÄ R V I 2  7
LA U K A A  1 5
L E IV O N M Ä K I 2  7
LU H A N K A  2  7
M U L T IA  2  7
M U U R A M E  1 3
P ETÄ JÄ VESI 1 7
P IH T IP U D A S  2  7
P Y L K Ö N M Ä K I 2  7
S A A R IJÄ R V I 2  4
S U M IA IN E N  2  7
SU O LA H TI 2  5
TO IV A K K A  1 7
U U R A IN E N  1 7
V IIT A S A A R I 2  4
Ä Ä N E K O S K I 2  2

Etelä-Pohjanmaa
A L A H Ä R M Ä  2  7
A LA JÄ R V I 2  4
A L A V U S  2  4
EVIJÄ R VI 2  7
IL M A JO K I 1 5
ISO JO KI 2  7
JA L A S JÄ R V I 2  4
J U R V A  2  5
KARIJO KI 2  7
K A U H A JO K I 2  4
K A U H A V A  2  4
KO R TESJÄ R VI 2  7
K U O R TA N E  2  7
KURIK K A  2  4
LAPPAJÄRVI 2  7
LAPUA 2  4
LE H TIM Ä K I 2  7
N U R M O  1 6
PER Ä S E IN Ä JO K I 1 7
S E IN Ä JO K I 1 1
S O IN I 2  7
TE U V A  2  7
T Ö Y S Ä  2  7
V IM P E LI 2  7
Y L IH Ä R M Ä  2  7
YLISTA R O  1 7
Ä H T Ä R I 2  4

Pohjanmaa
ISO KYRÖ  2  7
K A S K IN E N  2  5
K O R SN Ä S  1 7
K R IS T IIN A N  KAUPU 2  4
K R U U N U P Y Y  1 7
LA IH IA  2  5
L U O T O /L A R S M O  2  6
M A A L A H T I 1 7
M A K S A M A A  2  7
M U S T A S A A R I 1 6
N ÄRPIÖ  2  4
O R A V A IN E N  2  7
PEDERSÖREN K U N T A  2  7
PIETA R SA A R I 2  2
U U SIK A A R LE PY Y  2  7
V A A S A  1 1
V Ä H Ä K Y R Ö  2  6
V Ö Y R I/V Ö R Ä  2  7

Keski-Pohjanmaa
H A LS U A  2  7
H IM A N K A  2  7
K A N N U S  2  5
K A U S T IN E N  2  7
KOKKOLA 1 1
K ÄLVIÄ  1 6
LESTIJÄRVI 2  7
LO H TA JA  1 7
PERHO 2  7
T O H O L A M P I 2  7
ULLA VA  1 7
VETELI 2  7

Pohjois-Pohjanmaa
A L A V IE S K A  2  7
H A A P A JÄ R V I 2  4
H A A P A VE S I 2  4
HAILU O TO  1 7

H A U K IP U D A S  1
Il 2
KALAJOKI 2
KEMPELE 1
KESTILÄ 2
K IIM IN K I 1
K U IV A N IE M I 2
K U U S A M O  2
K Ä R S Ä M Ä K I 2
L IM IN K A  2
LU M IJO K I 2
M E R IJÄ R V I 2
M U H O S  2
N IV A L A  2
O U LA IN E N  2
OULU 1
O U LU N SA LO  1
PATTIJO KI 2
PIIPPOLA 2
P U D A SJÄ R V I 2
PULKKILA 2
PYHÄJO KI 2
PYH Ä JÄ R V I 2
P Y H Ä N TÄ  2
RAAHE 2
R A N TS ILA  2
R EISJÄRVI 2
RUUKKI 2
SIEVI 2
S IIK A JO K I 2
TA IVA LK O SK I 2
T E M M E S  2
T Y R N Ä V Ä  2
U TA JÄ R V I 2
V IH A N T I 2
YLI-II 2
Y L IK IIM IN K I 1
Y LIV IESKA 2

Kainuu
H Y R Y N S A L M I 2
K A JA A N I 1
K U H M O  2
P A LTA M O  2
PUO LA N K A  2
RIS TIJÄ R V I 2
S O TK A M O  1
S U O M U S S A L M I 2
V A A LA  2
VUO LIJO KI 1

Lappi
E N O NTEKIÖ  2
IN A R I 2
KEM I 1
K E M IJÄ R V I 2
K E M IN M A A  1
KITTILÄ 2
KOLARI 2
M U O N IO  2
P ELK O S EN N IEM I 2
PELLO 2
POSIO 2
R A N U A  2
R O V A N IE M E N  M L K  1 
R O V A N IE M I 1
SALLA 2
SA VU K O S K I 2
S IM O  1
S O D A N K Y L Ä  2
TERVO LA 2
TO R N IO  1
UTSJO K I 2
YLITO R N IO  2
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