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Alkusanat Förord

Aluebarometri 2:1993 on sisäasiainministeriön kaksi ker
taa vuodessa tehtävä kysely. Kyselyn suorittaa Tilastokes
kus.

Aluebarometri mittaa maan eri osien kehityksessä odotet
tavissa olevia muutoksia - ’paineen’ vaihtelua. Vastaukset 
perustuvat kuntien virka- ja luottamushenkilöiden henkilö
kohtaisiin näkemyksiin ja tietoihin. Aluebarometrin mit- 
tauskertoja on kertynyt viisi: syksy 1991, kevät 1992, syk
sy 1992, kevät 1993 ja syksy 1993. Aluebarometrista on 
saatavissa erillinen taulukkoraportti ja otantamenetelmära- 
portti.

T utkimusmenetelmä
Kyselyyn vastaajat on valittu otantamenetelmällä. Perus
joukon muodostavat kaikki Suomen kunnanjohtajat, kun
nanvaltuuston puheenjohtajat, kunnanhallituksen puheen
johtajat, elinkeinoasiamiehet ja suunnittelusihteerit. Suu
rimmissa kaupungeissa (20 kpl) perusjoukkoon kuuluvat 
edellisten lisäksi myös apulaiskaupunginjohtajat, kunnan
valtuuston I ja II varapuheenjohtajat sekä kunnanhallituk
sen I ja II varapuheenjohtajat. Otanta ottaa huomioon niin 
alueelliset kuin kunnan sisäiset mielipide-erot. Kaksiastei
sella (kunta/virkamies) ryväsotannalla molemmilla tasoilla 
yksinkertaista satunnaisotantaa käyttäen kysely lähetettiin 
840 em. nimikkeen haltijalle. Kyselyn vastausprosentti oli 
83.8 %.

Kaikilla kunnilla on korostuskertoimet, joilla vastausmää
rien vaihtelu kuntien välillä on eliminoitu. Jokainen kunta 
on täten samanarvoinen barometrissa.

Alueluokitukset
Maan eri osien kehityksessä odotettavissa olevia muutok
sia tarkastellaan 7-luokkaisella kuntatyypittelyllä (s. 40) ja 
läänijaolla. Läänitasolla kunnat jaetaan raportissa kes- 
kusaluekuntiin ja muihin kuntiin (ks. läänikartat). Taulu
kot on saatavissa myös maakunnittain.

Kysymykset ja saldoluvut_______
Aluebarometrissa 2:1993 tiedustellaan kunnan kehitystä 
yleensä ulottuvuudella suurempi - yhtä suuri - pienempi, 
jolloin kyse on oleellisista muutoksista. Kysymykset kos
kevat kuluvaa vuotta edelliseen vuoteen verrattuna tai 
seuraavaa vuotta kuluvaan vuoteen verrattuna. Kuviot 
esittävät saldolukuja, jotka lasketaan suurempi ja pienem
pi vastausten prosenttiosuuksien erotuksena. Kysymykset 
luokituksineen löytyvät aluebarometrin viimeistä edellisel
tä sivulta.

Regionbarometern 2:1993 är en förfrägan som inrikesmi- 
nisteriet gör tvä gänger om äret. Förfrägan utförs av Sta
tistikcentralen.

Regionbarometern mäter de förändringar i utvecklingen 
som väntas i olika delar av landet. Svaren bygger pä de 
kommunala tjänstemännens och de förtroendevaldas per- 
sonliga uppfattningar och kännedom om sin kommun. 
Mätningar för Regionbarometern har hittills gjorts fern 
gänger: hösten 1991, vären 1992, hösten 1992, vären 1993 
och hösten 1993. En separat tabellrapport och en rapport 
om urvalsmetoden finns ocksä att fä över barometern.

Undersökningsmetod___________
De som svarat i Regionbarometern har valts genom ett ur- 
val. Själva populationen utgörs av samtliga kommundirek- 
törer, ordförande i kommunalfullmäktige, ordförande i 
kommunstyrelserna, näringsgrensombudsmän och plane- 
ringssekreterare i Finland. I de största städerna (20 st.) 
omfattar populationen ocksä biträdande stadsdirektörer, 
första och andra vice ordförande i kommunalfullmäktige 
samt första och andra vice ordförande i kommunstyrelser
na. Urvalsmetoden tar hänsyn tili säväl regionala skillna- 
der som olika äsikter inom kommunerna. En förfrägan 
skickades tili sammanlagt 840 urvalspersoner som togs ut 
genom ett tvä stegs (kommun/tjänsteman) klusterurval, pä 
vardera nivän med ett obundet slumpmässigt urval. Av de 
tillfrägade svarade 83,8 procent.

För samtliga kommuner beräknades korrigeringskoeffi- 
cienter som eliminerar lokala variationer i svarsbenägen- 
heten. Alla kommuner är säledes jämbördiga i barometern.

Omradesindelningar____________
De förändringar i utvecklingen som väntas pä olika omrä- 
den av landet redovisas i en 7-klassig typindelning av 
kommunerna i landet och i en länsindelning. Pä länsnivä 
delas kommunerna i centralorter med omnejd och övriga 
kommuner (se länskartorna). Det är möjligt att fä tabeller- 
na pä landskapsnivä.

Frägorna och saldona__________
Regionbarometern 2:1993 pejlar utvecklingen i kommu
nen vanligen pä skalan större-lika stor-mindre och avser 
säledes betydande förändringar. Frägorna gäller inneva- 
rande är jämfört med föregäende är, och följande är jäm- 
fört med innevarande är. Figurerna anger de saldon som 
uträknas som skillnaden mellan svaren större och mindre 
angivna i procent. Frägeformuläret publiceras pä det näst- 
sista uppslaget.
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Alueelliset kehitysnäkymät 
Suomessa syksyllä 1993

Alueiden yleiset kehitysnäkymät ovat edel
leen huonot. Kuntien rahoitustilanne arvioi
daan heikoksi kaikilla alueilla. Kunnallisten 
tehtävien hoitaminen nähdään aikaisempaa 
selvästi ongelmalliseksi. Sosiaali-ja terveys
palveluiden järjestäminen aiheuttaa huolta 
kunnissa. Myös koulu-, kulttuuri- ja vapaa- 
aikatoimessa ongelmien odotetaan lisäänty
vän. Kuntien yhteistyö sujuu varsin hyvin, 
vaikka näkymät ovat huonontuneet koko 
ajan syksystä 1991. Elinkeinoelämän kehittä
mismahdollisuuksia ei nähdä yhtä huonoiksi 
kuin aikaisemmissa mittauksissa, mutta ensi 
vuonna tilanteen odotetaan helpottuvan. Ve
roäyrin hinnankorotuspaineet eivät hellitä, 
sillä suurin osa kunnista nostaa äyrin hintaa 
kahden seuraavan vuoden aikana. Kuntien 
veroäyrimäärän kehitys jatkuu aikaisempaa 
myönteisemmistä näkymistä huolimatta heik
kona. Velkaa kunnat ottavat aikaisempaa vä
hemmän. Investoinnit ovat vähentyneet vii
me vuodesta. Lisäksi investointien ei odote
ta viriävän kovin nopeasti lähitulevaisuudes
sa. Teollisuus-ja asuntorakentamisinvestoin- 
nit saattavat lisääntyä jonkin verran vuoden 
aikana.

Utsikter för utvecklingen inom 
olika regioner i Finland hösten 1993

De allmänna utsikterna för utvecklingen 
inom de olika regionema i landet är fortfaran- 
de däliga. Kommunemas finansiering är fort- 
farande svár inom alia regioner. Upprätthäl- 
landet av de kommunala tjänstema medför 
mycket flere problem än tidigare. Social- och 
hälsovärdstjänstema bereder kommunerna 
svärigheter. Ökade problem är ocksä att vän- 
ta inom skol-, kultur- och fritidsväsendet. 
Samarbetet mellan kommunerna fungerar 
mycket bra, trots att utsikterna försämrats he
ia tiden sedan hösten 1991. Näringslivets ut- 
vecklingsmöjligheter upplevs inte lika negati
va som i de tidigare mätningama. Arbets- 
lösheten har i är ökat i heia landet, men 1994 
väntas läget bli bättre. Trycket pá att höja 
skattörets pris finns alltjämt. De fiesta kom
muner kommer att höja skattörets pris under 
de tvä närmaste áren. Trots de tidigare positi
va utsikterna fortsätter den svaga utveckling
en av kommunernas skattören. Kommunerna 
tar inte sä mycket skulder som tidigare. In- 
vesteringama har minskat jämfört med är 
1992. Man väntar sig inte heller att investering- 
ama skall ta fart inom den närmaste iramtiden. 
Investeringama inom industrin och bostadsbyg- 
gandet kan möjügen öka nägot under nästa är.

• Alueiden kehitysnäkymät ovat syksystä 1992 lähtien 
olleet synkät. Nyt lähes 40 prosenttia vastaajista arvioi 
kehityksen huonontuvan lähitulevaisuudessa. Erityises
ti läänien keskusalueilla odotukset ovat synkentyneet 
viime keväästä, sen sijaan muissa kunnissa näkymät 
ovat hieman valoisammat. Ainoastaan teollisuuskes
kuksissa parantuvaa kehitystä ennakoi useampi kuin 
huonontuvaa. Maaseudun pendelikunnissa odotukset 
ovat romahtaneet viime keväästä, nyt yli puolet vas
taajista arvioi kehityksen heikentyvän. Muissa maaseu
tukunnissa kehitysnäkymät ovat parantuneet selvästi 
syksystä 1992 alkaen.

• Lääneittäin parhaimmat näkymät ovat Oulun, Lapin ja 
Vaasan lääneissä, joissa useampi vastaajista arvioi ke
hityksen parantuvan kuin huonontuvan. Hämeen lää
nissä odotukset ovat aikaisempaa varovaisemmat. Ah
venanmaalla tulevaisuus näyttää viime keväistä huo
mattavasti synkemmältä, nyt näkymät ovat huonoim
mat koko maassa. Pohjois-Karjalan läänissä lähes 60 
prosenttia vastaajista arvioi kehityksen heikentyvän tu
levaisuudessa, läänin näkymät ovat edelleen maan hei
koimpia. Sen sijaan Mikkelin läänissä viime kevään 
heikot odotukset ovat muuttuneet toiveikkaammiksi.

• De allmänna utsikterna för den regionala utvecklingen 
har sedän hösten 1992 värit dystra. Nu uppskattade 
närmare 40 procent av dem som svarade i barometem 
att utvecklingen kommer att försämras inom den när
maste framtiden. Jämfört med vären är utsikterna dyst
ra främst i länens centralorter, medan utsikterna är nä
got ljusare i övriga kommuner. Bara i industrialiserade 
centra var det flere som sade sig vänta en bättre utveck- 
lig än de som sade sig vänta en sämre. I utpendlings- 
kommunerna pä landsbygden har värens förväntningar 
rasat, nu uppskattade över hälften att utvecklingen 
kommer att försämras. Inom de övriga landsortskom- 
munerna har de allmänna utsikterna förbättrats klart 
sedän hösten 1992.

• Länsvis kan man säga att utsikterna var bäst i Uleä- 
borgs, Lapplands och Vasa Iän där flera av dem som 
svarade i barometern tror pä en förbättring. I Tavaste- 
hus Iän är förväntningarna försiktigare än tidigare. Pä 
Aland ser framtiden mycket dystrare ut än i väras. 
Prognosen är nu den sämsta i hela landet. I Norra Ka- 
relens Iän väntar närmare 60 procent att utvecklingen 
kommer att försämras, utsikterna för länet är fortfaran- 
de bland de sämsta i landet. Däremot har de negativa

Tilastokeskus 5



6 Tilastokeskus



• Rahoituksen järjestäminen on edelleen selvästi suurin 
ongelma kunnallishallinnossa, rahoitustilanne arvioi
daan heikoksi kaikilla alueilla. Laman myötä sosiaali- 
ja terveyspalveluiden järjestäminen aiheuttaa aikaisem
paa enemmän huolta. Koulu-, kulttuuri- ja vapaa-aika
toimessa odotetaan aikaisempaa suurempia vaikeuksia. 
Kuntien yhteistyö sujuu edelleen hyvin, joskin näky
mät ovat hiljalleen huonontuneet syksystä 1991. Elin
keinoelämän kehittämisen edellytysten parantumiseen 
ei vielä uskota, vaikka näkymät ovat aikaisempia mit
tauksia paremmat.

• Maaseutukeskusten ja teollisuuskeskusten rahoitusti
lanne on edelleen huonoin koko maassa. Lisäksi esi- 
kaupunkikunnissa vaikeudet ovat lisääntyneet viime 
keväästä. Kuntien yhteistyön osalta erot alueiden välil
lä ovat pienet. Ongelmia on tullut lisää mutta yhteistyö 
sujuu kaikilla alueilla varsin hyvin. Sosiaali- ja ter
veyspalveluiden järjestämisen vaikeudet ovat kasva
neet selvästi eniten teollistuneissa maaseutukunnissa. 
Suurissa keskuksissa terveydenhoitopalveluiden ylläpi
täminen aiheuttaa aikaisempaa enemmän huolta, myös 
vanhusten huollon ongelmat ovat suuret. Teollistuneis
sa maaseutukunnissa elinkeinoelämän kehittämisedel
lytykset ovat kohentuneet huomattavasti syksystä 
1992. Vielä vuosi sitten 2/3 vastaajista arvioi ongelmi
en lisääntyvän, nyt vastaavaa odottaa enää vajaa kol
mannes. Maaseutukeskusten mahdollisuudet elinkei
noelämän kehittämiseen ovat huonoimmat koko maas
sa. Koulutuskysymykset askarruttavat vastaajia eniten 
teollistuneissa maaseutukunnissa, keväällä näkymät 
olivat parhaimmat mutta tässä mittauksessa huonoim
mat. Kulttuuritoimen ongelmat ovat lisääntyneet ke
väästä kaikilla alueilla, kuitenkin selvästi eniten maa
seudun pendelikunnissa. Myös vapaa-aikatoimen nä
kymät ovat synkentyneet. Synkimmät odotukset ovat 
teollistuneissa maaseutukunnissa, maaseudun pendeli
kunnissa sekä maaseutukeskuksissa.

• Veroäyrin hinnan korotuspaineet ovat kasvaneet viime 
keväästä. Suurin osa kunnista korottaa äyrin hintaa 
kahden seuraavan vuoden aikana. Vastaajien arvioiden 
mukaan suurimmat korotuspaineet ovat esikaupunki- 
kunnissa, maaseutukeskuksissa ja alkutuotantokunnis- 
sa, näissä noin 90 prosenttia vastaajista arvioi veroäy
rin hinnan nousevan vuonna 1994 tai 1995.

• Veroäyrimäärän kehitys on edelleen huono kaikilla 
alueilla, joskin arviot eivät ole yhtä synkät kuin ke
väällä. Kehityksen uskotaan heikentyvän viime vuo
desta eniten teollistuneissa maaseutukunnissa ja teolli
suuskeskuksissa. Ensi vuoden osalta alueiden näkymät 
poikkeavat vain vähän toisistaan. Maaseudun pendeli
kunnissa veroäyrimäärän arvioidaan kehittyvän muita 
huonommin.

• Kuntien velanoton näkymät ovat lähes samat kuin vii
me keväänä, neljännes vastaajista arvioi velkamäärän 
vähentyvän tänä ja ensi vuonna. Kuitenkin odotukset 
eri tyyppisissä kunnissa poikkeavat toisistaan selvästi. 
Teollistuneissa maaseutukunnissa ja alkutuotantokun- 
nissa velkamäärän odotetaan supistuvan vuosina 1993- 
94, sen sijaan maaseutukeskuksissa velanoton tarve on 
kasvanut.

förväntningama i S:t Michels län i väras nu blivit lju- 
sare.

• Finansieringen är fortfarande det största problemet 
inom kommunalförvaltningen. Finansieringsläget 
uppskattas fortfarande vara svagt inom alla omräden. 
Social- och hälsovärden medför större bekymmer ju 
längre depressionen fortgär. Inom skol-, kultur- och 
fritidssektom väntas större svärigheter än tidigare. Det 
goda samarbetet mellan kommunema fortsätter trots 
att utsiktema försämrats sedan hösten 1991. Trots att 
utsikterna för en förbättrad utveckling av näringslivet 
är positivare än i tidigare mätningar tror man inte pä 
den.

• Finansieringsläget är fortfarande sämst i indust- 
rialiserade centra och landsbygdscentra. Därtill har 
svärighetema sedan vären ökat i förortskommunerna. 
Da det gäller kommunemas samarbete är skillnaderna 
mellan omrädena smä. Det har uppstätt nya problem, 
men samarbetet fortlöper mycket bra inom alla omrä- 
den. Svärighetema att upprätthälla social- och hälso- 
värdstjänstema har ökat mest inom de industrialiserade 
landsbygdskommunerna. I stora centra förorsakar upp- 
rätthällandet av hälsovärdstjänsterna mera problem än 
tidigare. Ocksä Problemen inom äldringsvärden är sto
ra. Inom de industrialiserade landsbygdskommunerna 
har förutsättningarna för att utveckla näringslivet ökat 
avsevärt sedan hösten 1992. Ännu för ett är sedan 
uppskattade tvä tredjedelar av dem som svarade att 
problemet skulle öka mot bara en tredjedel idag. Cent
ra pä landsbygden har de sämsta förutsättningarna i 
heia landet att utveckla näringslivet. Utbildningsfrä- 
gorna bereder mest problem för dem som svarat i de 
industrialiserade landsbygdskommunerna. I väras var 
utsiktema goda men i den nya mätningen var de däli- 
ga. Problemen inom kulturväsendet har ökat inom alla 
omräden sedan vären, klart mest dock inom landsbygd- 
ens pendelkommuner. Ocksä fritidsväsendets utsikter 
har blivit sämre. Dystrast var förväntningama i de in
dustrialiserade landsbygdskommunerna, landsbygdens 
pendelkommuner och centra pä landsbygden.

• Trycket pä att höja skattöret har ökat sedan vären. De 
flesta kommuner kommer att höja skattöret under de 
tvä närmaste ären. I förortskommuner, centra pä lands
bygden och i de kommuner som har stör primärpro- 
duktion är trycket pä skattöret störst, omkring 90 pro- 
cent tror att skattörets pris höjs 1994 eller 1995.

• Skattöresutvecklingen är fortfarande dälig inom alla 
omräden även om uppskattningarna inte är lika däliga 
som i väras. Jämfört med fjoläret antas utvecklingen 
försämras mest inom de industrialiserade centra. Ut
sikterna för nästa är inom de olika omrädena skiljer 
sig inte mycket frän varandra. Skattöresutvecklingen 
antas vara sämst inom landsbydgens pendelkommuner.

• Prognosen för kommunemas läntagning är i stört sett 
den samma som i väras, en fjärdedel antog att skuld- 
bördan kommer att sjunka i är och nästa är. Trots detta 
skiljer sig förväntningama i olika typer av kommuner 
mycket frän varandra. I industrialiserade landsbygds- 
kommuner och kommuner med stör primärproduktion
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Teollisuuden, maatalouden ja asuntorakentamisen sekä kaupan ja palveluiden 
investointinäkymät seuraavalle vuodelle saldolukuina (kys. 8b).

Syksy
1991

Kevät
1992

Syksy
1992

Kevät
1993

Syksy
1993

Teollisuus
Suuret keskukset -44,3 18,1 -3,4 6,3 28,0
Teollisuuskeskukset -26,0 33,8 -9,4 21,9 31,7
Esikaupunkikunnat -23,5 21,4 -12,7 3,5 16,1
Maaseutukeskukset -31,3 11,8 -16,1 7,3 20,7
Teollistuneet maaseutukunnat -8,3 5,0 -6,3 -1,3 -8,3
Maaseudun pendelikunnat -11,6 1,9 -19,7 10,1 -8,2
Alkutuotantokunnat -24,9 0,6 -13,8 1,2 2,7
Yhteensä -24,4 5,8 -13,3 5,3 5,6

Maatalous
Suuret keskukset -52,2 -43,0 -46,3 -35,0 -30,8
Teollisuuskeskukset -49,0 -39,6 -48,5 -35,9 -27,7
Esikaupunkikunnat -54,1 -52,4 -50,0 -49,4 -41,1
Maaseutukeskukset -69,4 -63,2 -71,5 -54,2 -48,6
Teollistuneet maaseutukunnat -52,4 -60,5 -57,9 -45,9 -35,8
Maaseudun pendelikunnat -53,3 -59,9 -76,8 -38,1 -43,7
Alkutuotantokunnat -63,2 -60,4 -57,9 -44,5 -35,1
Yhteensä -59,9 -57,4 -60,3 -42,8 -38,7

Asuntorakentaminen
Suuret keskukset -2,8 23,4 -10,1 2,2 -2,1
Teollisuuskeskukset -18,1 22,5 -12,4 -1,8 13,2
Esikaupunkikunnat -8,3 24,6 -5,0 23,0 8,7
Maaseutukeskukset -39,2 4,9 -27,1 -6,7 4,6
Teollistuneet maaseutukunnat 6,3 8,7 -16,3 8,5 15,8
Maaseudun pendelikunnat -3,1 21,3 -15,3 5,5 3,5
Alkutuotantokunnat -9,2 10,2 -13,2 6,6 0,1
Yhteensä -11,8 13,0 -14,5 5,6 3,7

Kauppa ja palvelut
Suuret keskukset -14,8 7,1 -18,9 0,7 -1,2
Teollisuuskeskukset -17,4 19,3 -29,4 -13,3 2,9
Esikaupunkikunnat -5,6 12,4 -20,5 -8,0 -16,3
Maaseutukeskukset -31,0 -10,7 -36,5 -36,2 -35,3
Teollistuneet maaseutukunnat -38,3 -15,0 -49,1 -12,4 6,3
Maaseudun pendelikunnat -27,2 -11,0 -36,4 -25,8 -27,0
Alkutuotantokunnat -28,5 -3,7 -27,6 -10,9 -9,3
Yhteensä -27,6 -3,0 -30,8 -13,0 -13,8
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• Näkemykset kunnan asukasluvun kehityksestä vaihte- 
levat huomattavasti alueittain. Lähes kaikki esikaupun- 
kikuntien vastaajat odottavat asukasmääränsä kasvavan 
vuosina 1993-94. Huomattavia kasvuodotuksia on 
myös suurissa keskuksissa ja maaseudun pendelikun- 
nissa. Väkimäärän arvioidaan vähentyvän tänä vuonna 
alkutuotantokunnissa ja teollisuuskeskuksissa, ensi 
vuonna lähinnä alkutuotantokunnissa. Teollistuneissa 
maaseutukunnissa kasvuodotukset ovat lisääntyneet 
selvästi syksystä 1992. Esikaupunkikunnissa, suurissa 
keskuksissa sekä teollisuuskeskuksissa odotetaan nuor
ten muuton kuntaan lisääntyvän ensi vuonna

• Työttömyyden arvioidaan lisääntyvän tänä vuonna sel
västi koko maassa, eniten esikaupunkikunnissa ja suu
rissa keskuksissa. Ensi vuoden näkymät ovat oleelli
sesti myönteisemmät, runsas neljännes vastaajista us
koo työttömyyden vähentyvän. Työttömyyden odote
taan kasvavan vielä esikaupunkikunnissa, maaseudun 
pendelikunnissa sekä suurissa keskuksissa. Teollistu
neissa maaseutukunnissa näkymät ovat oleellisesti ke
väisiä valoisammat, nyt lähes puolet vastaajista odot
taa työttömien määrän laskevan. Myös teollisuuskes
kuksissa uskotaan työttömyyden vähentymiseen vuon
na 1994.

• Työpaikkojen arvioidaan vähentyvän selvästi kaikilla 
alueilla, tosin maaseudun pendelikunnissa ja alku
tuotantokunnissa muita vähemmän. Ensi vuonna huo
non kehityksen arvioidaan taittuvan, ainoastaan teollis
tuneissa maaseutukunnissa työpaikkamäärän uskotaan 
vielä selvästi vähentyvän. Myös suurissa keskuksissa 
näkymät ovat hieman muita heikommat.

• Tänä vuonna investointien odotetaan edelleen vähenty
vän kaikilla tarkasteltavilla toimialoilla. Investointien 
nopeaan viriämiseen vuonna 1994 ei näytä olevan pe
rusteita. Teollisuus- ja asuntoinvestoinnit saattavat hie
man kasvaa, mutta erityisesti maataloudessa jatkuu 
varsin synkkä kehitys.

• Maaseutukeskuksissa odotukset investointien viriämi
sestä ovat vähäisimmät. Teollisuusinvestointeja karsi
taan erityisesti esikaupunkikunnissa. Suurten keskusten 
asuntoinvestoinnit laskevat huomattavasti viime vuo
desta. Ensi vuonna teollisuusinvestointien odotetaan li
sääntyvän varsinkin teollisuuskeskuksissa ja suurissa 
keskuksissa. Ainoastaan maaseudun pendelikunnissa ja 
teollistuneissa maaseutukunnissa niiden arvioidaan vä
hentyvän. Maatalouteen investoidaan edelleen vähän. 
Asuntorakentamisen suhteen näkemykset ovat hyvin 
samansuuntaiset kaikilla alueilla. Investointien ei us
kota enää vähentyvän, tosin suurissa keskuksissa odo
tukset ovat muita kuntia varovaisemmat. Kaupan ja 
palveluiden investoinnit supistuvat eniten maaseutu
keskuksissa ja maaseudun pendelikunnissa. Teollistu
neissa maaseutukunnissa näkymät ovat kohentuneet 
selvästi syksystä -92, ensi vuonna investoinnit saatta
vat jopa hieman kasvaa.

väntas skuldbördan minska ären 1993-94, medan läne- 
behovet har ökat i centra pä landsbygden.

• Asiktema om hur kommunernas invänarantal kommer 
att utvecklas variera mycket frän region tili region. Sä 
gott som alla i förortskommuner väntar att invänaran- 
talet i deras kommuner skall öka ären 1993-94. Till- 
växtförväntningarna är stora ocksä inom stora centra 
och landsbygdens pendelkommuner. Folkmängden an- 
tas minska i är i kommuner med primärproduktion och 
i industrialiserade centra, och nästa är främst i kom
muner med primärproduktion. I de industrialiserade 
landsbygdskommunerna har tillväxtförväntningarna 
ökat frän hösten 1992. I förortskommuner, stora centra 
och industrialiserade centra väntas antalet unga inflyt- 
tare tili kommunerna öka nästa är.

• I är väntas arbetslösheten öka i heia landet, mest i för
ortskommuner och stora centra. Bedömningarna för 
nästa är är mycket positivare, drygt en fjärdedel tror 
att arbetslösheten kommer att minska. Arbetslösheten 
väntas ytterligare öka i förortskommuner, landsbygd
ens pendelkommuner och i stora centra. I de indust
rialiserade landsbygdskommunerna är Prognosen 
mycket ljusare än i väras. Nu väntar sig omkring hälf
ten att antalet arbetslösa kommer att sjunka. Ocksä i 
industrialiserade centra tror man att arbetslösheten 
kommer att sjunka är 1994.

• Antalet arbetsplatser antas minska inom alla omräden, 
mindre dock inom landsbygdens pendelkommuner och 
kommuner med primärproduktion. Nästa är antas den 
däliga utvecklingen ha nätt sin kulmen. Bara inom de 
industrialiserade landsbygdskommunerna antas antalet 
arbetsplatser forsätta att minska. Ocksä i stora centra 
är utsiktema nägot sämre än i de övriga kommunerna.

• Investeringarna väntas fortsätta att sjunka inom alla 
näringsgrenar som är med i barometern. Det ser inte ut 
som om det skulle finnas belägg för att investeringarna 
skulle ta fart är 1994. Investeringarna i industrin och 
bostäder kan öka nägot, men framför allt inom lant- 
bruket fortsätter den synnerligen dystra utvecklingen.

• Inom centra pä landsbygden är förväntningarna pä att 
investeringarna skall ta fart minst. Industriinvestering- 
arna skärs främst ner i förortskommunerna. Bostads- 
investeringarna i stora centra kommer att sjunka 
mycket jämfört med i fjol. Industriinvesteringarna vän
tas öka i synnerhet i industrialiserade centra och i stora 
centra. Bara i landsbygdens pendelkommuner och in
dustrialiserade landsbygdskommuner väntas de sjunka. 
Investeringarna inom lantbruket är fortfarande smä. 
Dä det gäller bostadsbyggandet är uppfattningama 
mycket likartade inom alla omräden. Investeringarna 
väntas inte längre minska. I stora centra är förväntning
arna visserligen försiktigare än i övriga kommuner. In
vesteringarna inom handeln och servicesektom kom
mer att minska mest i centra pä landsbygden och i 
landsbygdens pendelkommuner. I de industrialiserade 
landsbygdskommunerna har förväntningarna stigit se- 
dan hösten 1992. Nästa är kan investeringarna even- 
tuellt komma att öka.

Tilastokeskus 9



Uudenmaan lääni
Kehitysnäkymät (Kysymykset 10, 3b, 4b ja 6b)

Kunnan tuleva kehitys Velkamäärä

Asukasluku Työttömyys

läänin
keskusaluekunnat q _ 
muut kunnat te

koko maan
keskusaluekunnat keskimäärin 
muut kunnat keskimäärin
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Läänin keskusaluekuntien näkymät ovat viime keväistä myönteisemmät, kehityksen odotetaan 
parantuvan lähitulevaisuudessa. Muissa kunnissa odotukset ovat varovaisemmat. Kuntien rahoi
tustilanne on edelleen heikko, mistä huolimatta veroäyrin hintaa nostetaan harvemmin kuin 
muissa lääneissä. Keskusaluekunnissa korotuspaineet ovat muita kuntia suuremmat. Veroäyri
määrän kehitys heikentyy koko läänissä. Keskusaluekunnissa velkaa otetaan entistä enemmän, 
sen sijaan muissa kunnissa velkamäärä saattaa ensi vuonna jopa vähentyä. Elinkeinoelämän ke
hittämisen arvioidaan sujuvan muuta maata paremmin, tämän myötä työttömyyden ei uskota 
enää kasvavan ensi vuonna. Keskusseutujen ulkopuolella työttömien määrän odotetaan vähenty
vän. Kuntien yhteistyöhön suhtaudutaan varauksellisesti. Päivähoito- ja terveyspalveluiden jär
jestäminen koetaan aikaisempaa ongelmallisemmaksi. Asukasluvun odotetaan kasvavan koko 
läänissä. Investoinnit vähentyvät tänä vuonna, eikä niiden odoteta viriävän vielä ensi vuonna
kaan.

• Uudenmaan läänissä näkemykset kuntien tulevasta 
kehityksestä vaihtelevat. Noin 40 % vastaajista arvioi 
kehityksen huonontuvan lähitulevaisuudessa ja hieman 
alle 40 % parantuvan. Tältä osin näkymät eivät ole muut
tuneet viime keväästä. Keskusaluekunnissa odotukset 
ovat kohentuneet selvästi viimeisen vuoden aikana, nyt 
puolet vastaajista uskoo kuntansa kehityksen parantu
van. Muissa kunnissa näkymät ovat edelleen huonot.

• Kuntien rahoitusvaikeudet jatkuvat. Tilanne on edel
leen heikoimpia koko maassa. Keskusaluekunnissa nä
kymät ovat huonommat kuin vastaavilla alueilla muis
sa lääneissä. Sen sijaan odotukset elinkeinoelämän ke
hittämisestä ovat muuta maata paremmat. Kuntien yh
teistyö sujuu varsin huonosti, erityisesti keskusaluei
den ulkopuolisissa kunnissa vaikeudet ovat lisäänty
neet. Päivähoito- ja terveydenhoitopalveluiden järjestä
minen tuottaa aikaisempaa suurempia vaikeuksia koko 
läänissä. Keskusaluekunnissa kunnallistekniikan ja 
energiahuollon tilanne on maan huonoimpia, vaikeuk
sien arvioidaan lisääntyvän tulevaisuudessa. Kuten ke
väälläkin noin 40 % vastaajista uskoo ongelmien kas
vavan koulu-, kulttuuri-ja vapaa-aikatoimessa.

• Uudenmaan läänin kunnissa veroäyrin hinnan korotus- 
paineet ovat pienimmät koko maassa, vaikka hintaa ai
otaankin nostaa useimmissa kunnissa tälle vuodelle. 
Vastaajien arviot ovat läänissä samanlaiset kuin ke
väällä. Odotusten mukaan joka kolmas kunta korottaa 
veroäyrin hintaa vuodeksi 1994 ja saman verran seuraa- 
valle vuodelle. Keskusalueilla äyrin hinnan nostotarve on 
tällä hetkellä suurempi kuin muissa kunnissa. Lähes 90 
prosenttia keskusaluekunnista korottaa hintaa kahden 
seuraavan vuoden aikana, muissa kunnissa vajaa puolet.

• Kuntien tulojen kehitys jatkuu huonona koko läänissä. 
Yli 80 prosenttia vastaajista odottaa tilanteen heikenty
vän viime vuodesta. Keskusalueiden ulkopuolisissa 
kunnissa tilanne nähdään vaikeampana. Ensi vuoden 
näkymät ovat keväisiä arvioita synkemmät. Kes
kusaluekuntien myönteiset näkymät ovat huonontu
neet. Nyt yli 50 prosenttia vastaajista odottaa äyrimää
rän kehityksen heikentyvän, kun keväällä näin arvioi

kolmannes vastaajista. Muissa kunnissa näkymät ovat 
vielä synkemmät.

• Kuntien velanoton tarve on pienentynyt keskusaluei
den ulkopuolisissa kunnissa. Tänä vuonna velkamäärä 
kasvaa aikaisempaa hitaammin ja kolmannes vastaajis
ta arvioi velkamäärän pienentyvän ensi vuonna. Sen 
sijaan keskusaluekunnat joutuvat ottamaan lisää vel
kaa, velkamäärän arvioidaan kasvavan eniten koko 
maassa vuosina 1993-94.

• Läänin väestön arvioidaan edelleen lisääntyvän. Kasvu 
painottuu keskusaluekuntiin, lähes kaikki vastaajat 
odottavat asukasmäärän nousevan vuosina 1993-94. 
Keskusalueiden ulkopuolella asukasluku saattaa ensi 
vuonna hieman vähentyä. Viidennes vastaajista arvioi 
nuorten muuton Uudenmaan läänin keskusaluekuntiin 
lisääntyvän ensi vuonna.

• Näkemykset työttömyyden kehityksestä ovat muuttu
neet viime keväästä. Työttömyys on kasvanut koko 
läänissä, mutta keskusaluekunnissa tilanne on huonon
tunut selvästi muita kuntia enemmän. Ensi vuoden nä
kymät ovat paremmat. Keskusaluekunnissa työttömyy
den ei uskota enää lisääntyvän. Muissa kunnissa tilan
ne nähdään vielä paremmaksi, sillä työttömyyden odo
tetaan pienentyvän.

• Uudenmaan läänin tämän vuoden työpaikkakehitys 
myötäilee keväisiä arvioita. Työpaikat vähenevät sel
västi koko läänissä. Vuonna 1994 tilanteen arvioidaan 
parantuvan, työpaikkojen ei uskota enää suuresti vä
hentyvän. Keskusaluekunnissa kehitysnäkymät ovat 
muita kuntia hieman paremmat.

• Investoinnit vähentyvät tänä vuonna. Keskusalueiden 
ulkopuolisissa kunnissa teollisuusinvestoinnit supistu
vat muita vähemmän. Investoinnit viriävät ensi vuon
na, tosin näkymät eivät ole yhtä hyvät kuin viime ke
väänä. Keskusalueiden ulkopuolella investointitoiminta 
on suuremmassa lamassa kuin keskusaluekunnissa. 
Maatalouden sekä kaupan ja palveluiden investointien 
uskotaan selvästi vähentyvän.
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Turun ja Porin lääni
Kehitysnäkymät (Kysymykset 10, 3b, 4b ja 6b)

Kunnan tuleva kehitys

Asukasluku

läänin
keskusaluekunnat q _ 

cO m m h h m *  muut kunnat c£>-

Velkamäärä

Työttömyys

koko maan
keskusaluekunnat keskimäärin 
muut kunnat keskimäärin
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Alueen kehitysnäkymät ovat edelleen huonot. Keskusaluekunnissa odotukset ovat selvästi syn- 
kemmät kuin keväällä, kuntien rahoitustilanne on heikkoja veroäyrin hintaa joudutaan korotta
maan yleisesti. Työttömyyskehitys on varsin synkkä, työttömien määrän arvioidaan kasvavan 
myös ensi vuonna. Lisäksi paineet velanoton kasvattamiseen ovat lisääntyneet nimenomaan kes
kusaluekunnissa. Myönteistä on investointien hidas viriäminen, erityisesti asuntorakentamisessa 
ja teollisuudessa investoinnit saattavat hieman lisääntyä vuonna 1994. Keskusalueiden ulkopuo
lella näkymät ovat hieman keskusalueita paremmat. Työttömyyden uskotaan ensi vuonna alen
tuvan. Kuntien talous on tiukalla, mutta velanoton arvioidaan vähentyvän. Lisäksi veroäyrin 
hintaa nostetaan keskimääräistä harvemmin. Elinkeinoelämän kehittämisessä on vähemmän vai
keuksia kuin muualla maassa, erityisesti keskusalueiden ulkopuolella näkymät ovat myönteiset. 
Sen sijaan investointien lisääntymiseen ei uskota ensi vuodenkaan aikana. Läänin asukasluvun 
odotetaan kasvavan, kasvu painottuu keskusaluekuntiin.

Turun ja Porin läänin yleiset kehitysnäkymät ovat 
edelleen varsin heikot, kehityksen odotetaan huonontu
van lähitulevaisuudessa. Keskusaluekunnissa kevään 
myönteiset näkymät ovat muuttuneet synkemmiksi, yli 
puolet vastaajista arvioi kehityksen huonontuvan. Sen 
sijaan muissa kunnissa odotukset ovat hieman keväisiä 
paremmat, vaikka kuntien kehityksen arvioidaan vielä 
huonontuvan.

Keskusaluekuntien rahoitusnäkymät ovat synkentyneet 
viime keväästä, noin 70 % vastaajista arvioi vaikeuksi
en kasvavan tulevaisuudessa. Kunnallisen päivähoidon 
järjestäminen nähdään helpommaksi kuin muualla 
maassa. Sen sijaan terveyden-ja vanhusten hoitopalve
luiden ongelmien odotetaan lisääntyvän koko läänissä. 
Elinkeinoelämän kehittämisen näkymät ovat paremmat 
kuin yhdelläkään mittauskerralla syksystä 1991. Erityi
sesti keskusalueiden ulkopuolisissa kunnissa tulevai
suuteen suhtaudutaan aikaisempaa valoisammin. Myös 
kaavoitustoimen ongelmien arvioidaan vähentyvän 
keskusalueiden ulkopuolisissa kunnissa. Koulu-, kult
tuuri- ja vapaa-aikatoimessa näkymät ovat aikaisempaa 
synkemmät.

Veroäyrin hintaa korotetaan useimmissa kunnissa kah
den seuraa van vuoden alussa. Vastaajien odotusten 
mukaan yli 2/3 kunnista nostaa äyrin hintaa tämän 
vuotisista korotuksista huolimatta. Keväällä korotustar
ve arvioitiin samanlaiseksi koko läänissä. Nyt äyrin 
hinnan korotuspaineet ovat kasvaneet huomattavasti 
keskusaluekunnissa, sen sijaan muissa kunnissa näky
mät eivät ole muuttuneet.

Veroäyrimäärän kehitys jatkuu heikkona vuosina 
1993-94. Tämän vuoden osalta näkymät ovat saman
laiset kuin keväällä. Ensi vuonna kehitys jatkuu huo
nona, joskin odotukset ovat myönteisimmät keväästä 
1992. Nimenomaan keskusalueilla veroäyrimäärän ke
hityksen ei uskota suuresti heikentyvän tästä vuodesta.

Turun ja Porin läänin kunnat ottavat tänä vuonna ai
kaisempaa vähemmän velkaa. Velkamäärän odotetaan

jopa supistuvan, näin arvioi kolmannes vastaajista. En
si vuonna tilanteen uskotaan muuttuvan kes
kusaluekunnissa. Lähes 40 prosenttia näiden kuntien 
vastaajista odottaa velkamäärän kasvavan. Muissa 
kunnissa määrä pysyy tämän vuotisella tasolla.

Turun ja Porin läänin asukasluvun kasvuodotukset 
ovat aikaisempaa vähäisemmät. Väkimäärä lisääntyy 
keskusaluekunnissa, muissa kunnissa asukasluvun odo
tetaan pysyvän ennallaan. Keskusalueiden ulkopuolella 
odotettiin vielä keväällä asukasluvun vähentyvän, nyt 
nämä näkymät ovat muuttuneet myönteisemmiksi. 
Noin neljännes keskusaluekuntien vastaajista arvioi 
nuorten muuton läänin kuntaansa lisääntyvän ensi 
vuonna.

Yli puolet vastaajista odottaa työttömyyden lisäänty
vän tänä vuonna. Keskusalueiden ulkopuolella näke
mykset eivät ole yhtä synkät kuin keväällä, ensi vuon
na työttömien määrän odotetaan laskevan selvästi. 
Keskusaluekunnissa näkymät ovat huonommat, työttö
myys saattaa kasvaa ensi vuonnakin.

Turun ja Porin läänin työpaikkamenetykset ovat muita 
läänejä vähäisemmät. Tänä vuonna työpaikat supistu
vat keskimääräistä vähemmän koko läänissä. Vuonna 
1994 niiden arvioidaan jopa lisääntyvän erityisesti kes
kusalueiden ulkopuolisissa kunnissa.

Investointitoiminta on edelleen lamaannuksissa koko 
läänissä. Investoinnit supistuvat viime vuodesta, tosin 
teollisuuden investoinnit vähentyvät viime keväisiä ar
vioita vähemmän. Ensi vuonna investoinnit lisäänty
vät, mutta kasvu ei ole kovin näkyvä. Keskusaluekun
nissa kaupan ja palveluiden investoinnit vähentyvät, 
sen sijaan asuntorakentamiseen panostetaan tämän 
vuotista enemmän. Myös teollisuusinvestoinnit saatta
vat kasvaa vuodesta 1993. Keskusalueiden ulkopuolel
la asuntorakentamiseen ja maatalouteen investoidaan 
tämän vuotista vähemmän. Sen sijaan teollisuusinves
tointien laman arvioidaan vähitellen olevan taittumas
sa.
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Hämeen lääni
Kehitysnäkymät (Kysymykset 10, 3b, 4b ja 6b)

Kunnan tuleva kehitys

Asukasluku

läänin
keskusaiuekunnat q _ 
muut kunnat c&-

Velkamäärä

Työttömyys

koko maan
keskusaiuekunnat keskimäärin 
muut kunnat keskimäärin
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Alueen yleiset kehitysnäkymät ovat edelleen maan parhaimpia. Keskusseutujen ulkopuolisten 
kuntien rahoitustilanteessa on vähemmän ongelmia kuin muualla maassa. Kuntien yhteistyö su
juu varsin hyvin koko läänissä, joskin odotukset ovat aikaisempaa varovaisemmat. Lähes 3/4 
vastaajista arvioi veroäyrin hinnan kohoavan kahden seuraavan vuoden aikana. Veroäyrimäärän 
kehitys näyttää keväistä myönteisemmältä, keskusalueiden ulkopuolisissa kunnissa kolmannes 
vastaajista uskoo kuntien tulojen lisääntyvän ensi vuonna. Velanoton tarve on suurempi kes- 
kusaluekunnissa, muissa kunnissa velkamäärän arvioidaan supistuvan. Asukasluku kasvaa tasai
sesti koko läänissä, tosin aikaisempia näkemyksiä vähemmän. Työttömyys on kasvanut selvästi 
vuonna 1993. Ensi vuoden näkymät ovat myönteisimmät koko maassa, erityisesti keskusaluei
den ulkopuolella työttömyyden uskotaan vähentyvän. Investointien odotetaan vähitellen vi
riävän asuntorakentamisessa, teollisuusinvestoinnit pysyvät tämän vuotisella tasolla.

• Hämeen läänin kuntien kehitysnäkymät kuuluvat edel
leen maan parhaimpiin. Arviot ovat hieman keväisiä 
varovaisemmat, mutta kehityksen ei uskota suuresti 
huonontuvan lähitulevaisuudessa. Keskusaluekunnissa 
odotukset ovat hieman muita kuntia synkemmät.

• Hämeen läänin kuntien rahoitustilanteessa nähdään vä
hemmän ongelmia kuin muualla maassa. Kuntien yh
teistyö sujuu edelleen varsin hyvin, joskaan näkymät 
eivät ole yhtä valoisat kuin keväällä. Keskusaluekun- 
tien ulkopuolella yhteistyö sujuu Mikkelin läänin vas
taavien kuntien ohella parhaimmin koko maassa. Ter- 
veydenhoitopalveluiden järjestäminen koetaan ongel
malliseksi koko läänissä. Toisaalta vanhusten hoitopal
veluissa tilanne on parempi kuin muualla maassa. Päi- 
vähoitopalveluiden osalta vaikeudet ovat lisääntymässä 
erityisesti keskusalueiden ulkopuolella. Edellytykset 
elinkeinoelämän kehittämiselle ovat kohentumassa ko
ko läänissä, keskusaluekunnissa näkymät ovat par
haimmat syksystä 1991. Koulu-, kulttuuri-ja vapaa-ai
katoimessa ongelmien arvioidaan lisääntyvän tulevai
suudessa, erityisesti keskusalueiden ulkopuolisissa 
kunnissa näkymät ovat synkentyneet.

• Vastaajista noin 75 prosenttia arvioi, että veroäyrin 
hintaa nostetaan kahden seuraavan vuoden aikana. Nä
kymät ovat samanlaiset sekä keskusaluekunnissa että 
niiden ulkopuolella. Keväällä puolet vastaajista odotti 
korotusten toteutuvan vuonna 1994 tai 1995.

• Keskusaluekuntien tulojen kehitys arvioidaan selvästi 
paremmaksi kuin viime keväänä, jolloin lähes kaikki 
vastaajat arvioivat kehityksen huonontuvan. Keskus
alueiden ulkopuolisissa kunnissa odotukset ensi vuo
desta ovat maan parhaat, kolmasosa vastaajista odottaa 
veroäyrimäärän kehityksen kohentuvan.

• Hämeen läänin kuntien velanoton arvioidaan pienenty
vän tänä vuonna, erityisesti keskusalueiden ulkopuoli
sissa kunnissa. Ensi vuonna keskusalueilla velkaa ote

taan vielä varsin paljon, mutta muissa kunnissa velka
määrän arvioidaan supistuvan.

• Läänin asukasluvun odotetaan kasvavan kahden seu
raavan vuoden aikana, tosin aiemmin odotettua vä
hemmän. Poikkeuksena muihin lääneihin lisäys koh
distuu tänä vuonna tasaisesti keskusaluekuntiin ja mui
hin kuntiin. Ensi vuonna asukasmäärän uskotaan kas
vavan lähinnä keskusalueilla.

• Työttömyys varjostaa tänä vuonna koko läänin kehi
tystä, lähes 70 prosenttia vastaajista arvioi työttömyy
den kasvavan viime vuodesta. Ensi vuonna tilanne pa
rantuu, näkymät ovat toiveikkaimmat koko maassa. 
Kolmannes keskusalueiden ulkopuolisten kuntien vas
taajista odottaa työttömyyden supistuvan. Keskusalu
eilla näkemykset työttömyyskehityksestä vaihtelevat, 
yli neljännes arvioi sen vielä kasvavan ja kolmannes 
vähentyvän.

• Työpaikat vähentyvät Hämeen läänin kunnissa tänä 
vuonna. Ensi vuonna tilanne parantuu erityisesti kes
kusalueiden ulkopuolisissa kunnissa, joissa työpaikka
määrä pysyy tämän vuotisella tasolla. Keskusaluekun
nissa näkymät ovat hieman huonommat. Lähes 40 % 
vastaajista odottaa työpaikkojen vähentyvän.

• Investoinnit supistuvat selvästi viime vuodesta. Asun
torakentamisen näkymät ovat erityisen synkät, noin 
3/4 vastaajista arvioi investointien vähentyvän. Teolli
suudessa investointien supistuminen on muita aloja vä
häisempää. Ensi vuonna erityisesti asuntorakentamisen 
odotetaan viriävän, keskusalueiden ulkopuolisissa kun
nissa yli kolmannes vastaajista arvioi investointien li
sääntyvän. Keskusaluekunnissa kasvun odotetaan ole
van hitaampaa. Kaupan ja palveluiden investoinnit 
kasvavat keskusalueiden ulkopuolella, keskusalueilla 
niiden uskotaan vielä vähentyvän. Teollisuusinvestoin
nit pysyvät tämän vuotisella tasolla. Maatalouden lama 
syvenee entisestään.
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Kymen lääni
Kehitysnäkymät (Kysymykset 10, 3b, 4b ja 6b)

Kunnan tuleva kehitys Velkamäärä

Asukasluku Työttömyys

läänin koko maan
keskusaluekunnat q ____________keskusaluekunnat keskimäärin
muut kunnat c£>------------------ muut kunnat keskimäärin
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Kymen läänin kehitysnäkymät ovat edelleen maan huonoimpia. Kuntien rahoitustilanne on vai
kea, erityisesti keskusalueiden ulkopuolisissa kunnissa ongelmat ovat kasvamassa. Sen sijaan 
kuntien yhteistyö sujuu edelleen hyvin. Paineet veroäyrin hinnan korottamiseen ovat suurimpia 
koko maassa, useimmat kunnat nostavat äyrin hintaa kahden seuraavan vuoden aikana. Veroäy
rimäärän kehitys ei näytä yhtä synkältä kuin keväällä, keskusalueiden ulkopuolisissa kunnissa 
noin neljännes vastaajista uskoo kuntien tulojen lisääntyvän. Velkamäärä kasvaa tänä vuonna. 
Ensi vuonna erityisesti keskusalueiden ulkopuolisissa kunnissa lainanottoa vähennetään aikai
semmasta. Läänin asukasluvun ei odoteta muuttuvan vuosina 1993-94. Työttömyyden kasvu 
taittuu ensi vuonna erityisesti keskusalueiden ulkopuolella. Teollisuuden ja asuntorakentamisen 
investointien odotetaan hiljalleen lisääntyvän ensi vuonna.

• Kymen läänin kehitysnäkymät ovat edelleen koko 
maan synkimpiä. Odotukset ovat huonontuneet viime 
keväästä, nyt 2/3 vastaajista arvioi kehityksen huonon
tuvan (keväällä puolet). Keskusaluekunnissa näkymät 
ovat synkeimmät sitten syksyn 1991. Keskusalueiden 
ulkopuolisissa kunnissa näkemykset ovat ristiriitaiset, 
2/3 vastaajista arvioi kehityksen heikentyvän ja kol
mannes parantuvan lähitulevaisuudessa.

• Keskusalueiden ulkopuolisten kuntien rahoitustilanne 
nähdään koko maan huonoimmaksi, lähes kaikki vas
taajat arvioivat ongelmien lisääntyvän lähitulevaisuu
dessa. Myös keskusaluekunnissa näkymät ovat synkät. 
Kuntien yhteistyö sujuu läänissä varsin hyvin, tosin 
keskusaluekunnissa tilanne on huonontunut keväästä. 
Keskusalueiden ulkopuolella päivähoitopalveluiden 
järjestämisen ongelmat ovat pienemmät kuin muualla 
maassa, sen sijaan keskusaluekunnissa tehtävä koetaan 
vaikeaksi. Terveydenhoitopalveluiden vaikeudet ovat 
lisääntyneet koko läänissä. Elinkeinoelämän kehittämi
sedellytykset nähdään huonoiksi lähitulevaisuudessa 
erityisesti keskusalueiden ulkopuolella. Koulu,- kult
tuuri- ja vapaa-aikatoimen vaikeudet lisääntyvät, kuten 
useimmissa muissa lääneissä.

• Kymen läänin kunnissa paineet veroäyrin hinnan koro
tuksille ovat suurimpia koko maassa. Lähes kaikki 
kunnat nostavat äyrin hintaa kahden seuraavan vuoden 
aikana. Keskusaluekunnissa korotuksiin joudutaan nyt 
keväistä useammin.

• Kuntien tulojen kehitys jatkuu heikkona vuosina 1993- 
94. Näkymät ovat kuitenkin viime keväistä paremmat. 
Erityisesti ensi vuonna äyrimäärän odotetaan kehitty
vän myönteisemmin kuin keväällä arvioitiin. Keskus
alueiden ulkopuolisissa kunnissa noin neljännes vas
taajista uskoo kehityksen parantuvan. Keskusaluekun
nissa näkymät ovat selvästi huonommat.

• Velkamäärän kasvu on Kymen läänin kunnissa varsin 
hidasta vuosina 1993-94. Keskusalueilla velkaa ote
taan enemmän kuin muissa kunnissa, joissa lähes 
40 % vastaajista arvioi velkamäärän supistuvan ensi 
vuonna.

• Asukasluvun kehitysarviot ovat muita mittauskertoja 
myönteisemmät Kymen läänissä. Väkimäärän ei usko
ta juurikaan vähentyvän vuosina 1993-94. Keskusalu
eiden ulkopuolisten kuntien asukasluku pienentyy tänä 
vuonna selvästi keväisiä arvioita vähemmän. Myös en
si vuoden näkymät ovat aikaisempia odotuksia parem
mat. Keskusaluekuntien kasvuodotukset ovat vähäiset, 
vain Mikkelin seudulla asukasmäärän kehitys on huo
nompaa. Lähes puolet keskusalueiden ulkopuolisten 
kuntien vastaajista arvioi nuorten muuton kuntaan li
sääntyvän ensi vuonna.

• Keskusaluekuntien työttömyys lisääntyy selvästi tänä 
vuonna. Muissa kunnissa kehitys on keväisiä arvioita 
parempi, joskin työttömyys kasvaa näissäkin kunnissa. 
Ensi vuonna tilanteen odotetaan muuttuvan myöntei
semmäksi. Keskusalueiden ulkopuolisissa kunnissa 
työttömyys pysyy tämän vuotisella tasolla ja kes
kusaluekunnissa kasvun uskotaan olevan vähäinen.

• Näkemykset työpaikkojen kehityksestä ovat heikenty
neet. Keväällä vajaa kolmannes vastaajista arvioi työ
paikkamäärän vähentyvän tänä vuonna, nyt 2/3. Kes
kusalueiden ulkopuolisissa kunnissa työpaikkakehitys 
on ollut Pohjois-Karjalan läänin kuntien ohella huo
noin koko maassa. Myös keskusaluekunnissa menetyk
set ovat olleet varsin suuret. Ensi vuosi näyttää selvästi 
valoisammalta. Keskusalueiden ulkopuolella työpaik
kamäärä pysyy tämän vuoden tasolla. Sen sijaan kes
kusalueilla työpaikkamäärä saattaa vielä supistua.

• Investointilama jatkuu vielä ainakin tämän vuoden, to
sin joitakin myönteisiä pilkahduksia on nähtävissä. 
Keskusaluekunnissa teollisuusinvestoinnit pysyvät lä
hes viime vuoden tasolla. Keskusaluekuntien ulkopuo
lella asuntorakentamisen näkymät ovat tämän vuoden 
osalta parhaimmat koko maassa, investoinnit eivät juu
rikaan laske vuodesta 1992. Sen sijaan lähes kaikki 
vastaajat odottavat maatalouden investointien vähenty
vän. Ensi vuonna teollisuus- ja asuntorakentamisinves- 
tointien uskotaan lisääntyvän. Keskusaluekunnissa pa
nostetaan erityisesti teollisuuteen, sen sijaan kaupan ja 
palveluiden investoinnit vähentyvät selvästi. Muissa 
kunnissa asuntorakentamiseen kohdistetaan tämän 
vuotista enemmän varoja.
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Mikkelin lääni
Kehitysnäkymät (Kysymykset 10, 3b, 4b ja 6b)

Kunnan tuleva kehitys Velkamäärä

Asukasluku Työttömyys

läänin koko maan
keskusaluekunnat q ___________  keskusaluekunnat keskimäärin
muut kunnat ----------------- muut kunnat keskimäärin
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Mikkelin seudun ulkopuolella kehitysnäkymät ovat selvästi valoisammat kuin keväällä. Sen si
jaan Mikkelin seudulla odotukset ovat edelleen synkät. Kuntien rahoitustilanne on vaikea, mutta 
ongelmia nähdään olevan useita muita läänejä vähemmän. Mikkelin seudulla elinkeinoelämän ke
hittämisen vaikeudet ovat edelleen suuret, muissa kunnissa odotukset ovat kohentuneet viime ke
väästä. Veroäyrin hinnan korotuspaineet ovat suuret koko läänissä, lähes kaikkien kuntien usko
taan korottavan äyrin hintaa kahden seuraavan vuoden aikana. Veroäyrimäärän kehitys jatkuu 
synkkänä vuosina 1993-94. Velkaa otetaan aikaisempaa vähemmän. Ensi vuonna Mikkelin seu
dun kuntien velkamäärän odotetaan supistuvan. Läänin asukasluku vähentyy. Työttömyyden arvi
oidaan kasvavan vielä tänä vuonna, ensi vuonna työttömien määrä saattaa laskea erityisesti Mik
kelin seudulla. Mikkelin seudun ulkopuolella kuntien yhteistyö sujuu varsin hyvin, keskusalue- 
kunnissa yhteistyöhön suhtaudutaan varovaisemmin. Mikkelin seudulla investoinnit vähentyvät 
huomattavasti tänä vuonna. Vuonna 1994 investointien odotetaan viriävän varsinkin Mikkelin 
seudun ulkopuolella, teollisuuteen ja asuntorakentamiseen investoidaan tämän vuotista enemmän.

• Mikkelin läänissä näkemykset kuntien tulevasta kehi
tyksestä vaihtelevat voimakkaasti. Mikkelin seudun ul
kopuolisissa kunnissa odotukset ovat selvästi viime ke
väisiä myönteisemmät. Nyt lähes kolmannes vastaajista 
odottaa kuntansa kehityksen parantuvan, kun keväällä 
heitä oli vain 16 prosenttia. Sen sijaan Mikkelin seudulla 
kehityksen arvioidaan edelleen selvästi huonontuvan.

• Mikkelin läänin kuntien rahoitustilanne on edelleen 
vaikea. Kuntien yhteistyönäkymät poikkeavat läänin 
sisällä. Mikkelin seudun ulkopuolella yhteistyö sujuu 
hyvin, keskusaluekunnissa tilanne on huonoin syksystä 
1991. Mikkelin seudulla erityisesti terveydenhoitopal- 
veluiden järjestäminen tuottaa vaikeuksia. Mikkelin 
seudun ulkopuolella vanhusten hoitopalvelut pystytään 
järjestämään paremmin kuin muissa lääneissä. Ympä
ristöasioiden arvioidaan tuottavan kunnille muita lää
nejä enemmän ongelmia. Mikkelin seudulla elinkei
noelämän kehittäminen sujuu edelleen huonosti, sen 
sijaan muissa kunnissa näkymät ovat kohentuneet huo
mattavasti viime keväästä. Mikkelin seudun kaavoitusti
lanne nähdään edelleen varsin hyväksi. Sen sijaan koulu
toimen ongelmat kasvavat. Keskusalueiden ulkopuolisis
sa kunnissa erityisesti kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen ke
hittämismahdollisuudet ovat aikaisempaa huonommat.

• Lähes kaikki Mikkelin seudun kunnat nostavat veroäy
rin hintaa kahden seuraavan vuoden aikana. Muissa 
kunnissa paineet ovat pienemmät, erityisesti vuonna 
1994. Näkymät ovat samanlaiset kuin keväällä.

• Tänä vuonna Mikkelin läänin kuntien tulot kehittyvät 
huonoimmin koko maassa. Lähes kaikissa Mikkelin 
seudun kunnissa tilanteen odotetaan huonontuvan vii
me vuodesta. Muissa kunnissa arviot ovat lähes yhtä 
synkät. Vuonna 1994 veroäyrimäärän kehityksen odo
tetaan jatkuvan huonona, joskin parempana kuin tänä 
vuonna. Mikkelin seudun ulkopuolisissa kunnissa nä
kymät ovat hieman keskusaluekuntia paremmat.

• Kuntien velanoton nähdään pienentyneen keväisiä ar
vioita enemmän. Tänä vuonna uutta lainaa otetaan ai
kaisempaa vähemmän. Ensi vuonna velkamäärän odo
tetaan pienentyvän Mikkelin seudun kunnissa. Muissa 
kunnissa määrä pysyy tämän vuoden tasolla.

• Näkemykset Mikkelin läänin asukasluvun kehityksestä 
myötäilevät pitkälti viime keväisiä mielipiteitä. Läänin 
väkimäärä vähentyy erityisesti tänä vuonna. Mikkelin 
seudulla asukasmäärän odotetaan kasvavan vuosina 
1993-94, tosin kasvu on selvästi vähäisempi kuin mui
den läänien keskusalueilla. Mikkelin seudun ulkopuo
lisissa kunnissa asukasluvun arvioidaan pienentyvän 
tänä ja ensi vuonna. Keväällä katsottiin nuorten muu
ton kunnista lisääntyvän ensi vuonna, mutta nyt tilan
teen nähdään muuttuneen selvästi myönteisemmäksi.

• Työttömyys lisääntyy tänä vuonna koko läänissä, nä
kymät ovat pitkälti samanlaiset kuin keväällä. Ensi 
vuonna työttömyyden kehitysnäkymät ovat huomatta
vasti valoisammat erityisesti Mikkelin seudulla, jossa 
kolmannes vastaajista odottaa työttömyyden vähenty
vän. Muissa kunnissa työttömien määrän kasvun odo
tetaan pysähtyvän.

• Mikkelin läänin työpaikkojen odotetaan vähentyvän, 
tosin Mikkelin seudun ulkopuolella työpaikkamenetyk- 
set ovat hieman keväällä arvioitua pienemmät. Ensi 
vuoden näkymät ovat paremmat. Mikkelin seudulla 
työpaikkojen odotetaan lisääntyvän ja muissa kunnis
sakin menetykset ovat tämän vuotista vähäisemmät.

• Investoinnit vähenevät selvästi viime vuodesta. Mikke
lin seudun kunnissa näkymät ovat huomattavasti muu
ta lääniä synkemmät. Kaikki Mikkelin seudun kuntien 
vastaajat arvioivat asuntorakentamisinvestointien vä
hentyvän, lähes yhtä moni odottaa samanlaista kehitys
tä maataloudessa. Myös teollisuuden sekä kaupan ja 
palveluiden investoinnit supistuvat selvästi, joten Mik
kelin seudun investointitoiminta näyttää olevan suu
rimmassa lamassa koko maassa. Myös muissa kunnis
sa investoinnit vähentyvät tänä vuonna, mutta tilanne 
ei ole yhtä huono. Asuntorakentamisen investoinnit su
pistuvat Kymen läänin vastaavien kuntien jälkeen vä
hiten. Ensi vuonna teollisuus- ja asuntorakentamisin
vestointien odotetaan viriävän, nimenomaan Mikkelin 
seudun ulkopuolella näkymät ovat hyvät. Mikkelin 
seudun ulkopuolella maatalouden investointien usko
taan supistuvan vähiten koko maassa.
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Pohjois-Karjalan lääni
Kehitysnäkymät (Kysymykset 10, 3b, 4b ja 6b)

Kunnan tuleva kehitys Velkamäärä

Asukasluku Työttömyys

läänin koko maan
keskusaluekunnat q ____________keskusaluekunnat keskimäärin
muut kunnat <£>------------------ muut kunnat keskimäärin
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Alueen yleiset kehitysnäkymät ovat edelleen synkät. Joensuun seudulla elinkeinoelämän kehittä
minen nähdään vaikeana. Kuntien rahoitustilanne on heikko koko läänissä. Lisäksi kuntien yh
teistyö sujuu aikaisempaa huonommin, odotukset ovat romahtaneet aikaisemmista mittauksista. 
Joensuun seudulla päivähoitopaikkojen ja terveyspalveluiden järjestäminen aiheuttaa vähem
män ongelmia kuin muualla maassa. Joensuun seudun kunnissa veroäyrin hinnan korotuspai- 
neet ovat kasvaneet, muissa kunnissa äyrin hintaa nostetaan harvemmin. Veroäyrimäärän kehi
tys heikentyy vielä ensi vuonnakin. Velkamäärän odotetaan vähentyvän hieman vuosina 1993- 
94. Asukasluvun arvioidaan lisääntyvän Joensuun seudulla. Työllisyyskehitys näyttää huonolta, 
työttömyyden odotetaan kasvavan myös ensi vuonna. Ensi vuonna asunto- ja teollisuusinves
tointien odotetaan hiljalleen lisääntyvän Joensuun seudulla. Muissa kunnissa investointitoiminta 
on edelleen pysähdyksissä.

• Pohjois-Karjalan kuntien kehitysnäkymät ovat Ah
venanmaan ohella synkimmät koko maassa, noin 60 % 
vastaajista arvioi kehityksen huonontuvan. Joensuun 
seudulla tulevaisuutta ei nähdä yhtä synkkänä kuin ke
väällä, neljännes vastaajista arvioi kunnan kehityksen 
parantuvan. Sen sijaan muissa kunnissa näkemykset 
eivät ole muuttuneet vuoden aikana, kehityksen odote
taan edelleen heikentyvän selvästi.

• Elinkeinoelämän kehittäminen on Pohjois-Karjalan 
läänin kuntien suurimpia ongelmia lähitulevaisuudessa, 
nyt näkymät ovat maan huonoimmat. Erityisesti Joen
suun seudulla odotukset ovat synkät. Rahoitustilanne 
koetaan edelleen vaikeaksi koko läänissä. Myös kun
tien yhteistyö sujuu huonosti. Aikaisemmissa mittauk
sissa yhteistyön edellytysten odotettiin olevan koko 
ajan paranemassa, nyt näkymät ovat heikoimmat koko 
maassa. Joensuun seudulla päivähoitopaikkojen ja ter
veyspalveluiden järjestämisen ongelmat ovat muuta 
maata pienemmät. Muissa kunnissa vaikeudet ovat sel
västi suuremmat. Asumistilanne nähdään Pohjois-Kar
jalan kunnissa huonommaksi kuin muissa lääneissä. 
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi tuottavat aikaisempaa 
suurempia ongelmia koko läänissä, lisäksi koulutuksen 
järjestämisessä näkymät ovat edelleen heikot.

• Veroäyrin hinnan korotuspaineet ovat kasvaneet Joen
suun seudulla, nyt noin 80 prosenttia vastaajista odot
taa korotuksia vuonna 1994 tai 1995. Muissa kunnissa 
tilanne ei ole muuttunut viime keväästä, korotuksia to
teutetaan keskusaluekuntia harvemmin.

• Kuntien tulojen kehitys heikentyy Pohjois-Karjalan 
läänissä vuosina 1993-94. Tosin Joensuun seudun kun
nissa äyrimäärän kehitys nähdään keväisiä arvioita 
myönteisempänä, odotukset ovat parhaimmat syksystä 
1991. Muissa kunnissa näkymät ovat huonommat. 
Myös ensi vuoden osalta arviot ovat keväisiä myöntei- 
semmät, joskin heikentyvä kehitys jatkuu.

• Pohjois-Karjalan läänin kunnat aikovat ottaa aikaisem
paa vähemmän lainaa. Joensuun seudun kunnista lähes 
kolmannes arvioi vähentävänsä velkamäärää tänä 
vuonna. Myös muissa kunnissa velkamäärä saattaa 
hieman supistua. Ensi vuonna uutta velkaa otetaan 
edelleen varsin vähän, velkamäärän odotetaan pysyvän 
tämän vuotisella tasolla.

• Arviot asukasluvun kehityksestä ovat samanlaiset kuin 
viime keväänä. Läänin asukasluku pienentyy vuosina 
1993 ja 1994. Joensuun seutu kasvaa, muissa kunnissa 
asukasluku vähenee. Lähes puolet vastaajista odottaa 
nuorten muuton lisääntyvän ensi vuonna Joensuun 
seudun ulkopuolisista kunnista.

• Työllisyysnäkymät eivät ole muuttuneet viime kevääs
tä. Työttömyyden odotetaan lisääntyvän tänä vuonna 
koko läänissä. Ensi vuonna kasvu hidastuu, mutta työt
tömien määrän arvioidaan vielä lisääntyvän sekä Joen
suun seudulla että sen ulkopuolella.

• Pohjois-Karjalan läänin työpaikkakehitys on edelleen 
muuta maata heikompaa. Noin 85 % vastaajista arvioi 
työpaikkojen vähentyvän tänä vuonna. Ensi vuonna 
heikko kehitys jatkuu erityisesti Joensuun seudulla. 
Näkymät ovat synkimmät Kuopion seudun ohella. 
Myös keskusalueiden ulkopuolisissa kunnissa työpaik
kamäärän odotetaan edelleen supistuvan, tosin vähem
män kuin Joensuun seudulla.

• Investointien vähentyminen jatkuu tänä vuonna koko 
läänissä. Teollisuusinvestointien arvioidaan supistuvan 
muita aloja vähemmän. Asuntorakentamiseen kohdis
tettuja varoja on karsittu enemmän kuin muualla maas
sa, näkymät ovat huonontuneet selvästi viime kevääs
tä. Ensi vuonna asunto- ja teollisuusinvestointien arvi
oidaan viriävän Joensuun seudulla. Muissa kunnissa 
investointien odotetaan vielä vähentyvän, eniten maa
taloudessa sekä kaupan ja palveluiden aloilla.
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Kuopion lääni
Kehitysnäkymät (Kysymykset 10, 3b, 4b ja 6b)

Kunnan tuleva kehitys

Asukasluku

läänin
keskusaluekunnat q _ 
muut kunnat <>-

Velkamäärä

Työttömyys

koko maan
_  keskusaluekunnat keskimäärin 
-  muut kunnat keskimäärin
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Alueen kehitysnäkymät ovat samanlaiset kuin keväällä, kehityksen odotetaan jatkossa hieman 
huonontuvan nykyisestä. Kuntien yhteistyöhön uskotaan aikaisempaa enemmän koko läänissä. 
Pääosa kunnista nostaa veroäyrin hintaa kahden seuraavan vuoden aikana. Veroäyrimäärän ke
hitys heikentyy myös ensi vuonna. Velanotto on supistunut Kuopion seudulla, lainamäärän odo
tetaan vähentyvän vuosina 1993-94. Muissa kunnissa velkaa otetaan selvästi enemmän. Näke
mykset asukasluvun kehityksestä eivät ole muuttuneet, Kuopion seutu kasvaa ja muut kunnat 
menettävät väkeään. Työttömyysennuste on synkempi kuin keväällä. Kuopion seudulla työttö
mien määrän arvioidaan kasvavan, muissa kunnissa määrä pysyy suunnilleen tämän vuotisella 
tasolla. Investointien arvioidaan viriävän Kuopion seudulla ensi vuonna, teollisuuden ja asunto
rakentamisen investointien uskotaan kasvavan enemmän kuin muualla maassa. Myös Kuopion 
seudun ulkopuolisissa kunnissa tilanne on hiljalleen paranemassa.

• Kuopion läänin kehitysnäkymät ovat samanlaiset kuin 
keväällä. Kuopion seudulla näkymät ovat muita kuntia 
paremmat. Kuopion seudulla vain noin 20 % mutta 
muissa kunnissa lähes 40 % vastaajista arvioi näkymi
en huonontuvan.

määrän odotetaan supistuvan, noin 2/3 vastaajista arvi
oi velkataakan pienentyvän. Sen sijaan keskusalueiden 
ulkopuolella velkaa otetaan tämän vuotista enemmän, 
arvioiden mukaan puolet näistä kunnista kasvattaa vel
kaansa.

• Vanhusten hoidon ongelmien arvioidaan lisääntyvän 
varsinkin Kuopion seudulla. Myös muiden sosiaali- ja 
terveyspalveluiden järjestämismahdollisuudet vaikeu
tuvat tulevaisuudessa koko läänissä. Edellytykset kun
tien yhteistyölle ovat entisestään parantuneet Kuopion 
läänissä, näkymät ovat koko maan valoisimpia. Sen si
jaan elinkeinoelämän kehittämisen mahdollisuudet 
ovat heikentyneet viime keväästä, lähes 60 % vastaa
jista uskoo ongelmien lisääntyvän. Kuntien rahoitusti
lanne on huono, joskin Kuopion seudulla näkymät 
ovat paremmat kuin muualla maassa. Kulttuuritoimen 
hoidossa ongelmien arvioidaan lisääntyvän tulevaisuu
dessa, lisäksi koulutus- ja vapaa-aikakysymykset tuot
tavat jatkossa varsin paljon vaikeuksia. Näiden osalta 
näkymät ovat samansuuntaiset Kuopion seudulla ja 
sen ulkopuolella.

• Veroäyrin hinnan korotuspaineet ovat edelleen suuret 
Kuopion läänin kunnissa, lähes 90 % vastaajista odot
taa hintaa nostettavan kahden seuraavan vuoden aika
na. Arvioiden mukaan korotukset painottuvat enem
män vuodelle 1995. Kuopion seudun ulkopuolisissa 
kunnissa korotuksiin ryhdytään keskusaluekuntia 
useammin.

• Veroäyrimäärän kehitys huonontuu selvästi viime vuo
desta, nyt lähes 80 % vastaajista näkee kuntien tulojen 
vähenevän. Kuopion seudun ulkopuolisissa kunnissa 
odotukset ovat keskusaluekuntia synkemmät. Ensi 
vuonna kehityksen odotetaan edelleen heikentyvän, 
vaikka näkymät ovatkin tämän vuotista paremmat.

• Velanoton tarve on vähentynyt selvästi aikaisemmasta. 
Kuopion seudulla velkamäärä saattaa vähentyä tänä 
vuonna, muissa kunnissa velka pysyy viime vuotisella 
tasolla. Ensi vuonna Kuopion seudun kuntien velka-

• Näkemykset läänin asukasluvun kehityksestä ovat sa
mansuuntaiset kuin keväällä. Asukasmäärä kasvaa 
Kuopion seudulla ja vähenee muissa kunnissa. Kuopi
on seudun kehitysnäkymät ovat myönteisimmät Uu
denmaan ja Oulun läänien keskusseutujen jälkeen.

• Työllisyysnäkymät ovat erityisesti Kuopion seudulla 
keväistä huonommat, 85 % vastaajista arvioi työttö
myyden lisääntyvän viime vuodesta. Ensi vuonna huo
non kehityksen odotetaan taittuvan, vaikka työttömyys 
saattaa edelleen lisääntyä. Kuopion seudulla odotukset 
ovat keväistä synkemmät. Tuolloin lähes puolet vas
taajista odotti työttömien määrän vähentyvän ensi 
vuonna, nyt 35 % arvioi työttömyyden kasvavan. Kuo
pion seudun ulkopuolella työttömyys pysyy vuoden 
1993 tasolla.

• Kuopion läänin kuntien työpaikkamäärän odotetaan 
supistuvan vuosina 1993-94. Tänä vuonna työpaikat 
vähentyvät selvästi koko läänissä. Vuoden 1994 osalta 
Kuopion seudun näkymät ovat synkimmät koko maas
sa, noin puolet vastaajista arvioi työpaikkojen vähenty
vän. Muissa kunnissa menetysten uskotaan jäävän sel
västi pienemmiksi.

• Tämän vuoden investointinäkymät ovat samanlaiset 
kuin keväällä. Investoinnit vähentyvät tasaisesti kaikil
la aloilla. Kuopion seudulla kehityksen odotetaan pa
rantuvan ensi vuonna. Maataloutta lukuunottamatta in
vestointien arvioidaan lisääntyvän. Teollisuuden ja 
asuntorakentamisen investoinnit näyttävät kasvavan 
enemmän kuin muualla maassa. Myös keskusalueiden 
ulkopuolella tilanteen odotetaan hiljalleen parantuvan, 
joskaan näkymät eivät ole yhtä hyvät kuin Kuopion 
seudulla. Teollisuusinvestointien uskotaan lisääntyvän.
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Kunnan tuleva kehitys

Keski-Suomen lääni
Kehitysnäkymät (Kysymykset 10, 3b, 4b ja 6b)

Velkamäärä

Asukasluku Työttömyys

läänin
keskusaluekunnat q _
muut kunnat <>-

koko maan
keskusaluekunnat keskimäärin 
muut kunnat keskimäärin
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Keski-Suomen läänin kuntien kehitys näyttää edelleen huonontuvan lähitulevaisuudessa. Kun
tien yhteistyössä nähdään suuria ongelmia, erityisesti Jyväskylän seudulla vaikeuksien arvioi
daan kasvavan. Kuntien rahoitustilanne on edelleen huono. Päivähoidon ja terveyspalveluiden 
järjestämisen arvioidaan tuottavan aikaisempaa enemmän hankaluuksia koko läänissä. Myös 
elinkeinoelämän kehittämisedellytykset ovat kaventuneet. Veroäyrin hinnan korotuspaineet 
ovat suurimmat koko maassa. Veroäyrimäärän kehitys jatkuu huonona myös ensi vuonna. Ve
lanottoa pyritään rajoittamaan, Jyväskylän seudulla velkamäärä saattaa vähentyä ensi vuoden ai
kana. Läänin väkiluvun ei odoteta kasvavan vuosina 1993-94. Työttömyyden kasvun uskotaan 
taittuvan vuonna 1994. Investointitoiminta on vähäistä tänä vuonna, eikä ensi vuoden odoteta 
tuovan kohennusta tilanteeseen. Investoinnit vähentyvät kaikilla tarkasteltavilla toimialoilla.

• Keski-Suomen läänin kuntien näkemykset tulevasta 
kehityksestä ovat yhdenmukaistuneet viime keväästä, 
joskin Jyväskylän seudun ulkopuolisissa kunnissa nä
kymät ovat edelleen keskusaluekuntia paremmat. Jy
väskylän seudulla 45 % vastaajista odottaa kehityksen 
huonontuvan, kun keväällä vastaavaa arvioi 60 % vas
taajista.

• Kuntien yhteistyön edellytykset koetaan huonoiksi ko
ko maassa, Jyväskylän seudulla ongelmien odotetaan 
jopa lisääntyvän. Näkymät ovat selvästi muita mittaus- 
kertoja synkemmät. Kuntien rahoitustilanne on edel
leen vaikea. Päivähoito- ja terveyspalvelujen hoito ai
heuttaa ongelmia koko läänissä, sen sijaan vanhusten 
hoidon arvioidaan järjestyvän helpommin. Jyväskylän 
seudulla terveydenhoidon näkymät ovat romahtaneet 
viime keväästä. Elinkeinoelämän kehittämisedellytys
ten arvioidaan kaventuneen koko läänissä, joskin Jy
väskylän seudulla odotukset ovat huomattavasti myön- 
teisemmät kuin keväällä. Jyväskylän seudulla myös 
kunnallistekniikan ja energiahuollon kysymykset ovat 
aikaisempaa paremmassa tilassa. Sen sijaan asumisen 
myönteinen kehitys on kääntynyt huonommaksi. Jy
väskylän seudun koulutoimi on vaikeuksissa, noin 2/3 
vastaajista odottaa ongelmien lisääntyvän. Keskusalu
een ulkopuolisissa kunnissa arvioidaan erityisesti va
paa-aikatoimen kehittämismahdollisuuksien kaventu
neen. Toisaalta myös koulutus- ja kulttuuritoimi tuot
tavat aikaisempaa enemmän vaikeuksia.

• Keski-Suomen läänin kunnissa veroäyrin hinnan koro
tuspaineet ovat suurimmat koko maassa. Jyväskylän 
seudun ulkopuolella lähes kaikki kunnat nostavat vero
äyrin hintaa kahden seuraavan vuoden kuluessa. Jyväs
kylän seudulla korotuksiin ryhdytään hieman harvem
min.

• Jyväskylän seudun ulkopuolisissa kunnissa lähes kaik
ki vastaajat arvioivat kuntien tulojen vähentyvän viime 
vuodesta. Synkkä kehitys jatkuu myös ensi vuonna. 
Jyväskylän seudulla näkymät ovat paremmat, tosin äy
rimäärän kehitys heikentyy sielläkin tänä ja ensi vuonna.

• Mielipiteet velanoton tarpeesta ovat ristiriitaisia, lähes 
45 % vastaajista arvioi velkamäärän kasvavan ja noin

neljännes vähentyvän tänä vuonna. Vuonna 1994 vel
kaa otetaan tämän vuotista vähemmän. Jyväskylän 
seudun kunnissa velkamäärän arvioidaan supistuvan ja 
muissa kunnissa se pysyy suunnilleen tämän vuoden 
tasolla.

• Näkemykset asukasluvun kehityksestä ovat huonoim
mat syksystä 1991. Väkiluvun kasvun arvioidaan py
sähtyneen. Jyväskylän seudulla asukasluku kasvaa, 
mutta muissa kunnissa vähentyminen on aikaisempaa 
yleisempää vuosina 1993 ja 1994. Kolmannes vastaa
jista arvioi nuorten muuton kasvavan ensi vuonna, 
poismuutto painottuu Jyväskylän seudun ulkopuolisiin 
kuntiin.

• Työttömyyden kehitysnäkymät eivät ole muuttuneen 
keväästä. Työttömyys kasvaa tänä vuonna koko läänis
sä. Ensi vuonna tilanteen arvioidaan parantuvan sikäli, 
ettei työttömyyden uskota enää kasvavan. Kevään mit
tauksessa vastaajat arvioivat työttömyyden supistuvan 
Jyväskylän seudun ulkopuolella ensi vuonna. Nyt täl
laisista toiveista on luovuttu, työttömyys pysynee tä
män vuotisella tasolla.

• Työpaikat vähentyvät tänä vuonna koko läänissä, nä
kemykset myötäilevät pitkälti aikaisempia odotuksia. 
Ensi vuonna työpaikkojen arvioidaan vähentyvän eri
tyisesti Jyväskylän seudun kunnissa. Muissa kunnissa 
menetysten odotetaan jäävän vähäisiksi.

• Investointien kehitys näyttää pitkälti keväällä arvioi
dun kaltaiselta. Investoinnit vähentyvät selvästi tänä 
vuonna. Jyväskylän seudulla teollisuusinvestointien 
odotetaan supistuvan aikaisempaa vähemmän, sen si
jaan asuntorakentamisessa tilanne on heikentynyt. 
Muista lääneistä poiketen investointien arvioidaan vä
hentyvän kaikilla tarkasteltavilla toimialoilla myös en
si vuonna. Huonoin tilanne arvioidaan olevan maata
loudessa sekä kaupan ja palveluiden alalla. Teollisuu
den vähennykset ovat pienimmät, investoinnit pysyvät 
suunnilleen vuoden 1993 tasolla. Jyväskylän seudun ja 
sen ulkopuolisten kuntien investointinäkymät ovat pit
kälti samanlaiset vuonna 1994.
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Vaasan lääni
Kehitysnäkymät (Kysymykset 10, 3b, 4b ja 6b)

Velkamäärä

Asukasluku Työttömyys

läänin
keskusaluekunnat q _ 
muut kunnat c£>-

koko maan
keskusaluekunnat keskimäärin 
muut kunnat keskimäärin
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Vaasan läänin kehitysnäkymät ovat viime keväistä myönteisemmät. Keskusseutujen ulkopuolel
la kehityksen odotetaan parantuvan tulevaisuudessa, keskusalueilla näkymät ovat hieman huo
nommat. Rahoituksen järjestäminen on kuntien suurin ongelma. Myös elinkeinoelämän kehittä
misen vaikeudet koetaan laajasti kunnissa. Sen sijaan kuntien yhteistyö sujuu hyvin koko läänis
sä. Vapaa-aika- ja kulttuuritoimen ongelmat ovat lisääntymässä. Veroäyrin korotuspaineet ovat 
kasvaneet huomattavasti keväästä, suurin osa kunnista nostaa äyrin hintaa kahden seuraavan 
vuoden aikana. Veroäyrimäärän kehitys huonontuu vuosina 1993-94, tosin ensi vuonna näky
mät parantuvat hieman. Keskusaluekunnissa velkamäärä vähentyy tänä ja ensi vuonna, muissa 
kunnissa tilanne on huonompi. Asukasmäärän odotetaan lisääntyvän sekä keskusaluekunnissa 
että niiden ulkopuolella. Työttömyys kasvaa tänä vuonna selvästi koko läänissä, ensi vuonna 
huonon kehityksen uskotaan taittuvan. Investoinnit vähentyvät tänä vuonna, jatkossa investoin
tien uskotaan viriävän erityisesti teollisuudessa ja asuntorakentamisessa.

• Vaasan läänin kehitysnäkymät ovat viime keväistä 
myönteisemmät. Keskusalueiden ulkopuolisissa kun
nissa kehityksen odotetaan parantuvan. Kes
kusaluekunnissa odotukset ovat hieman varovaisem
mat, kehityksen arvioidaan jonkin verran huonontuvan 
nykyisestä.

• Kuntien rahoitustilanne on edelleen heikko, runsaat 
2/3 vastaajista arvioi ongelmien lisääntyvän lähitule
vaisuudessa. Kuntien yhteistyön odotetaan sujuvan hy
vin koko läänissä. Elinkeinoelämän kehittämisen on
gelmat ovat edelleen suuret, keskusaluekunnissa tilan
ne nähdään muuta lääniä heikompana. Vapaa-aika- ja 
kulttuuriasiat askarruttavat vastaajia keskusaluekunnis
sa. Muissa kunnissa näkymät ovat parantuneet viime 
keväästä, kulttuuritoimen hoito sujuu helpommin kuin 
muualla maassa. Keskusaluekunnissa ympäristöasiat 
sekä kunnallistekniikkaa ja energianhuoltoa koskevat 
kysymykset aiheuttavat muita läänejä enemmän huol
ta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vai
keudet arvioidaan pienemmiksi kuin muissa lääneissä. 
Tosin päivähoitopalveluiden ongelmat ovat kasvaneet, 
erityisesti keskusalueiden ulkopuolisissa kunnissa nä
kymät ovat keväistä huonommat.

• Vastaajien arvioiden mukaan yli 3/4 Vaasan läänin 
kunnista nostaa veroäyrin hintaa kahden seuraavan 
vuoden aikana. Korotuspaineet ovat kasvaneet huo
mattavasti viime keväästä. Näkymät ovat samanlaiset 
sekä keskusalueilla että muissa kunnissa.

• Veroäyrimäärän kehitys huonontuu Vaasan läänin kun
nissa vuosina 1994-95, joskin näkymät ovat paremmat 
kuin useimmissa muissa lääneissä. Ensi vuonna huo
non kehityksen odotetaan hidastuvan koko läänissä. 
Keskusaluekunnissa näkymät ovat hieman muita kun
tia heikommat.

• Vaasan läänin kunnissa velkaa otetaan muita läänejä 
vähemmän. Keskusalueiden ulkopuolisissa kunnissa 
velkamäärän arvioidaan vähentyvän tänä ja ensi vuon
na. Keskusseuduilla velkamäärä saattaa hieman kas
vaa, joskin uutta velkaa otetaan aikaisempaa vähem
män.

• Asukasluvun arvioidaan kasvavan tänä vuonna koko 
läänissä. Ensi vuonna tilanne pysyy samankaltaisena, 
tosin kasvu painottuu selvemmin keskusaluekuntiin.

• Työttömyyskehitys näyttää keväisiä odotuksia huo
nommalta. Nyt lähes 85 % vastaajista arvioi työttö
myyden kasvavan tänä vuonna, viime keväänä vastaa
vaa odotti runsaat puolet vastaajista. Ensi vuosi näyt
tää selvästi valoisammalta. Työttömyyden ei uskota 
enää lisääntyvän, näkymät ovat samanlaiset keskusalu
eilla ja niiden ulkopuolella.

• Vaasan läänissä näkemykset työpaikkamäärän kehityk
sestä ovat samanlaiset kuin keväällä. Työpaikat vä
henevät tänä vuonna koko läänissä. Vuoden 1994 nä
kymät ovat paremmat. Keskusalueiden ulkopuolisissa 
kunnissa työpaikat saattavat hieman lisääntyä, kes- 
kusaluekunnissakin niiden vähenemisen odotetaan hi
dastuvan tästä vuodesta.

• Investoinnit supistuvat selvästi viime vuodesta. Teolli
suudessa vähennykset ovat hieman muita aloja pie
nemmät. Ensi vuonna tilanteen odotetaan parantuvan 
selvästi. Erityisesti teollisuuteen ja asuntorakentami
seen panostetaan tämän vuotista enemmän. Keskusalu
eiden ulkopuolisissa kunnissa asuntorakentamisinves- 
tointien kasvu näyttää olevan suurinta koko maassa. 
Keskusalueilla ko. investoinnit saattavat vielä vähen
tyä.
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Oulun lääni
Kehitysnäkymät (Kysymykset 10, 3b, 4b ja 6b)

Kunnan tuleva kehitys Velkamäärä

Asukasluku Työttömyys

läänin
keskusaluekunnat q _ 
muut kunnat c£>-

koko maan
keskusaluekunnat keskimäärin 
muut kunnat keskimäärin
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Alueen kehitysnäkymät ovat parhaimmat koko maassa, toiveet ovat virinneet erityisesti Oulun 
seudun ulkopuolisissa kunnissa. Kuntien rahoitustilanne on vaikea. Oulun seudulla elinkeinoelä
män kehittämiseen suhtaudutaan toiveikkaasti, myös kuntien yhteistyön uskotaan sujuvan aikai
sempaa paremmin. Muissa kunnissa arviot ovat varovaisemmat. Lasten päivähoidon järjestämi
nen tuottaa kunnille ongelmia koko läänissä. Oulun seudun ulkopuolella myös terveydenhoidon 
ylläpitämisen uskotaan olevan nykyistä vaikeampaa. Vastaajien arvion mukaan lähes kaikki 
kunnat joutuvat nostamaan veroäyrin hintaa kahden seuraavan vuoden aikana. Veroäyrimäärän 
huonon kehityksen odotetaan taittuvan ensi vuonna Oulun seudulla. Kuntien velanotto lisään
tyy ensi vuonna koko läänissä. Oulun läänin asukasluvun odotetaan kasvavan vuosina 1993-94, 
kasvu painottuu Oulun seudulle. Työttömyys kasvaa vielä tänä vuonna koko läänissä, ensi 
vuonna tilanne parantuu erityisesti Oulun seudun ulkopuolisissa kunnissa. Asuntorakentamis- 
ja teollisuusinvestointien odotetaan hiljalleen käynnistyvän sekä Oulun seudulla että sen ulko
puolella.

• Oulun läänissä kehitysnäkymät ovat parantuneet viime 
keväästä, odotukset ovat valoisimmat koko maassa. 
Toiveet ovat kasvaneet erityisesti Oulun seudun ulko
puolisissa kunnissa, parantuvaa kehitystä ennakoi 
useampi kuin huonontuvaa. Oulun seudulla näkymät 
ovat hieman synkemmät, mutta kehityksen ei näissä
kään kunnissa odoteta paljon heikentyvän.

• Oulun läänin kuntien rahoitustilanne on vaikeimpia 
koko maassa, noin 3/4 vastaajista arvioi ongelmien li
sääntyvän lähitulevaisuudessa. Elinkeinoelämän kehit
tämisen odotetaan sujuvan varsin hyvin erityisesti Ou
lun seudulla, muissa kunnissa näkymät ovat parhaim
mat syksystä 1991. Oulun seudulla kuntien väliseen 
yhteistyöhön suhtaudutaan aikaisempaa myönteisem
min, muissa kunnissa odotukset ovat varovaisemmat. 
Päivähoitopalveluiden järjestäminen koetaan aikaisem
paa vaikeammaksi koko läänissä, Oulun seudun ulko
puolisissa kunnissa myös edellytykset terveydenhoito
pa! veluiden ylläpitämiseen ovat huonontuneet. Ympä
ristöasiat aiheuttavat aikaisempaa enemmän huolta ko
ko läänissä. Koulu-, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen on
gelmat ovat myös lisääntymässä.

• Oulun läänin kunnissa veroäyrin hinnan korotuspaineet 
ovat Keski-Suomen läänin ohella suurimpia koko 
maassa. Arvioiden mukaan puolet kunnista nostaa äy
rin hintaa vuodelle 1994 ja hieman harvempi vuodelle 
1995. Korotuksia joudutaan tekemään enemmän kuin 
vielä keväällä odotettiin.

• Kuntien tulojen kehitys jatkuu heikkona koko läänissä, 
vaikka näkymät ovat hieman valoisammat kuin viime 
keväänä. Tuolloin lähes kaikki vastaajat odottivat ke
hityksen huonontuvan tänä vuonna, nyt vastaavaa arvi
oi runsaat 60 % vastaajista. Ensi vuonna heikon kehi
tyksen uskotaan taittuvan Oulun seudulla, sen sijaan 
muissa kunnissa näkymät ovat tämän vuoristakin syn- 
keämmät.

• Velkaa otetaan tänä vuonna keväisiä arvioita vähem
män. Oulun seudun ulkopuolisissa kunnissa velkamää
rä pysyy viime vuotisella tasolla, Oulun seudulla se 
kasvaa jonkin verran. Ensi vuonna velanotto lisääntyy. 
Yli puolet vastaajista odottaa velkamäärän kasvavan 
Oulun seudun kunnissa, muissa kunnissa vastaavaa ar
vioi kolmannes vastaajista.

• Asukasluvun kehitysnäkymät ovat samanlaiset kuin ai
kaisemmilla mittauskerroilla. Väkimäärän arvioidaan 
lisääntyvän erityisesti Oulun seudulla, mutta kas
vuodotuksia on myös muissa kunnissa. Oulun läänin 
asukasluvun kehitysnäkymät ovat parhaimmat koko 
maassa. Oulun seudun odotetaan kasvavan vuosina 
1993-94 ripeimmin pääkaupunkiseudun jälkeen.

• Työttömyys kasvaa Oulun läänin kunnissa tänä vuon
na, Oulun seudulla kehitys on muuta lääniä huonompi. 
Ensi vuonna työttömien määrä saattaa vielä nousta 
Oulun seudulla, sen sijaan muissa kunnissa työttömyy
den odotetaan hieman vähentyvän. Ensi vuoden osalta 
näkymät ovat huonontuneet viime keväästä.

• Työpaikkojen kehitysnäkymät ovat huonontuneet ke
väästä. Työpaikat vähentyvät tänä vuonna koko läänis
sä, Oulun seudulla kehitys on huonompi kuin keväällä 
arvioitiin. Odotukset ensi vuodesta ovat selvästi varo
vaisemmat kuin keväällä. Tuolloin työpaikkamäärän 
uskottiin jo kasvavan vuonna 1994, mutta nyt määrän 
odotetaan vielä pienentyvän.

• Investointien odotetaan supistuvan tänä vuonna koko 
läänissä. Oulun seudulla asuntorakentamisen hyvät nä
kymät ovat huonontuneet keväästä, investointien odo
tetaan vähentyvän selvästi. Muissa kunnissa teollisuus
investointien supistumisen arvioidaan olevan keväisiä 
arvioita vähäisempää. Ensi vuonna teollisuuden ja 
asuntorakentamisen investointien odotetaan kasvavan 
koko läänissä. Maataloudessa sekä kaupan ja palvelui
den alalla huono kehitys jatkuu myös vuonna 1994, 
jälkimmäisen osalta näkymät ovat maan huonoimpia.
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Läänin kehitysnäkymät ovat Oulun läänin ohella parhaimmat koko maassa. Keskusalueiden ulko
puolisissa kunnissa odotukset ovat edelleen muuta lääniä toiveikkaammat. Elinkeinoelämän kehit
tämismahdollisuudet ovat huonot lähitulevaisuudessa keskusalueiden ulkopuolella, sen sijaan kes- 
kusaluekunnissa näkymät ovat selvästi myönteisemmät. Sosiaali-ja terveyspalveluiden ylläpitämi
nen on aikaisempaa vaikeampaa koko läänissä. Kuntien rahoitustilanne on heikko. Keskusalueil
la kuntien yhteistyö sujuu aikaisempaa huonommin, muissa kunnissa ongelmia ei nähdä juuri
kaan olevan. Koulu-, kulttuuri- ja vapaa-aikakysymykset askarruttavat vastaajia koko läänissä. 
Veroäyrin hinnan korotuspaineet ovat kasvaneet erityisesti keskusalueiden ulkopuolisissa kunnis
sa. Veroäyrimäärän kehityksen odotetaan huonontuvan vuosina 1993-94 koko läänissä. Lapin lää
nin kunnat joutuvat lisäämään velanottoaan varsinkin ensi vuonna. Työttömyyden uskotaan vähi
tellen supistuvan sekä keskusalueilla että sen ulkopuolella. Investoinnit vähentyvät viime vuodes
ta koko läänissä. Jatkossa teollisuusinvestointien arvioidaan viriävän keskusaluekunnissa. Myös 
asuntorakentamiseen sekä kaupan ja palveluiden alalle kohdistetaan tämän vuotista enemmän ra
haa. Keskusalueiden ulkopuolella odotukset ovat varovaisemmat.

• Lapin läänissä kehitysnäkymät ovat parhaimpia koko 
maassa. Läänin sisällä näkemykset ovat yhdenmukais
tuneet, joskin keskusalueilla näkymät ovat edelleen 
hieman huonommat kuin muissa kunnissa. Koko lää
nissä lähes 40 % vastaajista arvioi kuntansa kehityksen 
parantuvan lähitulevaisuudessa.

• Keskusaluekuntien rahoitustilanne on huonontunut ke
väästä, muissa kunnissa näkymät ovat vielä keskusalu
eitakin heikommat. Keskusalueilla kuntien yhteistyö
hön suhtaudutaan varauksellisesti, sen sijaan muissa 
kunnissa yhteistyö sujuu hyvin. Sosiaali- ja terveyspal
veluiden järjestäminen nähdään aikaisempaa ongelmal
lisemmaksi. Keskusalueiden ulkopuolisissa kunnissa 
vanhusten hoidon vaikeuksien uskotaan lisääntyvän 
huomattavasti. Elinkeinoelämän kehittämismahdolli
suuksien arvioidaan kaventuneen viime keväästä kes
kusalueiden ulkopuolisissa kunnissa, yli puolet vastaa
jista odottaa ongelmien lisääntyvän tulevaisuudessa. 
Keskusalueilla näkymät ovat selvästi paremmat. Kun
nallistekniikan ja energianhuollon osalta näkemykset 
vaihtelevat läänin sisällä. Keskusaluekuntien tilanne 
on huonoin, muissa kunnissa paras koko maassa. Kou
lutoimen näkymät ovat synkentyneet viime keväästä 
keskusalueiden ulkopuolella, lähes 60 % vastaajista ar
vioi vaikeuksien lisääntyvän. Keskusalueilla koulutuk
sen järjestämistä ei pidetä yhtä suurena ongelmana, 
sen sijaan kulttuuri- ja vapaa-aikakysymykset tuottavat 
aikaisempaa enemmän murheita.

• Lapin kunnissa veroäyrin hintaa korotetaan harvemmin 
kuin muissa lääneissä kahden seuraavan vuoden aika
na. Tosin erityisesti keskusalueiden ulkopuolisissa 
kunnissa korotuspaineet ovat kasvaneet viime kevääs
tä. Kolmannes vastaajista arvioi hintaa nostettavan en
si vuodeksi ja saman verran vuodelle 1995. Kes
kusaluekunnissa näkymät ovat samanlaiset kuin muis
sa kunnissa.

• Kuntien tulojen kehitys huonontuu tänä vuonna koko 
läänissä. Näkymät ovat synkimmät keskusaluekunnis
sa, joissa yli 80 % vastaajista näkee tämän vuoden 
edellistä huonompana. Ensi vuonna erityisesti kes
kusaluekunnissa veroäyrimäärän kehitys kohentuu, to
sin lähes puolet vastaajista näkee vielä huonompaa 
olevan tulossa. Muissa kunnissa odotukset ovat hie
man varovaisemmat.

• Lapin läänin kunnissa velkaa otetaan keväisiä arvioita 
enemmän. Erityisesti keskusalueiden ulkopuolisissa 
kunnissa näkymät ovat muuttuneet suuresti. Keväällä 
velkamäärän odotettiin supistuvan vuosina 1993-94, 
nyt velkamäärän odotetaan lisääntyvän selvästi ensi 
vuonna. Keskusaluekunnissa näkemykset ensi vuodes
ta ovat ristiriitaisia, 35 % vastaajista arvioi velkamää
rän kasvavan ja 25 % vähentyvän.

• Väkiluvun kehitysodotukset poikkeavat läänin sisällä 
enemmän kuin muissa lääneissä. Keskusalueet odotta
vat kasvun jatkuvan varsin ripeänä. Muissa kunnissa 
asukasluvun arvioidaan supistuvan selvästi vuosina 
1993-94, kehitysnäkymät ovat maan huonoimmat. 
Nuorten muutto keskusten ulkopuolisista kunnista jat
kuu myös ensi vuonna.

• Tänä vuonna työttömyys kehittyy aikaisempien näke
mysten mukaisesti, työttömien määrä kasvaa selvästi 
koko läänissä. Ensi vuoden näkymät ovat selvästi va
loisammat. Työttömyyden arvioidaan vähenevän sekä 
keskusaluekunnissa että muissa kunnissa, joskaan ei 
niin selvästi kuin keväällä odotettiin.

• Lapin läänin kunnissa työpaikkojen odotetaan vä
henevän selvästi tänä vuonna, tosin näkymät eivät ole 
yhtä synkät kuin keväällä. Keskusaluekunnissa mene
tyksien arvioidaan olevan muita kuntia pienemmät. 
Ensi vuonna kehityksen uskotaan kuitenkin kääntyvän 
paremmaksi. Työpaikkamäärän odotetaan pysyvän tä
män vuotisella tasolla koko läänissä.

• Investoinnit vähentyvät viime vuodesta koko läänissä. 
Maatalouden ja asuntorakentamisen osalta näkymät 
ovat huonoimpia koko maassa. Sen sijaan kaupan ja 
palveluiden investoinnit supistuvat vähemmän kuin 
muissa lääneissä. Myös teollisuudessa supistukset ovat 
keskimääräistä pienemmät. Keskusalueiden ulkopuoli
sissa kunnissa investoinnit vähentyvät keskusalueita 
enemmän. Ensi vuonna teollisuusinvestoinnit viriävät, 
keskusaluekunnissa lähes puolet vastaajista arvioi nii
den lisääntyvän. Myös asuntorakentamiseen sekä kau
pan ja palveluiden alalle kohdistetaan tämän vuotista 
enemmän varoja. Keskusaluekuntien ulkopuolella odo
tukset ovat varovaisemmat. Investointien arvioidaan 
pysyvän vuoden 1993 tasolla maataloutta lukuunotta
matta.
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Ahvenanmaan kehitysnäkymät ovat synkimmät koko maassa. Rahoituksen järjestäminen tuot
taa eniten vaikeuksia kunnallishallinnossa, Maarianhaminan seudun ulkopuolisissa kunnissa ra
hoitustilanne on heikoimpia koko maassa. Myös elinkeinoelämän kehittämismahdollisuuksia pi
detään huonoina. Sen sijaan kuntien yhteistyö sujuu hyvin. Sosiaali-ja terveyspalveluiden jär
jestymisestä ollaan aikaisempaa huolestuneempia koko maakunnassa. Maarianhaminan seudun 
ulkopuolella veroäyrin hintaa nostetaan yleisesti kahden seuraavan vuoden aikana, keskusalue- 
kunnissa nostotarpeen arvioidaan olevan pienemmän. Veroäyrimäärän kehitys heikentyy myös 
ensi vuonna koko maakunnassa. Ahvenanmaan kunnat ottavat keskimääräistä vähemmän vel
kaa, joskin Maarianhaminan seudun ulkopuolisissa kunnissa velanotto lisääntyy ensi vuonna. 
Maarianhaminan seudun väkimäärän odotetaan kasvavan lähivuosina. Työttömyyskehitys on 
maan synkin, työttömien määrän odotetaan kasvavan selvästi myös vuonna 1994. Asuntoinves
toinnit ovat lähes täysin pysähdyksissä keskusalueiden ulkopuolisissa kunnissa. Maarianhami
nan seudulla investointien ei odoteta enää suuresti vähentyvän vuonna 1994.

• Ahvenanmaan kehitysnäkymät ovat varsin synkät. 
Maarianhaminan seudun ulkopuolisissa kunnissa 3/4 
vastaajista arvioi kehityksen huonontuvan tulevaisuu
dessa. Maarianhaminan seudulla odotukset ovat myön- 
teisemmät, 20 % vastaajista arvioi tilanteen paranevan.

• Ahvenanmaan kuntien suurin ongelma tällä hetkellä 
on rahoituksen järjestäminen, Maarianhaminan seudun 
ulkopuolisten kuntien rahoitustilanne on synkimpiä ko
ko maassa. Myös elinkeinoelämän kehittämisedelly
tyksiä pidetään varsin huonoina lähitulevaisuudessa. 
Sen sijaan kuntien yhteistyö sujuu hyvin, varsinkin 
Maarianhaminan seudulla yhteistyön mahdollisuuksiin 
uskotaan aikaisempaa enemmän. Sosiaali- ja terveys
palveluiden järjestämisen ongelmat ovat kasvaneet, 
Maarianhaminan seudulla tilanne nähdään muita kun
tia huonompana. Kulttuuri-, vapaa-aika- ja koulutoi
men näkymät ovat edelleen synkät koko maakunnassa, 
joskin Maarianhaminan seudun ulkopuolella vapaa-ai- 
kakysymykset huolettavat vastaajia vähemmän kuin 
muualla maassa.

• Näkemykset veroäyrin hinnan korottamisesta poikkea
vat alueittain. Maarianhaminan seudun ulkopuolisissa 
kunnissa lähes kaikki kunnat nostavat äyrin hintaa 
kahden seuraavan vuoden aikana, lähes puolet vastaa
jista arvioi jo ensi vuodeksi. Maarianhaminan seudulla 
nostotarve on selvästi pienempi, mutta se on kasvanut 
keväästä. Kuntien korotukset painottuvat vuodelle 
1995, jolloin arvioiden mukaan puolet kunnista nostaa 
veroäyrin hintaa.

• Maarianhaminan seudun ulkopuolisissa kunnissa 2/3 
vastaajista arvioi veroäyrimäärän kehityksen huonon
tuneen viime vuodesta. Ensi vuonna veroäyrimäärän 
kehityksen ei odoteta parantuvan.

• Ahvenanmaan kunnissa velanoton tarve on maan al
haisimpia. Keskusalueiden ulkopuolisissa kunnissa 
velkamäärän arvioidaan pienentyvän tänä vuonna. 
Myös Maarianhaminan seudulla näkymät ovat aikai
sempaa valoisammat. Ensi vuonna tilanteen ei uskota

muuttuvan Maarianhaminan seudulla, sen sijaan muis
sa kunnissa velkamäärän odotetaan kasvavan selvästi 
tästä vuodesta.

• Ahvenanmaan asukasluvun ei arvioida muuttuvan. 
Maarianhaminan seudulla väkimäärän odotetaan kas
vavan. Muissa kunnissa väestö vähenee lähinnä ensi 
vuonna. Nuorten muuton Maarianhaminan seudun ul
kopuolisista kunnista arvioidaan lisääntyvän ensi 
vuonna.

• Ahvenanmaan työttömyyskehitys on synkin koko 
maassa. Vuonna 1993 työttömien määrä kasvaa selväs
ti koko maakunnassa. Ensi vuodenkaan ei uskota tuo
van helpotusta tilanteeseen. Lähes puolet vastaajista 
odottaa työttömyyden lisääntyvän myös ensi vuonna, 
näkymät ovat yhtä huonot Maarianhaminan seudulla ja 
niiden ulkopuolella.

• Ahvenanmaan työpaikkakehitys arvioidaan maan par
haimmaksi. Muista alueista poiketen työpaikka- 
menetysten odotetaan jäävät varsin pieniksi vuonna 
1993. Maarianhaminan seudulla kehitys jatkuu saman
laisena myös seuraavana vuonna. Muissa kunnissa ti
lanne parantuu edelleen, työpaikkamäärän ei uskota 
enää supistuvan.

• Teollisuuden sekä kaupan ja palveluiden investoinnit 
supistuvat tänä vuonna muuta maata vähemmän. Eri
tyisesti Maarianhaminan seudun ulkopuolisissa kunnis
sa tilanne näyttää varsin hyvältä. Sen sijaan asuntora
kentaminen on lähes täysin pysähdyksissä keskusaluei
den ulkopuolella, 3/4 vastaajista arvioi investointien 
vähentyvän. Tältä osin ensi vuosi ei näytä tuovan hel
potusta. Maarianhaminan seudulla asuntoinvestoinnit 
eivät juurikaan vähenny vuonna 1994. Kaupan ja pal
veluiden alalla näkymät ovat samanlaiset. Keskusalu
eiden ulkopuolella kehitys jatkuu huonona, mutta 
Maarianhaminan seudulla investointien ei uskota suu
resti supistuvan. Teollisuusinvestoinnit pysyvät koko 
läänissä suunnilleen tämän vuotisella tasolla.
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hela landet

centralorter m. omnejd 
övriga kommuner

Utsiktema för länets centralorter med omnejd är gynnsammare än i väras, utveck
lingen väntas förbättras inom den närmaste framtiden. I de övriga kommunerna 
är förväntningarna försiktigare. Kommunernas finansiering är alltjämt svag, trots 
detta höjs skattörets pris inte lika ofta som i de övriga länen. Trycket pä att höja 
skattöret är större i centralorter med omnejd än i de övriga kommunerna. Skatt- 
öresutvecklingen försämras i heia länet. Läntagningen är större än tidigare i cent
ralorter med omnejd. I övriga kommuner är det däremot möjligt att skulderna 
sjunker nästa är. Näringslivets utveckling uppskattas vara bättre än i resten av 
landet vilket skulle medföra att arbetslösheten inte skulle öka nästa är. Utanför 
centralortema väntas arbetslösheten sjunka. Man ställer sig reserverat tili kom- 
munsamarbetet. Dagvärden och hälsovärden upplevs mera problematisk än tidi
gare. Invänarantalet väntas öka i heia länet. Investeringarna sjunker i är och vän
tas inte ta fart nästa âr.

Se sidan 10.

Nylands län

Utvecklingen i framtiden

centralorter m. omnejd 0 ~  

övriga kommuner ■

heia landet

centralorter m. omnejd 

övriga kommuner

Äbo och Björneborgs län
De allmänna utsikterna för utvecklingen inom regionen är alltjämt dâliga. I cent
ralorter med omnejd är förväntningarna klart dystrare än i väras, kommunernas 
finanser är dâliga och man är tvungen att höja skattörets pris i mänga kommuner. 
Arbetslöshetsutvecklingen är synnerligen dyster, enligt uppskattning ökar antalet 
arbetslösa ocksä nästa är. Trycket pä ökad läntagning har ökat speciellt pä central
orter med omnejd. Positivt är att investeringarna längsamt börjar ta fart. Främst 
inom bostadsbyggandet och industrin är det möjligt att investeringarna ökar nägot 
är 1994.1 kommunerna utanför centralorter med omnejd är utsiktema nägot bätt
re. Arbetslösheten väntas sjunka nästa är. Kommunernas ekonomi är stram, men 
läntagningen antas minska. Därtill höjs skattörets pris mindre ofta än i genom- 
snitt. Dä det gäller att utveckla näringslivet förekommer det mindre svärigheter 
än i övriga delar av landet, i synnerhet utanför centralorter med omnejd är utsik
tema positiva. Däremot tror man inte pä ökade investeringar nästa är. Invänaran
talet i länet väntas öka, ökningen koncentreras tili centralorter med omnejd.

Se sidan 12.

Utvecklingen i framtiden

Iän heia landet

centralorter m. omnejd Q ------
övriga kommuner t$>-----------

centralorter m. omnejd 
övriga kommuner

Tavastehus län
De allmänna utsikterna för utvecklingen i länet är alltjämt bland de bästa i heia 
landet. När det gäller finansieringen är Problemen färre i kommunerna utanför 
centralortema än i landet i övrigt. Kommunernas samarbete löper mycket bra i 
heia länet ocksä om förväntningarna är försiktigare än förut. Omkring tre fjärde- 
delar av dem som svarade i barometern väntade sig en skattöresförhöjning under 
de tvä närmaste áren. Skattöresutvecklingen ser ljusare ut än i väras. I kom
munerna utanför centralorter med omnejd tror en tredjedel att kommunernas in- 
komster kommer att öka nästa är. Behovet av att ta län är större pä centralorter 
med omnejd, i de övriga kommunerna antas skuldbördan minska. Invänarantalet 
ökar jämnt i heia länet, visserligen längsammare än i tidigare prognoser. Arbets
lösheten ökar under är 1993. Utsikterna för är 1994 är de gynnsammaste i heia 
landet. Utanför centralorter med omnejd väntas arbeslösheten sjunka. Investering
arna väntas sä smäningom ta fart inom bostadsbyggandet, industriinvesteringarna 
háller sig pä samma nivá som i är.

Se sidan 14.
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De allmänna utsiktema för utvecklingen i länet är alltjämt bland de sämsta i 
landet. Finansieringsläget i kommunerna är svärt. Problemen ökar i synnerhet i 
kommuner utanför centralorter med omnejd. Däremot fortlöper kommunemas sam- 
arbete bra. Trycket pä att höja skattörets pris är bland de största i landet, de 
flesta kommuner kommer att höja skattörets pris under de tvä närmaste ären. 
Skattöresutvecklingen ser inte lika dyster ut som i väras. I kommuner utanför 
centralorter med omnejd tror omkring en fjärdedel att kommunemas inkomster 
kommer att öka. Skuldbördan ökar i är. I kommuner utanför centralorter med 
omnejd kommer läntagningen att skäras ner nästa är. Det väntas inte ske nägra 
förändringar i länets invänarantal ären 1993-1994. Utanför centralorter med om
nejd kommer arbetslöshetskulmen nästa är att vara nädd. Investeringsverksamhe- 
ten inom industrin och husbyggandet väntas öka nägot nästa är.

Se sidan 16.

Kymmene län Utvecklingen i framtiden
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centralorter m. omnejd 
övriga kommuner
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heia landet

centralorter m. omnejd 

övriga kommuner

S:t Michels län
De allmänna utsiktema för utvecklingen utanför S:t Michelregionen är mycket 
ljusare än i väras. Däremot är förväntningama i S:t Michelregionen alltjämt dyst- 
ra. Kommunemas fmansiering är svär, men Problemen är inte sä mänga som de 
som mänga andra Iän brottas med. När det gäller utvecklandet av näringslivet i 
S:t Michelregionen är svärigheterna alltjämt stora, i de övriga kommunerna har 
förväntningama ökat sedan vären. Trycket pä att höja skattörets pris är stora i 
heia länet, de flesta kommuner antas höja skattörets pris under de tvä närmaste 
ären. Skattöresutvecklingen fortsätter att vara dyster under áren 1993-1994. Län
tagningen är mindre än tidigare. Skuldbördan väntas nästa är sjunka för kom
munerna i S:t Michelregionen. Invánarantalet i länet kommer att minska. Arbets- 
lösheten antas öka ännu i är, nästa är är det möjligt att antalet arbetslösa minskar 
framförallt i S:t Michelregionen. Utanför S:t Michelregionen förlöper kommuner- 
nas samarbete synnerligen väl. I centralorter med omnejd förhäller man sig för- 
siktigare tili samarbetet. Investeringama minskar märkbart i S:t Michelregionen i 
är. Är 1994 väntas investeringama öka i synnerhet i S:t Michelregionen. Investring- 
ama inom industrin och bostadsbyggandet kommer att vara större än i är.

Se sidan 18.

Utvecklingen i framtiden

centralorter m. omnejd O ----------- centralorter m. omnejd
övriga kommuner Q -----------  övriga kommuner

Norra Karelens län
De allmänna utsiktema för utvecklingen i länet är alltjämt dystra. Möjlighetema 
att utveckla näringslivet i Joensuuomrädet bedöms vara däliga. Kommunemas 
finansiella läge är dâligt i heia länet. Kommunemas samarbete förlöper sämre än 
tidigare, jämfört med tidigare mätningar har förväntningama kommit pä skam. 
Att ordna dagvärdsplatser och hälsovärdstjänster förorsakar mindre problem i 
Joensuuomrädet än i övriga delar av landet. Trycket pä att höja skattörets pris har 
ökat i kommunerna i Joensuuomrädet, i de övriga kommunerna höjs skattörets 
pris inte sä ofta. Skattöresutvecklingen kommer att försvagas ytterligare nästa är. 
Skuldbördan antas minska nägot ären 1993-1994. Invänarantalet väntas öka inom 
Joensuuomrädet. Sysselsättningsutvecklingen ser dälig ut, arbetslösheten väntas 
öka ocksä nästa är. Nästa är väntas bostads- och industriinvesteringarna sä smä- 
ningom börja öka i Joensuuomrädet. I de övriga kommunerna stär investerings- 
verksamheten fortfarande stilla.

Se sidan 20.

Utvecklingen i framtiden

Iän heia landet

centralorter m. omnejd O ----------- centralorter m. omnejd

övriga kommuner <£>-----------  övriga kommuner
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Utvecklingen i framtiden

centralorter m. omnejd 
övriga kommuner

o-
❖ -

centralorter m. omnejd 
övriga kommuner

De allmänna utsiktema för utvecklingen i länet är de samma som pá váren. En 
liten försämring av utveckligen är att vänta. I dag tror man i heia länet mera än 
tidigare pá samarbete mellan kommunema. De fiesta kommuner kommer att höja 
skattörets pris under de tvá närmaste áren. Skattöresutvecklingen kommer att 
försämras ytterligare under är 1994. Lántagningen har minskat i Kuopioregionen, 
skuldbördan väntas sjunka áren 1993-1994. I de övriga kommunema tas det klart 
mera lán. Utsikterna dá det gäller invánarantalets utveckling har inte ändrats, 
Kuopioregionen växer och invánarantalet minskar i de övriga kommunema. Ar- 
betslöshetsprognosen är dystrare än i váras. Antalet arbetslösa antas öka i Kuo
pioregionen, i de övriga kommunema kommer de att hállas pá i stört sett samma 
nivá som i är. Investeringama uppskattas ta fart i Kuopioregionen nästa är. Inves- 
teringarna inom industri och husbyggnad antas öka mera än i övriga delar av 
landet. Ocksá i kommuner utanför Kuopioregionen háller Situationen sá smáning- 
om pá att bli bättre.

Se sidan 22.

Kuopio län

Utvecklingen i framtiden

centralorter m. omnejd 
övriga kommuner

centralorter m. omnejd 
övriga kommuner

Mellersta Finlands län
De allmänna utsikterna för utvecklingen inom Mellersta Finlands län ser ut att 
ytterligare försämras inom den närmaste framtiden. Det finns Stora problem i 
kommunernas samarbete. Svárigheterna antas öka framförallt inom Jyväskyläre- 
gionen.

Kommunernas fmanser är alltjämt dáliga. Dag- och hälsovärden antas förorsaka 
mera svárigheter i hela länet än förut. Ocksá näringslivets förutsättningar att ut- 
vecklas har kringskurits. Trycket pá att höja skattörets pris är störst i heia landet. 
Skattörets svaga utveckling kommer att fortsätta ocksá 1994. Lántagningen försö- 
ker man begränsa. Skuldbördan kommer eventuellt nästa är att minska inom Jy- 
väskyläregionen. Länets invánarantal väntas inte öka under áren 1993-1994. Ar- 
betslösheten väntas ha nätt sin kulmen är 1994. Investeringsverksamheten är läg i 
ár, inte heller nästa är väntas en förbättring. Investeringama minskar inom alla 
näringsgrenar som granskats.

Se sidan 24.

Utvecklingen i framtiden

centralorter m. omnejd 
övriga kommuner

o
o-

hela landet

centralorter m. omnejd 
övriga kommuner

Vasa län
De allmänna utsikterna för utvecklingen i Vasa län är gynnsammare än i váras. 
Utvecklingen utanför centralorterna väntas bli bättre i framtiden, inom centralor
ter med omnejd är utsikterna nágot sämre. Att fá finansieringen ordnad är kom
munernas största problem. Ocksá näringslivets svárigheter att utvecklas märks pá 
mánga niváer i länet. Däremot löper kommunernas samarbete bra i heia länet. 
Problemen inom fritids- och kulturväsendet ökar. Trycket pá att höja skattörets 
pris har ökat sedan váren, de fiesta kommuner kommer att höja skattörets pris 
under de närmaste tvá áren. Skattörets utveckling kommer att försämras under 
áren 1993-1994, utsikterna förbättras visserligen nágot 1994. Pá centralorter med 
omnejd minskar skuldbördan i ár och nästa ár, i de övriga kommunema är läget 
sämre. Invánarantalet väntas öka báde pá centralorter med omnejd och utanför 
dem. Arbetslösheten ökar i ár i heia länet, ár 1994 antas den dáliga utvecklingen 
ha nätt sin kulmen. Investeringama minskar i ár, i framtiden antas investeringama 
ta fart framförallt inom industrin och bostadsbyggandet.

Se sidan 26.

36 Tilastokeskus



De allmänna utsikterna för utvecklingen inom länet är de bästa i heia landet. 
Hoppet har ffämst ställts tili kommunerna utanför Uleáborgsregionen. Kom- 
munernas finansiella läge är svärt. I Uleáborgsregionen förhäller man sig positiv 
tili näringslivets utveckling, ocksá kommunernas samarbete antas löpa bättre än 
tidigare. I de övriga kommunerna är uppskattningarna försiktigare. Barndagvár- 
den medför problem för kommunerna i heia länet. Utanför Uleáborgsregionen 
tror man att ocksá upprätthällandet av hälsovärden kommer att medföra svárighe- 
ter. De som svarade i barometem antog att sä gott som alla kommuner kommer 
att vara tvungna att höja skattörets pris under de närmaste tvá áren. Skattörets 
dáliga utveckling väntas nästa ár ha nátt sin kulmen i Uleáborgsregionen. Kom- 
munemas lántagning ökar nästa ár i heia länet. Invánarantalet i Uleáborgs Iän 
väntas öka under áren 1993-1994, ökningen gäller ffämst Uleáborgsregionen. Ar- 
betslösheten ökar ännu i ár i heia länet, nästa ár förbättras läget framförallt i 
kommunerna utanför Uleáborgsregionen. Investeringarna inom industrin och bo- 
stadsbyggandet väntas sá smáningom ta fart báde inom Uleáborgsregionen och i de 
övriga kommunerna.

Se sidan 28.

Uleáborgs Iän Utvecklingen i framtiden

Iän hela landet

centralorter m. omnejd O ----------- centralorter m. omnejd
övriga kommuner O -----------  övriga kommuner

Lapplands län
De allmänna utsikterna för utvecklingen i Lapplands län bedöms jämsides med 
Uleáborgs län vara de bästa i heia landet. I kommunerna utanför centralorter med 
omnejd är förväntningama fortfarande större än i övriga delar av länet. Inom den 
närmaste framtiden är näringslivets utvecklingsmöjligheter dáliga utanför central
orter med omnejd, däremot är utsikerna mycket gynnsammare pá centralorter 
med omnejd. I heia länet är det svárare än tidigare att upprätthälla social- och 
hälsovärdstjänsterna. Kommunernas finanser är svaga. Inom centralorter med om
nejd förlöper samarbetet sämre än tidigare, i de övriga kommunerna förekommer 
knappt nágra problem. Skol-, kultur- och fritidsfrágoma bekymrar i heia länet 
dem som svarat i barometem. Trycket pá att höja skattörets pris har ökat främst i 
kommunerna utanför centralorter med omnejd. Skattöresutvecklingen väntas för- 
sämras i heia länet áren 1993-1994. Kommunerna i Lapplands län kommer att 
vara tvungna att öka sin skuldbörda nästa ár. Arbetslösheten väntas sá smáning
om minska báde pá centralorter med omnejd och utanför dessa. Investeringarna 
kommer att sjunka irán i fjol i heia länet. Industriinvesteringarna väntas ta fart pá 
centralorter med omnejd. Det kommer ocksá att satsas mera pengar pá bostads- 
byggandet och handeis- och servicesektorn än i ár. Utanför centralorter med om
nejd är förväntningama försiktigare. Se sidan 30.

Utvecklingen i framtiden

centralorter m. omnejd 
övriga kommuner

0~-
O---

heia landet

centralorter m. omnejd 
övriga kommuner

Landskapet Aland
De allmänna utsikterna för utvecklingen i landskapet Aland är de sämsta i heia 
landet. Finansieringen bereder kommunalförvaltningen de största Problemen. I 
kommunerna utanför Mariehamnsregionen är finansieringsläget bland de dystras- 
te i heia landet. Ocksá näringslivets utvecklingsmöjligheter är dáliga. Kommuner
nas samarbete förlöper däremot bra. Social- och hälsovärdstjänsterna bereder där
emot större problem än tidigare i heia landskapet. Utanför Mariehamnsregionen 
kommer skattörets pris att höjas i de fiesta kommuner under de tvá närmaste 
áren. Pá centralorter med omnejd uppskattas behovet att höja skattörets pris vara 
mindre. Skattöresutvecklingen försämras ocksá nästa ár i heia landskapet. Kom
munerna pá Aland tar mindre län än i genomsnitt, om ocksä kommunerna utanför 
Mariehamnsregionen kommer att öka sin skuldbörda nästa ár. Invánarantalet i 
Mariehamnsregionen väntas öka under de närmaste áren. Utvecklingen inom sys- 
selsättningen är landets dystraste. Antalet arbetslösa väntas öka mycket ocksä ár 
1994. Bostadsinvesteringama har sá gott som heit avstannat i kommunerna utanför 
centralorter med omnejd. I Mariehamnsregionen väntas investeringarna inte längre 
sjunka sá mycket under ár 1994. Utsikterna för utvecklingen pá Aland är mycket 
dystra. I kommunerna utanför Mariehamnsregionen uppskattade tre fjärdedelar av 
dem som svarat att utvecklingen gär mot det sämre. I Mariehamnsregionen är för
väntningama positivare, 20 procent väntade sig bättre tider. Se sidan 32.

Utvecklingen i framtiden

län

centralorter m. omnejd 
övriga kommuner

o
❖ *

heia landet

centralorter m. omnejd 

Övriga kommuner
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MYNÄMÄKI 5 RENKO 6 Kuopion lääni
NAANTALI 3 RIIHIMÄKI 2
NAKKILA 6 RUOVESI 7 IISALMI 4
NAUVO 7 SAHALAHTI 5 JUANKOSKI 7
NOORMARKKU 6 TAMMELA 6 KAAVI 7
NOUSIAINEN 6 TAMPERE 1 KARTTULA 7
ORIPÄÄ 7 TUULOS 7 KEITELE 7
PARAINEN 2 TOIJALA 2 KIURUVESI 4
PAIMIO 5 URJALA 7 KUOPIO 1
PERNIÖ 5 VALKEAKOSKI 2 LAPINLAHTI 7
PERTTELI 6 VESILAHTI 7 LEPPÄVIRTA 7
PIIKKIÖ 3 VIIALA 3 MAANINKA 7
POMARKKU 5 VILJAKKALA 6 NILSIÄ 7
PORI 1 VILPPULA 5 PIELAVESI 7
PUNKALAIDUN 7 VIRRAT 4 RAUTALAMPI 7
PYHÄRANTA 3 YLÖJÄRVI 3 RAUTAVAARA 7
PÖYTYÄ 7 YPÄJÄ 7 SIILINJÄRVI 5
RAISIO 3 SONKAJÄRVI 7
RAUMA 2 Kymen lääni SUONENJOKI 4
RUSKO 3 TERVO 7
RYMÄTTYLÄ 7 ELIMÄKI 7 TUUSNIEMI 7
SALO 2 HAMINA 2 VARKAUS 2
SAUVO 7 IITTI 4 VARPAISJÄRVI 7
SIIKAINEN 7 IMATRA 2 VEHMERSALMI 7
SOMERO 7 JAALA 7 VESANTO 7
SUODENNIEMI 7 JOUTSENO 5 VIEREMÄ 7
SUOMUSJÄRVI 7 KOTKA 1
SÄKYLÄ 5 KOUVOLA 1 Keski-Suomen lääni
SÄRKISALO 5 KUUSANKOSKI 2
TAIVASSALO 7 LAPPEENRANTA 1 HANKASALMI 7
TARVASJOKI 6 LEMI 6 JOUTSA 7
TURKU 1 LUUMÄKI 7 JYVÄSKYLÄ 1
ULVILA 3 MIEHIKKÄLÄ 7 JYVÄSKYLÄN MLK 3
UUSIKAUPUNKI 2 PARIKKALA 7 JÄMSÄ 4
VAHTO 6 PYHTÄÄ 6 JÄMSÄNKOSKI 5
VAMMALA 4 RAUTJÄRVI 5 KANNONKOSKI 7
VAMPULA 7 RUOKOLAHTI 6 KARSTULA 7
VEHMAA 7 SAARI 7 KEURUU 4
VELKUA 7 SAVITAIPALE 7 KINNULA 7
VÄSTANFJÄRD 7 ANJALANKOSKI 4 KIVIJÄRVI 7
YLÄNE 7 SUOMENNIEMI 7 KONNEVESI 7
ÄETSÄ 5 TAIPALSAARI 6 KORPILAHTI 7

UUKUNIEMI 7 KUHMOINEN 7
Ahvenanmaan maakunta VALKEALA 6 KYYJÄRVI 7

VEHKALAHTI 6 LAUKAA 5
BRÄNDÖ 7 VIROLAHTI 7 LEIVONMÄKI 7
ECKERÖ 6 YLÄMAA 7 LUHANKA 7
FINSTRÖM 6 MULTIA 7
FÖGLÖ 7 Mikkelin lääni MUURAME 3
GETA 7 PETÄJÄVESI 7
HAMMARLAND 6 ANTTOLA 7 PIHTIPUDAS 7
JOMALA 6 ENONKOSKI 7 PYLKÖNMÄKI 7
KUMLINGE 7 HARTOLA 7 SAARIJÄRVI 4
KÖKAR 6 HAUKIVUORI 7 SUMIAINEN 7
LEMLAND 6 HEINOLA 2 SUOLAHTI 5
LUMPARLAND 6 HEINOLAN MLK 6 TOIVAKKA 7
MAARIANHAMINA 1 HEINÄVESI 7 UURAINEN 7
SALTVIK 6 HIRVENSALMI 7 VIITASAARI 4
SOTTUNGA 7 JOROINEN 7 ÄÄNEKOSKI 2
SUND 6 JUVA 4
VÄRDÖ 6 JÄPPILÄ 7 Vaasan lääni

KANGASLAMPI 6
Hämeen lääni KANGASNIEMI 7 ALAHÄRMÄ 7

KERIMÄKI 7 ALAJÄRVI 4
ASIKKALA 5 MIKKELI 1 ALAVUS 4
FORSSA 2 MIKKELIN MLK 6 EVIJÄRVI 7
HATTULA 6 MÄNTYHARJU 7 HALSUA 7
HAUHO 7 PERTUNMAA 7 HIMANKA 7
HAUSJÄRVI 6 PIEKSÄMÄKI 2 ILMAJOKI 5
HOLLOLA 3 PIEKSÄMÄEN MLK 6 ISOJOKI 7
HUMPPILA 7 PUNKAHARJU 7 ISOKYRÖ 7
HÄMEENKYRÖ 4 PUUMALA 7 JALASJÄRVI 4
HÄMEENLINNA 1 RANTASALMI 7 JURVA 5
IKAALINEN 7 RISTIINA 7 KANNUS 5
JANAKKALA 5 SAVONLINNA 2 KARIJOKI 7
JOKIOINEN 6 SAVONRANTA 7 KASKINEN 5
JUUPAJOKI 5 SULKAVA 7 KAUHAJOKI 4
KALVOLA 5 SYSMÄ 7 KAUHAVA 4
KANGASALA 3 VIRTASALMI 7 KAUSTINEN 7
KIHNIÖ 7 KOKKOLA 1
KOSKI HL 7 Pohjois-Karjalan lääni KORSNÄS 7
KUHMALAHTI 7 KORTESJÄRVI 7
KUOREVESI 5 ENO 5 KRISTIINANKAUPU 4
KURU 7 ILOMANTSI 7 KRUUNUPYY 7
KYLMÄKOSKI 7 JOENSUU 1 KUORTANE 7
KÄRKÖLÄ 5 JUUKA 7 KURIKKA 4
LAHTI 1 KESÄLAHTI 7 KÄLVIÄ 6
LAMMI 7 KIIHTELYSVAARA 7 LAIHIA 5
LEMPÄÄLÄ 3 KITEE 4 LAPPAJÄRVI 7
LOPPI 7 KONTIOLAHTI 6 LAPUA 4
LUOPIOINEN 7 OUTOKUMPU 4 LEHTIMÄKI 7
LÄNGELMÄKI 7 LIEKSA 4 LESTIJÄRVI 7
MOUHIJÄRVI 7 LIPERI 7 LOHTAJA 7
MÄNTTÄ 2 NURMES 4 LUOTO/LARSMO 6
NASTOLA 5 POLVIJÄRVI 7 MAALAHTI 7
NOKIA 2 PYHÄSELKÄ 6 MAKSAMAA 7
ORIVESI 4 RÄÄKKYLÄ 7 MUSTASAARI 6
PADASJOKI 5 TOHMAJÄRVI 7 NURMO 6
PARKANO 4 TUUPOVAARA 7 NÄRPIÖ 4
PIRKKALA 3 VALTIMO 7 ORAVAINEN 7
PÄLKÄNE 5 VÄRTSILÄ 7 PERHO 7
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PERÄSEINÄJOKI
PIETARSAARI
PIETARSAAREN ML
SEINÄJOKI
SOINI
TEUVA
TOHOLAMPI
TÖYSÄ
ULLAVA
UUSIKAARLEPYY
VAASA
VETELI
VIMPELI
VÄHÄKYRÖ
VÖYRI/VÖRÄ
YLIHÄRMÄ
YLISTARO
ÄHTÄRI

Oulun lääni

ALAVIESKA
HAAPAJÄRVI
HAAPAVESI
HAILUOTO
HAUKIPUDAS
HYRYNSALMI
II
KAJAANI
KALAJOKI
KEMPELE
KESTILÄ
KIIMINKI
KUHMO
KUIVANIEMI
KUUSAMO
KÄRSÄMÄKI
LIMINKA
LUMIJOKI
MERIJÄRVI
MUHOS
NIVALA
OULAINEN
OULU
OULUNSALO
PALTAMO
PATTIJOKI
PIIPPOLA
PUDASJÄRVI
PULKKILA
PUOLANKA
PYHÄJOKI
PYHÄSALMI
PYHÄNTÄ
RAAHE
RANTSILA
REISJÄRVI
RISTIJÄRVI
RUUKKI
SIEVI
SIIKAJOKI
SOTKAMO
SUOMUSSALMI
VAALA
TAIVALKOSKI
TEMMES
TYRNÄVÄ
UTAJÄRVI
VIHANTI
VUOLIJOKI
YLI-II
YLIKIIMINKI
YLIVIESKA

Lapin lääni

ENONTEKIÖ
INARI
KEMI
KEMINMAA
KITTILÄ
KOLARI
KEMIJÄRVI
MUONIO
PELKOSENNIEMI
POSIO
RANUA
ROVANIEMI
ROVANIEMEN ML
SALLA
SAVUKOSKI
SIMO
SODANKYLÄ
TERVOLA
TORNIO
PELLO
UTSJOKI
YLITORNIO
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