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Alkusanat Förord
Aluebarometri 1:1994 on sisäasiainministeriön ja Suomen 
Kuntaliiton kaksi kertaa vuodessa tehtävä kysely. Kyselyn 
suorittaa Tilastokeskus.
Aluebarometri mittaa maan eri osien kehityksessä odotet
tavissa olevia muutoksia - ’paineen’vaihtelua. Vastaukset 
perustuvat kuntien virka- ja luottamushenkilöiden hen
kilökohtaisiin näkemyksiin ja tietoihin. Aluebarometrin 
mittauskertoja on kertynyt kuusi syksystä 1991 kevääseen
1994. Aluebarometrista on saatavissa erillinen taulukko- 
raportti ja otantamenetelmäraportti.

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 
880 em. nimikkeen haltijalle. Kyselyn vastausprosentti oli 
83.6%.
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 ja maa
kuntajaolla. Maakuntatasolla kunnat jaetaan raportissa 
keskusaluekuntiin ja muihin kuntiin (ks. maakuntakartat).

Kysymykset ja saldoluvut______
Aluebarometrissa 1:1994 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 edelli
seltä sivulta.
Aluetaso eli otannan ositusmuuttuja on Aluebarometrissa 
vaihtunut läänistä maakunnaksi. Samalla otoskokoa on 
kasvatettu. Saldoluvut ennen kevättä 1994 on läänirajoja 
noudattavia maakuntia lukuunottamatta tehty jälkiosituk- 
sella ja  nykyistä pienemmällä otoksella, joka on tulosten 
tulkinnassa huomioitava.

Regionbarometem 1:1994 är en förfrägan som inrikesmi- 
nisteriet och Finlands Kommunförbund gör tillsammans 
tvä gänger om äret. Förfrägan utförs av Statistikcentralen.
Regionbarometem 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 Regionbarometem har hittills gjorts sex 
gänger frän hösten 1991 tili vären 1994. En separat tabell- 
rapport och en rapport om urvalsmetoden finns ocksä att 
fä över barometem.

Undersökningsmetod__________
De som svarat i Regionbarometem har valts genom ett 
urval. Själva populationen utgörs av samtliga kommundi- 
rektörer, ordförande i kommunfullmäktige, ordförande i 
kommunstyrelserna, näringsombudsmän och planerings- 
sekreterare. I de största städema (20 st.) omfattar popula
tionen ocksä biträdande stadsdirektörer, första och andra 
viceordförande i kommunfullmäktige samt första och 
andra viceordförande i kommunstyrelserna. Urvals
metoden tar hänsyn tili säväl regionala skillnader som 
olika äsikter inom kommunema. En förfrägan skickades 
tili sammanlagt 880 urvalspersoner som togs ut genom ett 
tvästegs (kommun/tjänsteman) klusterurval pä vardera 
nivän med ett obundet slumpmässigt urval.
Av de tillfrägade svarade 83,6 procent. För samtliga kom
muner beräknades korrigeringskoefficienter som elimine- 
rar lokala variationer i svarsbenägenheten. Alla kommuner 
är säledes jämbördiga i barometem.

Omradesindelningar___________
De förändringar i utvecklingen som väntas pä olika om- 
räden i landet redovisas i en 7-klassig typindelning av 
kommunema i landet och i en landskapsindelning. Pä 
landskapsnivä delas kommunema in i centralorter med 
omnejd och övriga kommuner (se landskapskartoma).

Fragoma och saldona_________
Regionbarometem 1:1994 pejlar utvecklingen i kom
munen vanligen pä skalan större-lika stor-mindre och 
avser säledes betydande förändringar. Frägoma gäller in- 
nevarande är jämfört med föregäende är, och följande är 
jämfört med innevarande är. Figurema anger de saldon 
som uträknas som skillnaden mellan svaren större och 
mindre angivna i procent. Frägeformuläret publiceras pä 
det nästsista uppslaget.

Regionnivän eller urvalets stratifieringsvariabel har än- 
drats frän Iän tili landskap. Saldona för tiden före vären 
1994 har räknats om genom en efterstratifiering för de 
landskap som inte följer länsgränsema och ett mindre 
urval än det nuvarande har använts. Detta bör beaktas vid 
läsningen av resultaten.
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Tulevaisuudennäkymät (Kys. 10)

maaseudun
pendelikunnat
alkutuotanto-
kunnat
teollistuneet
maaseutukunnat
maaseutu
keskukset

Veroäyrimäärän kehitysnäkymät (Kys. 2b)

teollistuneet 
maaseutukunnat
maaseudun
pendelikunnat
maaseutu
keskukset
alkutuotanto- 
kunnat

syksy 1991 kevät 1992 syksy 1992 kevät 1993 syksy 1993 syksy 1994
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Alueelliset kehitysnäkymät 
Suomessa keväällä 1994

Keväällä 1994 alueiden yleiset kehitys
näkymät ovat oleellisesti paremmat kuin 
kahtena aikaisempana vuonna. Rahoitus- 
näkymät huolestuttavat kuntia vastaajia 
aikaisempaa vähemmän, vaikka niiden 
tulojen ei odoteta vielä kasvavan. Vero
äyrin hintaa korotetaan kahta edellisvuotta 
harvemmin. Lisäksi kunnat ottavat aiempaa 
vähemmän velkaa. Työttömyyden odote
taan vähentyvän erityisesti ensi vuonna. 
Investoinnit vähentyvät viime vuodesta, 
ainoastaan teollisuuteen investoidaan 
edellisvuotta enemmän. Vuonna 1995 
investoinnit lisääntyvät erityisesti teollisuu
dessa ja asuntorakentamisessa. Kuntien 
yhteistyö sujuu edelleen hyvin. Sosiaali- ja 
terveyspalveluiden järjestämisessä nähdään 
aikaisempaa vähemmän ongelmia. Sen 
sijaan kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen 
vaikeudet jatkuvat. Elinkeinoelämän 
kehittämisedellytysten arvioidaan olevan 
hiljalleen parantumassa.

• Yli 60 prosenttia vastaajista odottaa alueensa kehityk
sen parantuvan lähitulevaisuudessa. Vielä viime syksy
nä lähes 40 prosenttia heistä uskoi kehityksen huo
nontuvan, nyt näin arvioi enää runsas kymmenesosa 
vastaajista. Suurissa keskuksissa ja esikaupunkikunnis- 
sa kehitysnäkymät ovat parhaimmat, yli 70 prosenttia 
näkee parempien aikojen olevan tulossa. Maaseutukes
kuksissa ja teollistuneissa maaseutukunnissa arviot 
ovat varovaisemmat, mutta näissäkin yli puolet vastaa
jista uskoo kehityksen parantuvan jatkossa.

• Kaikissa maakunnissa parantuvaa kehitystä odottaa 
selvästi useampi kuin huonontuvaa. Myönteisimmät 
näkymät ovat Päijät-Hämeessä ja Vaasan rannikkoseu
dulla, joissa lähes 80 prosenttia arvioi kehityksen pa
rantuvan. Kainuussa odotukset ovat synkimmät -  kol
mannes vastaajista uskoo kehityksen edelleen heiken
tyvän ja puolet parantuvan. Pohjois-Karjalassa näky
mät ovat edelleen maan huonoimpia, tosin sielläkin lä
hes puolet vastaajista arvioi kehityksen parantuvan.

• Kuntien rahoitustilanne arvioidaan aikaisempaa parem
maksi. Vielä viime syksynä yli 70 prosenttia vastaajis
ta uskoi rahoitusongelmien kasvavan, nyt enää runsas 
neljännes. Suurimmat vaikeudet ovat kulttuuri- ja va
paa-aikatoiminnan hoitamisessa. Myös terveydenhoito- 
palveluiden järjestäminen koetaan ongelmalliseksi, jos
kin tilanne on viime syksyisiä arvioita myönteisempi.

Utsikter för utvecklingen inom 
olika regioner i Finland váren 1994

Váren 1994 ár de allmánna utsiktema for ut
vecklingen inom de olika regionema avse- 
várt báttre án under de tvá fóregáende áren. 
De personer inom kommunema som besva- 
rade frágoma i barometem ár inte lika be- 
kymrade over de finansiella utsiktema som 
tidigare, aven om kommunernas inkomster 
inte ánnu vántas oka. Skattoret hojs i fárre 
kommuner án under de tvá fóregáende áren. 
Dessutom upptar kommunema mindre 
skuld án tidigare. Arbetslósheten vántas 
minska speciellt under násta ár. Investering- 
arna minskar jámfort med i fjol; industrin ár 
den enda náringsgren dár det investeras 
mera án i fjol. Ar 1995 okar framfor allt in- 
vesteringama i industri och bostads- 
byggande. Samarbetet kommunema emellan 
fungerar fortfarande val. Man forutspár mind
re problem án tidigare i frága om upprátt- 
hállandet av social- och hálsovárdstjánster. 
Dáremot kvarstár det svárigheter inom kul- 
tur- och fritidsvásendet. Utvecklingsutsikter- 
na inom náringslivet bedoms smáningom gá 
mot det báttre.

• Över 60 procent av dem som svarade pä ffägoma i ba
rometem väntar sig att utvecklingen inom den egna re- 
gionen kommer att förbättras under den närmaste fram- 
tiden. Ännu förra hösten trodde nästan 40 procent att 
utvecklingen skulle bli sämre -  nu var bara en dryg 
tiondel av denna äsikt. Utvecklingsutsiktema är bäst i 
stora centra och i förortskommuner; över 70 procent av 
uppgiftslämnama väntar sig bättre tider. I centra pä 
landsbygden och i industrialiserade landsbygdskom- 
muner är bedömningama försiktigare, men ocksä i 
dessa kommuner tror över hälften av uppgiftslämnama 
att utvecklingen kommer att förbättras.

• I samtliga kommuner är de som väntar sig en positiv 
utveckling betydligt fler än de som väntar sig att ut
vecklingen skall vara negativ. Utsiktema är positivast i 
Päijät-Häme och Vasa kustregion, där nästan 80 pro
cent av dem som besvarade frägorna i barometem 
bedömer att utvecklingen förbättras. Förväntningama 
är dystrast i Kajanaland -  en tredjedel av uppgiftsläm
nama tror att utvecklingen kommer att fortsätta i ne
gativ riktning och hälften tror att den skall vända mot 
det bättre. Förväntningama i Norra Karelen hör fortfa
rande tili de negativaste i landet, även om nästan hälf
ten av uppgiftslämnama ocksä där väntar sig en posi- 
tivare utveckling.
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Velkamäärän kehitysnäkymät (Kys. 3b)

teollisuus
keskukset 

, suuret 
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maaseudun
pendelikunnat
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keskukset

Työttömyyden kehitysnäkymät (Kys. 6b)
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| |  teollisuus
p a  keskukset 

^ s u u r e t  
keskukset
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Sosiaalipalvelut aiheuttavat aikaisempaa vähemmän 
huolta. Elinkeinoelämän kehittämisedellytyksiä ei vie
lä arvioida hyviksi, vaikka näkymät ovatkin paremmat 
kuin aikaisemmissa mittauksissa. Sen sijaan kuntien 
yhteistyö sujuu edelleen varsin myönteisesti.

• Maaseudun pendelikuntien rahoitusnäkymät ovat par
haimmat ja maaseutukeskusten edelleen huonoin. Kun
tien yhteistyö sujuu hyvin. Maaseutukeskuksissa yh
teistyöhön suhtaudutaan aikaisempaa myönteisemmin. 
Sen sijaan teollistuneissa maaseutukunnissa usko yh
teistyön sujumiseen on romahtanut keväästä 1992, jol
loin lähes kaikki vastaajat näkivät yhteistyön sujuvan 
hyvin, nyt noin neljännes. Myös maaseudun pendeli- 
kunnissa yhteistyönäkymät ovat huonontuneet. Suuris
sa keskuksissa vanhusten hoitopalvelut aiheuttavat 
edelleen huolta, sen sijaan terveydenhoitopalveluiden 
järjestämisessä ongelmien odotetaan vähentyvän. Teol
listuneissa maaseutukunnissa päivähoitopalveluiden 
näkymät ovat olennaisesti parantuneet. Elinkeinoelä
män kehittämisen näkymät ovat parhaimmat teolli
suuskeskuksissa ja suurissa keskuksissa. Kulttuuritoi
men vaikeudet lisääntyvät erityisesti suurissa keskuk
sissa ja esikaupunkikunnissa, sen sijaan maaseudun 
pendelikunnissa näkymät ovat selvästi syksyistä pa
remmat. Teollistuneissa maaseutukunnissa vapaa-aika
toimen ongelmien odotetaan vähentyvän.

• Suurin osa kunnista pyrkii pitämään veroäyrin hinnan 
nykyisellä tasolla kahden seuraavan vuoden ajan. Suu
rimmat korotuspaineet ovat maaseudun pendelikunnis
sa ja alkutuotantokunnissa, joista noin kolmannes ko
rottaa äyrin hintaa vuosina 1995-96. Sen sijaan teollis
tuneista maaseutukunnista vain joka kymmenes nostaa 
äyrin hintaa.

• Kuntien tulojen kehitysnäkymät ovat aikaisempaa va
loisammat, vaikka kehityksen odotetaan vielä tänä 
vuonna huonontuvan selvästi maaseutukeskuksissa ja 
alkutuotantokunnissa. Vuonna 1995 tilanne kohentuu 
koko maassa, parantuvaa kehitystä odottaa suurempi 
osa vastaajista kuin huonontuvaa. Parhaimmat näky
mät ovat suurissa keskuksissa, esikaupunkikunnissa ja 
teollistuneissa maaseutukunnissa.

• Kuntien velkojen arvioidaan pienentyvän vuosina 
1994 ja 1995. Tänä vuonna velanotto vähenee erityi
sesti teollistuneissa maaseutukunnissa ja alkutuotanto- 
kunnissa, joissa yli 50 prosenttia vastaajista odottaa 
velkamäärän pienentyvän. Kuntien velan arvioidaan li
sääntyvän ainoastaan esikaupunkikunnissa ja teolli
suuskeskuksissa. Ensi vuonna velkamäärä vähentyy tä
män vuotista enemmän, erityisesti maaseudun pendeli
kunnissa ja alkutuotantokunnissa velanoton kasvatta
miseen suhtaudutaan kielteisesti.

• Näkemykset kunnan asukasluvun kehityksestä vaihte- 
levat huomattavasti kuntatyypeittäin. Esikaupunkikun
nissa on edelleen suurimmat kasvuodotukset. Myös 
suurten keskusten ja maaseudun pendelikuntien väki
määrän arvioidaan kasvavan selvästi vuosina 1994 ja
1995. Asukasluvun uskotaan vähentyvän tänä vuonna 
alkutuotantokunnissa, teollisuuskeskuksissa sekä maa
seutukeskuksissa, ensi vuonna vain alkutuotantokun-

• Finansieringsläget i kommunema uppskattas vara bätt- 
re än tidigare. Ännu i höstas trodde över 70 procent av 
uppgiftslämnarna att finansieringsproblemen skulle 
öka; nu bara en dryg fjärdedel. Problemen är störst 
inom kultur- och fritidsväsendet. Ocksä upprätthällan- 
det av hälsovärdstjänsterna medför problem, även om 
Situationen är positivare än man förra hösten väntade 
sig. Socialtjänstema medför mindre problem än tidi
gare. Utvecklingsutsiktema inom näringslivet bedöms 
inte ännu vara goda -  om än bättre än vid tidigare 
mätningar. Däremot är samarbetet kommunema emel- 
lan fortfarande mycket positivt.

• Finansieringsutsiktema är bäst i utpendlingskom- 
munema pä landsbygden och utsiktema är fortfarande 
sämst i centra pä landsbygden. Kommunema samarbe- 
tar väl och i centra pä landsbygden förhäller man sig 
positivare än tidigare tili samarbete. Inom industria
liserade landsbygdskommuner har däremot tron pä sam
arbete rasat sedan vären 1992, dä nästan alla uppgifts- 
lämnare ansäg att samarbetet fungerade väl. Nu var 
ungefär en fjärdedel av denna äsikt. Ocksä inom ut- 
pendlingskommunema pä landsbygden har samarbets- 
utsiktema försämrats. I stora centra föranleder äld- 
ringsvärden fortfarande problem, medan man väntar 
sig att Problemen i fräga om hälsovärdstjänsterna skall 
minska. I de industrialiserade landsbygdskommunema 
har utsiktema inom dagvärden förbättrats avsevärt. Ut
vecklingsutsiktema inom näringslivet är bäst i indust
rialiserade centra och stora centra. Svärigheterna inom 
kulturväsendet ökar framför allt i stora centra och i för- 
ortskommuner. I utpendlingskommuner pä lands
bygden är utsiktema däremot märkbart bättre än under 
hösten. I industrialiserade landsbygdskommuner väntar 
man sig att Problemen inom fritidsväsendet skall mins
ka.

• Största delen av kommunema strävar efter att bevara 
skattöret pä den nuvarande nivän under de närmaste 
tvä ären. Det största trycket pä att höja skattöret upp- 
lever man i utpendlingskommunema pä landsbygden 
och i kommuner med stör primärproduktion, av vilka 
omkring en tredjedel höjer skattöret under ären 1995-
1996. Bland de industrialiserade landsbygdskom
munema höjer däremot bara var tionde skattöret.

• Prognosen för inkomstutvecklingen i kommunema är 
ljusare än tidigare, även om utvecklingen ännu i är 
väntas försämras betydligt i centra pä landsbygden och 
i kommuner med stör primärproduktion. Ar 1995 för- 
bättras Situationen i heia landet; de som väntar sig en 
positiv utveckling är fler än de som väntar sig en ne
gativ utveckling. Prognosen är bäst i stora centra, i för- 
ortskommuner och i industrialiserade landsbygdskom
muner.

• Kommunernas skulder väntas minska under ären 1994 
och 1995. I är minskar läneupptagningen framför allt i 
industrialiserade landsbygdskommuner och kommuner 
med stör primärproduktion, där över 50 procent av 
uppgiftslämnarna väntar sig att länebeloppet skall mins
ka. Kommunernas skulder väntas öka bara i förorts- 
kommuner och industrialiserade centra. Nästa är mins
kar länebeloppet mera än i är; framför allt i utpend-
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Teollisuuden, maatalouden ja asuntorakentamisen sekä kaupan ja palveluiden 
investointinäkymät seuraavalle vuodelle saldolukuina (kys. 8b).

Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät
1991 1992 1992 1993 1993 1994

Teollisuus
Suuret keskukset 
Teollisuuskeskukset 
Esikaupunkikunnat 
Maaseutukeskukset 
Teollistuneet maaseutukunnat 
Maaseudun pendelikunnat 
Alkutuotantokunnat 
Yhteensä

Maatalous
Suuret keskukset 
Teollisuuskeskukset 
Esikaupunkikunnat 
Maaseutukeskukset 
Teollistuneet maaseutukunnat 
Maaseudun pendelikunnat 
Alkutuotantokunnat 
Yhteensä

Asuntorakentaminen
Suuret keskukset 
Teollisuuskeskukset 
Esikaupunkikunnat 
Maaseutukeskukset 
Teollistuneet maaseutukunnat 
Maaseudun pendelikunnat 
Alkutuotantokunnat 
Yhteensä

Kauppa ja palvelut
Suuret keskukset 
Teollisuuskeskukset 
Esikaupunkikunnat 
Maaseutukeskukset 
Teollistuneet maaseutukunnat 
Maaseudun pendelikunnat 
Alkutuotantokunnat 
Yhteensä

-44,3 18,1 -3,4
-26,0 33,8 -9,4
-23,5 21,4 -12,7
-31,3 11,8 -16,1

-8,3 5,0 -6,3
-11,6 1,9 -19,7
-24,9 0,6 -13,8
-24,4 5,8 -13,3

-52,2 -43,0 -46,3
-49,0 -39,6 -48,5
-54,1 -52,4 -50,0
-69,4 -63,2 -71,5
-52,4 -60,5 -57,9
-53,3 -59,9 -76,8
-63,2 -60,4 -57,9
-59,9 -57,4 -60,3

-2,8 23,4 -10,1
-18,1 22,5 -12,4

-8,3 24,6 -5,0
-39,2 4,9 -27,1

6,3 8,7 -16,3
-3,1 21,3 -15,3
-9,2 10,2 -13,2

-11,8 13,0 -14,5

-14,8 7,1 -18,9
-17,4 19,3 -29,4
-5,6 12,4 -20,5

-31,0 -10,7 -36,5
-38,3 -15,0 -49,1
-27,2 -11,0 -36,4
-28,5 -3,7 -27,6
-27,6 -3,0 -30,8

6,3 28,0 61,3
21,9 31,7 64,6

3,5 16,1 48,8
7,3 20,7 48,2

-1,3 -8,3 37,3
10,1 -8,2 45,4
1,2 2,7 36,3
5,3 5,6 41,2

-35,0 -30,8 -19,6
-35,9 -27,7 -20,2
-49,4 -41,1 -22,0
-54,2 -48,6 -27,2
-45,9 -35,8 -24,8
-38,1 -43,7 -23,7
-44,5 -35,1 -18,2
-42,8 -38,7 -21,4

2,2 -2,1 41,0
-1,8 13,2 21,5
23,0 8,7 56,9
-6,7 4,6 35,5
8,5 15,8 52,3
5,5 3,5 30,9
6,6 0,1 35,5
5,6 3,7 36,6

0,7 -1,2 29,9
-13,3 2,9 35,7

-8,0 -16,3 17,8
-36,2 -35,3 15,9
-12,4 6,3 3,6
-25,8 -27,0 -0,6
-10,9 -9,3 16,2
-13,0 -13,8 13,3
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nissa. Teollisuuskeskuksissa asukasluvun odotetaan 
kasvavan vuonna 1995. Nuorten muuton arvioidaan li
sääntyvän maaseutukeskuksista. Nuoret muuttavat eri
tyisesti esikaupunkikuntiin.

• Työllisyystilanne nähdään huomattavasti aikaisempaa 
valoisampana. Tänä vuonna työttömyyden odotetaan 
lisääntyvän vain suurissa keskuksissa ja esikaupunki- 
kunnissa. Vuonna 1995 työttömien määrän uskotaan 
vähentyvän selvästi, näin arvioi lähes 70 prosenttia 
vastaajista. Näkemykset erityyppisissä kunnissa ovat 
hyvin samansuuntaiset.

• Työpaikkojen odotetaan vähentyvän viime vuodesta 
kaikilla alueilla teollisuuskeskuksia lukuunottamatta. 
Tosin menetykset ovat selvästi aikaisempia arvioita 
pienemmät. Ensi vuonna työpaikkamäärä kasvaa koko 
maassa, eniten suurissa keskuksissa, teollisuuskeskuk
sissa sekä esikaupunkikunnissa.

• Tänä vuonna investointien odotetaan edelleen vähenty
vän teollisuutta lukuunottamatta. Näkymät ovat kuiten
kin paremmat kuin edellisissä mittauksissa. Ensi vuon
na investoinnit supistuvat enää maataloudessa, siellä
kin aikaisempaa vähemmän. Eniten investointeja teh
dään teollisuudessa ja asuntorakentamisessa.

• Tänä vuonna myönteisimmät investointinäkymät ovat 
suurissa keskuksissa, jossa investointien odotetaan li
sääntyvän erityisesti teollisuudessa sekä kaupan ja pal
veluiden alalla. Asuntorakentamisen investoinnit kas
vavat ainoastaan teollistuneissa maaseutukunnissa. 
Maaseutukeskuksissa investointitoiminta näyttää hie
man muita kuntia vähäisemmältä. Ensi vuonna inves
toinnit viriävät eniten suurissa keskuksissa ja  teolli
suuskeskuksissa, näissä kunnissa panostetaan erityises
ti teollisuuteen sekä kauppaan ja palveluihin. Asunto- 
rakentamisinvestointien uskotaan lisääntyvän koko 
maassa, eniten kuitenkin esikaupunkikunnissa ja teol
listuneissa maaseutukunnissa. Maatalousinvestoinnit 
supistuvat myös ensi vuonna koko maassa, tosin aikai
sempaa selvästi vähemmän.

lingskommuner pä landsbygden och kommuner med 
stor primäiproduktion förhäller man sig negativ tili en 
ökad skuldbörda.

• Äsiktema om hur invänarantalet i kommunema kom- 
mer att utvecklas varierar betydligt med kommuntyp. 
Förväntningarna pä ökat invänarantal är fortfarande 
störst i förortskommuner. Ocksä i Stora centra ooh i 
utpendlingskommuner pä landsbygden väntar man sig 
att folkmängden skall öka betydligt under ären 1994 
och 1995. I är väntas invänarantalet minska i kom
muner med stor primäiproduktion, i industrialiserade 
centra och i centra pä landsbygden; nästa är bara i 
kommuner med stor primäiproduktion. I industrialise
rade centra väntas invänarantalet öka är 1995. Enligt 
bedömningama kommer unga människor allt mer att 
flytta frän centra pä landsbygden. Unga människor 
flyttar speciellt tili förortskommuner.

• Sysselsättningsläget uppfattas som betydligt ljusare än 
tidigare. I är väntas arbetslösheten öka bara i Stora cent
ra och i förortskommuner. Är 1995 väntas antalet ar- 
betslösa minska betydligt; denna uppfattning har näs- 
tan 70 procent av dem som svarade pä frägorna i ba- 
rometem. Äsiktema är väldigt likartade i olika typer av 
kommuner.

• Antalet arbetsplatser väntas minska frän i fjol inom 
alla regioner, bortsett frän industrialiserade centra. 
Minskningama är dock betydligt mindre än enligt tidi
gare bedömningar. Nästa är ökar antalet arbetsplatser i 
hela landet -  mest i Stora centra, i industrialiserade 
centra och i förortskommuner.

• I är väntas investeringama fortfarande minska, med 
undantag av investeringama i industrin. Prognosen är 
dock bättre än vid föregäende mätning. Nästa är mins- 
kar investeringama bara inom lantbruket, och ocksä 
där mindre än förut. Det investeras mest i industri och 
bostadsbyggande.

• I är är investeringsförväntningama positivast i Stora 
centra, där framför allt investeringama i industri, han- 
del och tjänster väntas öka. Investeringama i bostads
byggande ökar bara i industrialiserade landsbygdskom- 
muner. Det finns tecken pä att det investeras mindre i 
centra pä landsbygden än i övriga kommuner. Nästa är 
tar investeringama mest fart i Stora centra och i indust
rialiserade centra. I dessa kommuner satsar man spe
ciellt pä industri, handel och tjänster. Investeringama i 
bostadsbyggande väntas öka i hela landet, dock mest i 
förortskommuner och i industrialiserade lands- 
bygdskommuner. Lantbruksinvesteringama minskar 
ocksä nästa är i hela landet, dock betydligt mindre än 
tidigare.
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Uusimaa
Kehitysnäkymät (Kysymykset 10, 3b, 4b ja 6b)

Kunnan tuleva kehitys Velkamäärä

Asukasluku Työttömyys

maakunnan koko maan
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Maakunnan kehitysnäkymät ovat hyvät, keskusalueilla odotukset ovat muita kuntia suuremmat. 
Kuntien rahoituksessa nähdään vähemmän ongelmia kuin muualla maassa. Sen sijaan kuntien yh
teistyö sujuu keskimääräistä huonommin. Kuntien tulokehitys arvioidaan varsin hyväksi, tästä 
huolimatta kunnat ottavat lisää velkaa vuosina 1994-95. Työttömyys vähentyy ensi vuonna, jol
loin myös investoinnit lisääntyvät erityisesti teollisuudessa ja asuntorakentamisessa.

• Uudellamaalla noin 60 prosenttia vastaajista arvioi ke
hityksen parantuvan lähitulevaisuudessa. Keskusalue- 
kunnissa näkymät ovat hieman paremmat kuin muissa 
kunnissa, joissa lähes neljännes vastaajista näkee kehi
tyksen huonontuvan.

• Kuntien rahoitusvaikeudet ovat helpottumassa. Lähes 
kolmannes vastaajista odottaa ongelmien poistuvan, 
vain Satakunnassa ja Pirkanmaalla odotukset ovat pa
remmat. Keskusaluekunnissa suurimmat ongelmat näh
dään kulttuuri- ja  vapaa-aikatoimen hoitamisessa, 
muutoin kunnalliset tehtävät eivät aiheuta lisää vai
keuksia. Uudellamaalla kuntien yhteistyö sujuu huo
nommin kuin useimmissa muissa maakunnissa. Lisäksi 
terveydenhoitopalveluiden järjestäminen koetaan on
gelmalliseksi. Sen sijaan vanhusten hoitopalvelut pys
tytään turvaamaan aikaisempaa paremmin, myös elin
keinoelämän kehittämisen vaikeudet ovat hiljalleen 
väistymässä. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi aiheuttaa 
vähemmän huolta kuin keskusalueilla.

• Pääosa keskusaluekunnista pyrkii pitämään veroäyrin 
hinnan vuoden 1994 tasolla kahden seuraa van vuoden 
aikana. Sen sijaan muissa kunnissa lähes viidennes 
vastaajista arvioi kunnanvaltuuston nostavan äyrin hin
taa vielä ensi vuodeksi. Seuraavana vuonna korotuksia 
tekee vain muutama kunta, osa harkitsee hinnan alen
tamista.

• Kuntien tulonäkymät ovat aikaisempaa valoisammat. 
Tänä vuonna veroäyrimäärän kehitys huonontuu vielä 
jonkin verran, mutta ensi vuonna tilanne kohentuu ko
ko maakunnassa. Vajaa kolmannes vastaajista odottaa 
äyrimäärän kehityksen parantuvan vuonna 1995. Kes
kusaluekunnissa odotukset ovat hieman muita kuntia 
suuremmat.

• Uudenmaan keskusaluekuntien velkamäärä kasvaa sel
västi vuosina 1994 ja 1995. Ainoastaan Kainuun ja 
Keski-Pohjanmaan keskusalueilla velkaa otetaan 
enemmän. Sen sijaan muissa kunnissa velkamäärän 
odotetaan pienentyvän, yli puolet vastaajista arvioi ve
lanoton vähentyvän tänä ja ensi vuonna.

• Uudenmaan väkimäärän arvioidaan edelleen lisäänty
vän. Kasvu painottuu keskusaluekuntiin, lähes 90 vas
taajista odottaa asukasmäärän nousevan vuosina 1994- 
95. Keskusalueiden ulkopuolella asukasluku saattaa tä
nä vuonna hieman vähentyä. Keskusaluekunnat odotta
vat nuorten muuton kuntaan lisääntyvän ensi vuonna.

• Työttömyyden odotetaan lisääntyvän tänä vuonna. Sen 
sijaan vuosi 1995 näyttää selvästi valoisammalta, noin 
3/4 vastaajista arvioi työttömyyden vähentyvän. Näke
mykset ovat samanlaiset koko maakunnassa.

• Työpaikkakehitys näyttää aikaisempaa myönteisem
mältä. Tänä vuonna työpaikat vähentyvät lähinnä kes
kusalueiden ulkopuolisissa kunnissa. Vuonna 1995 
työpaikkojen uskotaan lisääntyvän koko maakunnassa. 
Keskusalueiden ulkopuolisissa kunnissa yksikään vas
taajista ei odota työpaikkojen enää vähentyvän.

• Keskusalueiden ulkopuolisissa kunnissa odotetaan 
teollisuusinvestointien kasvavan tänä vuonna. Muilta 
osin ei vielä ole kasvuodotuksia. Ensi vuonna inves
toinnit viriävät. Keskusalueilla investoidaan erityisesti 
teollisuuteen ja asuntorakentamiseen, mutta myös kau
pan ja palveluiden investoinnit kasvavat. Muissa kun
nissa 60 prosenttia vastaajista odottaa teollisuusinves
tointien lisääntyvän. Kaupan ja palveluiden sekä asun
torakentamisen osalta odotukset ovat varovaisemmat.
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Varsinais-Suomi
Kehitysnäkymät (Kysymykset 10, 3b, 4b ja 6b)

Kunnan tuleva kehitys

Asukasluku

maakunnan
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Velkamäärä

Työttömyys

koko maan
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Maakunnan yleiset kehitysnäkymät ovat parhaimpia koko maassa. Kuitenkin kuntien tulokehitys 
jatkuu huonona ainakin tänä vuonna. Veroäyrin hinnan korotuspaineet ovat pienet. Lisäksi kun
nat vähentävät velanottoa tänä ja ensi vuonna koko maakunnassa. Kuntien yhteistyön odotetaan 
sujuvan hyvin erityisesti Turun seudulla. Työllisyystilanteen uskotaan parantuvan jo tänä vuon
na. Investointitoiminta viriää jo tänä vuonna ja vuonna 1995 investoinnit kasvavat ripeästi.

• Varsinais-Suomen kuntien kehitysnäkymät ovat maan 
parhaimpia, 2/3 vastaajista odottaa kehityksen parantu
van lähitulevaisuudessa. Näkemykset ovat samansuun
taiset Turun seudulla ja niiden ulkopuolella.

• Kuntien yhteistyö sujuu hyvin Turun seudulla, muissa 
kunnissa toiveet ovat vähentyneet. Kunnat selviävät ai
kaisempaa paremmin vanhusten- ja terveydenhoitopal- 
veluiden järjestämisestä. Elinkeinoelämän kehittämise
dellytysten nähdään parantuneen erityisesti Turun seu
dun ulkopuolella. Koulutus-, kulttuuri- ja  vapaa-aika- 
kysymykset askarruttavat vastaajia aikaisempaa vä
hemmän koko maakunnassa.

• Veroäyrin hintaa nostetaan selvästi harvemmin kuin 
kahtena edellisvuonna. Turun seudun kunnissa koro
tuksia ei juuri tehdä vuodelle 1995, muista kunnista 
viidennes nostaa äyrin hintaa. Keskusaluekunnissa 
nostopaineet ovat suuremmat vuodelle 1996, jolloin lä
hes neljänneksen kunnista odotetaan korottavan vero
äyrin hintaa.

• Keskusalueiden ulkopuolisissa kunnissa 70 prosenttia 
vastaajista arvioi kuntien tulojen kehityksen heikenty
vän vuonna 1994, Turun seudulla näkymät ovat sel
västi valoisammat. Ensi vuonna kuntien tulokehityksen 
odotetaan parantuvan sekä Turun seudulla että niiden 
ulkopuolella.

• Varsinais-Suomen kunnat ottavat aikaisempaa vähem
män velkaa, noin puolet vastaajista odottaa velanoton 
supistuvan vuosina 1994-95. Näkemykset velkamäärän 
kehityksestä ovat samanlaiset keskusalueilla ja niiden 
ulkopuolella.

• Turun seudun kunnat odottavat väkilukunsa kasvavan 
tänä ja ensi vuonna. Myös keskusalueiden ulkopuolella 
on pieniä kasvuodotuksia.

• Työllisyysnäkymät ovat valoisat. Turun seudun ulko
puolisissa kunnissa työttömyys vähentyy hieman jo tä
nä vuonna. Ensi vuonna työttömien määrän odotetaan 
pienentyvän selvästi koko maakunnassa.

• Työpaikkamäärä pysyy viime vuotisella tasolla koko 
maakunnassa. Ensi vuonna työpaikkojen arvioidaan li
sääntyvän, selvimmin Turun seudun ulkopuolella.

• Investoinnit ovat viriämässä maataloutta lukuunotta
matta. Turun seudun ulkopuolella teollisuuteen panos
tetaan aikaisempaa enemmän. Asuntorakentamisen 
odotetaan lisääntyvän jo tänä vuonna koko maakun
nassa, mutta varsinaisesti sen arvioidaan elpyvän vasta 
ensi vuoden aikana, yli puolet vastaajista uskoo inves
tointien lisääntyvän. Myös teollisuuteen sijoitetaan tä
män vuotista enemmän. Sen sijaan kaupan ja palvelui
den investoinnit kasvavat lähinnä Turun seudun ulko
puolisissa kunnissa.
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Satakunta
Kehitysnäkymät (Kysymykset 10, 3b, 4b ja 6b)

Kunnan tuleva kehitys Velkamäärä

Asukasluku

maakunnan
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Kuntien yleiset kehitysnäkymät ovat valoisat. Niiden rahoitusvaikeudet ovat aikaisempaa pienem
mät. Äyrimäärän odotetaan lisääntyvän jo tänä vuonna. Äyrin hinnan korotuksilta vältytään 
useimmissa kunnissa. Lisäksi velkaa otetaan aiempaa vähemmän. Työttömyyden uskotaan supis
tuvan tänä vuonna Porin seudun ulkopuolella, ensi vuonna selvemmin koko maakunnassa. Inves
toinnit lisääntyvät hiljalleen erityisesti teollisuudessa ja asuntorakentamisessa, Porin seudulla kas
vuodotukset ovat muita kuntia suuremmat.

• Kuntien kehitysnäkymät ovat selvästi aikaisempia mit
tauksia valoisammat. Noin 70 prosenttia vastaajista 
odottaa kuntansa kehityksen parantuvan lähitulevai
suudessa. Näkemykset ovat samanlaiset keskusalueilla 
ja niiden ulkopuolella.

• Rahoitusvaikeuksien odotetaan hiljalleen hellittävän 
sekä keskusalueilla että niiden ulkopuolella. Myöskään 
sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä ei nähdä 
yhtä suuria ongelmia kuin aikaisemmin. Porin seudulla 
kuntien yhteistyö sujuu syksyisiä odotuksia huonom
min, sen sijaan elinkeinoelämän kehittämisen vaikeuk
sien arvioidaan pienentyvän lähitulevaisuudessa. Kou
lutus- ja vapaa-aikatoimen näkymät ovat aikaisempia 
mittauksia paremmat Porin seudun ulkopuolella.

• Ensi vuonna vain noin viisi prosenttia vastaajista kat
soo äyrin hinnan nostamisen tarpeelliseksi. Porin seu
dulla ei uskota korotuksia tehtävän myöskään vuodelle 
1996, sen sijaan keskusalueiden ulkopuolella viiden
neksen kunnista arvioidaan korottavan äyrin hintaa.

• Porin seudulla kuntien tulokehitys näyttää aikaisempia 
mittauksia myönteisemmältä, veroäyrimäärän kehityk
sen odotetaan parantuvan jo tänä vuonna. Muissa kun
nissa huono kehitys jatkuu. Ensi vuonna tilanteen odo
tetaan kohentuvan myös Porin seudun ulkopuolella, lä
hes 40 prosenttia vastaajista arvioi äyrimäärän lisään
tyvän.

• Kunnat pyrkivät supistamaan velkaansa tänä ja  ensi 
vuonna. Porin seudun kunnissa velka vähentyy erityi
sesti tänä vuonna, muissa kunnissa vuonna 1995.

• Satakunnan asukasmäärän arvioidaan kasvavan vuosi
na 1994-95. Porin seudulla odotukset ovat muita kun
tia suuremmat, kasvu painottuu erityisesti ensi vuo
teen.

• Porin seudulla työttömyys lisääntyy tänä vuonna. Sen 
sijaan muissa kunnissa työttömien määrän odotetaan jo 
vähentyvän. Vuonna 1995 työttömyyden arvioidaan 
pienentyvän selvästi koko maakunnassa.

• Porin seudun kunnissa työpaikkojen odotetaan vähen
tyvän tänä vuonna, mutta lisääntyvän selvästi vuonna 
1995. Muissa kunnissa työpaikkamäärän arvioidaan 
kasvavan molempina vuosina, enemmän kuitenkin ensi 
vuonna.

• Investointilaman odotetaan taittuvan osittain jo tämän 
vuoden kuluessa. Erityisesti teollisuuteen investoidaan 
entistä enemmän, Porin seudulla myös asuntorakenta
miseen. Selvemmin investointien odotetaan lähtevän 
liikkeelle ensi vuoden kuluessa. Erityisesti teollisuu
teen ja asuntorakentamiseen sijoitetaan viime vuosia 
enemmän. Porin seudun kunnissa uskotaan myös kau
pan ja palveluiden investointien viriämiseen.
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Häme
Kg h ityS näkymät (Kysymykset 10, 3b, 4b ja 6b)

Kunnan tuleva kehitys Velkamäärä

Asukasluku

maakunnan
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Maakunnan yleiset kehitysnäkymät ovat parhaimpia koko maassa. Kuntien rahoitusvaikeudet al
kavat hellittää. Hämeenlinnan seudun kunnissa veroäyrimäärän kehitys näyttää aikaisempaa pa
remmalta, lisäksi kolmannes vastaajista arvioi kuntansa nostavan veroäyrin hintaa ensi vuodelle. 
Kuntien velkamäärän odotetaan vähentyvän vuosina 1994-95 koko maakunnassa. Asukasluvun 
kasvuodotukset ovat maan suurimpia. Työttömyyden ei uskota vähentyvän vielä tänä vuonna. 
Kuntien yhteistyö sujuu hyvin. Elinkeinoelämän kehittämisedellytykset ovat parantumassa erityi
sesti Hämeenlinnan seudulla. Maataloutta lukuunottamatta investoinnit viriävät ensi vuonna.

• Hämeen kehitysnäkymät ovat Päijät-Hämeen ja Vaa
san rannikkoseudun ohella maan parhaat. Hämeenlin
nan seudun kunnissa noin 3/4 vastaajista odottaa kehi
tyksen parantuvan. Muissa kunnissa arviot ovat hie
man varovaisemmat.

• Hämeen kuntien yhteistyö sujuu erittäin hyvin, näky
mät ovat parhaat koko maassa. Sosiaali- ja terveyspal
veluiden ongelmat ovat helpottumassa koko maakun
nassa. Elinkeinoelämän kehittämisen odotetaan suju
van hyvin Hämeenlinnan seudulla, kun yli puolet vas
taajista arvioi ongelmien vähentyvän lähitulevaisuu
dessa. Kunnallistekniikan vaikeudet askarruttavat kes
kusalueiden ulkopuolella. Koulutoimen ongelmat ovat 
vähentyneet. Sen sijaan kulttuuri- ja vapaa-aika- 
kysymykset huolettavat vastaajia sekä Hämeenlinnan 
seudulla että sen ulkopuolella.

• Hämeenlinnan seudun vastaajista noin 36 prosenttia 
arvioi, että veroäyrin hintaa nostetaan vielä ensi vuo
deksi. Seuraavana vuonna korotuksia ei juurikaan teh
dä. Muissa kunnissa paineet ovat suuremmat vuonna 
1996, tuolloin neljänneksen kunnista odotetaan nosta
van äyrin hintaa.

• Kuntien tulot ovat hiljalleen kohentumassa. Nimen
omaan Hämeenlinnan seudulla näkymät ovat varsin 
valoisat. Tänä vuonna äyrimäärän kehitys saattaa vielä 
huonontua, mutta lähes puolet vastaajista odottaa kehi
tyksen parantuvan ensi vuonna. Muissa kunnissa tulot 
laskevat vielä tänä vuonna.

• Hämeen kunnat pyrkivät pienentämään velkamäärään
sä tänä ja ensi vuonna. Hämeenlinnan seudulla ve

lanotto vähentyy erityisesti vuonna 1995, muissa kun
nissa lähinnä tänä vuonna.

• Hämeen asukasluvun odotetaan kasvavan kahden seu- 
raavan vuoden aikana, kasvuodotukset ovat Pohjois
pohjanmaan ohella suurimmat koko maassa. Poik
keuksena muihin maakuntiin lisäys kohdistuu molem
pina vuosina varsin tasaisesti sekä keskusaluekuntiin 
että muihin kuntiin. Hämeenlinnan seudun kunnat 
odottavat nuorten muuton kuntaan lisääntyvän ensi 
vuonna.

• Työttömyyden odotetaan kasvavan tänä vuonna koko 
maakunnassa. Ensi vuoden näkymät ovat oleellisesti 
valoisammat, puolet vastaajista uskoo työttömien mää
rän vähentyvän vuonna 1995.

• Työpaikkamäärä pienentyy tänä vuonna Hämeenlinnan 
seudulla. Muissa kunnissa vähentymisen uskotaan jo 
taittuvan. Vuonna 1995 työpaikkojen arvioidaan li
sääntyvän erityisesti keskusaluekunnissa.

• Hämeen kunnissa ei uskota investointien viriämiseen 
tänä vuonna teollisuutta lukuunottamatta. Hämeenlin
nan seudun ulkopuolella asuntorakentamiseen osoitet
tavat varat supistuvat selvästi viime vuodesta. Ensi 
vuoden näkymät ovat oleellisesti paremmat koko maa
kunnassa. Teollisuusinvestoinnit kasvavat sekä keskus
alueilla että niiden ulkopuolella. Asuntorakentaminen 
lisääntyy erityisesti Hämeenlinnan seudulla. Lisäksi 
kaupan ja  palveluiden investointien odotetaan kasva
van jonkin verran koko maakunnassa.
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Maakunnan yleiset kehitysnäkymät ovat parantuneet. Tosin Tampereen seudulla odotukset ovat 
edelleen varsin varovaiset. Keskusaluekuntien rahoitusvaikeuksien odotetaan jatkuvan, myös tulo
kehitys on muuta maakuntaa heikompi. Lisäksi velanoton uskotaan vielä lisääntyvän. Veroäyrin 
hinnan korotukset yritetään välttää koko maakunnassa. Työttömyyden arvioidaan vähentyvän jo 
tänä vuonna. Investoinnit lisääntyvät lähinnä vuonna 1995, maatalousinvestointienkaan ei odoteta 
enää vähentyvän.

• Pirkanmaan kunnat suhtautuvat varsin valoisasti tule
vaisuuteen. Kehityksen odotetaan parantuvan selvästi 
edellisvuosista. Tampereen seudulla odotukset ovat 
hieman muita kuntia varovaisemmat.

• Tampereen seudun kunnissa rahoitusvaikeuksien odo
tetaan jatkuvan, vaikka näkymät ovat valoisammat 
kuin viime vuonna. Muissa kunnissa ongelmien usko
taan vähentyvän lähitulevaisuudessa. Kuntien yhteis
työ sujuu edelleen varsin hyvin koko maakunnassa. 
Kuntien arvioidaan selviytyvän terveydenhoitopalve
luista aikaisempaa paremmin. Lisäksi koulutus-, kult
tuuri- ja vapaa-aikakysymykset aiheuttavat vähemmän 
huolta kuin edellisissä mittauksissa.

• Kunnat pyrkivät pitämään veroäyrin hinnan nykyisenä 
kahden seuraavan vuoden ajan. Näkemykset ovat sa
manlaiset keskusalueilla ja niiden ulkopuolella.

• Kuntien tulokehityksen odotetaan heikentyvän tänä 
vuonna erityisesti Tampereen seudun kunnissa. Ensi 
vuonna tilanteen arvioidaan muuttuvan, veroäyrimää
rän kehitys parantuu jonkin verran koko maakunnassa.

• Velkamäärän arvioidaan kasvavan tänä vuonna Tam
pereen seudulla. Muissa kunnissa velanotto vähentyy. 
Vuonna 1995 velkamäärän uskotaan pienentyvän 
myös keskusalueella.

• Pirkanmaan asukasluvun odotetaan kasvavan vuosina 
1994-95. Kasvu painottuu Tampereen seudulle.

• Työllisyysodotukset ovat Pirkanmaalla toiveikkaam
mat kuin muualla maassa. Työttömien määrän arvioi
daan vähentyvän selvästi jo tänä vuonna Tampereen 
seudun ulkopuolisissa kunnissa. Lisäksi yli 80 prosent
tia vastaajista uskoo työttömyyden supistuvan vuonna 
1995.

• Pirkanmaalla työpaikkakehityksen näkymät ovat 
myönteisimmät. Työpaikkojen odotetaan lisääntyvän 
tänä vuonna erityisesti Tampereen seudun ulkopuolel
la. Ensi vuonna työpaikkamäärän odotetaan kasvavan 
myös keskusaluekunnissa.

• Investointien määrä pysyy Pirkanmaalla jokseenkin 
viime vuotisella tasolla. Teollisuusinvestoinnit saatta
vat hieman kasvaa. Varsinaisesti investointien odote
taan viriävän vasta ensi vuonna. Teollisuuteen ja asun
torakentamiseen panostetaan aikaisempaa enemmän 
sekä Tampereen seudulla että sen ulkopuolella. Kau
pan ja palveluiden investoinnit lisääntyvät lähinnä kes
kusaluekunnissa. Muista maakunnista poiketen maata- 
lousinvestointien ei odoteta enää vähentyvän.
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Maakunnan yleiset kehitysnäkymät ovat maan parhaat. Rahoitusongelmat askarruttavat vastaajia 
aikaisempaa vähemmän erityisesti Lahden seudun kunnissa, missä myös yhteistyön edellytykset 
ovat parantuneet. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen sujuu entistä paremmin koko maa
kunnassa. Veroäyrin hintaa korottaa vain muutama kunta. Kuntien tulokehitys on vielä tänä vuon
na heikko. Velkamäärä vähentyy keskusalueilla mutta kasvaa muissa kunnissa. Työttömyys vä
hentyy erityisesti vuonna 1995. Investoinnit kasvavat tänä vuonna Lahden seudulla, mutta viriä
vät ensi vuonna myös muualla maakunnassa.

• Päijät-Hämeen kuntien kehitysnäkymät ovat maan par
haat. Lähes 80 prosenttia vastaajista arvioi kehityksen 
parantuvan. Näkymät ovat samanlaiset keskusalueilla 
ja niiden ulkopuolella.

• Lahden seudun kuntien rahoitusvaikeudet ovat helpot
tumassa. Sen sijaan muissa kunnissa ongelmien odote
taan edelleen lisääntyvän. Kuntien yhteistyö sujuu en
tistä paremmin keskusalueella, mutta niiden ulkopuo
lella yhteistyöhön suhtaudutaan selvästi aikaisempaa 
varovaisemmin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden jäijes- 
tämisessä ei nähdä yhtä suuria vaikeuksia kuin aikai
semmin. Elinkeinoelämän kehittämisedellytykset ovat 
parantumassa koko maakunnassa. Koulutuskysymykset 
huolettavat vastaajia aiempaa vähemmän, sen sijaan 
kulttuuri- ja  vapaa-aikatoimen ongelmien arvioidaan 
edelleen lisääntyvän. Näkemykset kunnallisten tehtävi
en näkymistä ovat pitkälti samanlaiset keskusalueella 
ja niiden ulkopuolella.

• Veroäyrin hinnan nostopaineet ovat hellittämässä vii
me vuosien korotusten jälkeen. Vain kuudenneksen 
kunnista odotetaan nostavan äyrin hintaa ensi vuodel
le. Vuonna 1996 ei yksikään kunta usko korottavan 
äyrin hintaa. Sen sijaan 10 prosenttia vastaajista arvioi 
kuntansa alentavan veroäyrin hintaa Lahden seudulla.

• Veroäyrimäärän kehitys jatkuu heikkona vielä tänä 
vuonna, Lahden seudulla näkymät ovat hieman muita 
kuntia synkemmät. Ensi vuonna tilanteen odotetaan

muuttuvan myönteisemmäksi. Kuntien tulokehitys pa
rantuu koko maakunnassa.

• Lahden seudun kuntien odotetaan pienentävän velka
määräänsä vuosina 1994-95. Muissa kunnissa velanot
to lisääntyy molempina vuosina, selvemmin vuonna 
1994.

• Maakunnan asukasluku kasvaa vuosina 1994-95, kas
vu painottuu Lahden seudulle. Muissa kunnissa väki
määrä saattaa vähentyä hieman vuonna 1994.

• Työllisyysnäkymät ovat oleellisesti paremmat kuin ai
kaisemmissa mittauksissa. Lahden seudun ulkopuolella 
työttömien määrän odotetaan vähentyvän jo tänä vuon
na. Lähes 3/4 vastaajista odottaa työttömyyden pienen
tyvän Päijät-Hämeen kunnissa vuonna 1995.

• Työpaikkamäärän odotetaan pysyvän tänä vuonna en
nallaan. Sen sijaan ensi vuonna työpaikkojen odote
taan lisääntyvän sekä keskusalueella että sen ulkopuo
lella.

• Investointien odotetaan hiljalleen viriävän jo tänä 
vuonna Lahden seudulla. Erityisesti teollisuuteen ja 
asuntorakentamiseen suunnataan viime vuotista enem
män varoja. Ensi vuonna investointien arvioidaan li
sääntyvän myös Lahden seudun ulkopuolella. Tuolloin 
myös kaupan ja palveluiden investointien odotetaan 
kasvavan koko maakunnassa.
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Maakunnan keskusalueet näkevät tulevaisuuden selvästi muita kuntia valoisampana. Kotkan seu
dun ulkopuolisissa kunnissa rahoitustilanne jatkuu vaikeana, veroäyrin hinnan korotuspaineet 
ovat suuret ja kuntien tulokehitys on maan huonoin. Sen sijaan velalkamäärän arvioidaan vähen
tyvän. Työttömyys kasvaa keskusalueiden ulkopuolella vielä ensi vuonnakin, Kotkan seudulla nä
kymät ovat paremmat. Kymenlaakson asukasluvun odotetaan vähentyvän vuosina 1994-95. Inves
toinnit viriävät lähinnä Kotkan seudulla, muissa kunnissa ainoastaan teollisuusinvestoinnit kasva
vat ensi vuonna.

• Kotkan seudulla noin 2/3 vastaajista arvioi kehityksen 
parantuvan. Muissa kunnissa odotukset eivät ole yhtä 
hyvät, kolmannes uskoo kehityksen vielä huonontuvan 
lähitulevaisuudessa.

• Kotkan seudun ulkopuoliset kunnat odottavat huonon 
rahoitustilanteen jatkuvan lähitulevaisuudessa. Kotkan 
seudulla näkymät ovat valoisammat. Kuntien yhteis
työn odotetaan sujuvan edelleen hyvin. Sosiaalipalve
luiden järjestäminen aiheuttaa viime vuotista vähem
män huolta. Kotkan seudun ulkopuolella terveydenhoi- 
topalveluiden jäij estämisen ongelmien nähdään vielä 
kasvavan. Keskusalueiden ulkopuolisissa kunnissa 
elinkeinoelämän kehittämisedellytykset ovat maan par
haat. Koulu-, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hoitami
sessa ei nähdä yhtä suuria ongelmia kuin viime vuon
na.

• Kotkan seudun ulkopuolisissa kunnissa on edelleen 
paineita veroäyrin hinnan korottamiseksi, arvioiden 
mukaan lähes 2/3 kunnista nostaa äyrin hintaa ensi 
vuodelle. Seuraavana vuonna äyrin hinnan uskotaan 
pysyvän ennallaan. Kotkan seudulla korotuksiin ryh
dytään harvemmin, viidenneksen kunnista odotetaan 
nostavan äyrin hintaa vuodelle 1996.

• Kuntien tulokehitys on muuttunut Kymenlaakson kun
nissa viime vuodesta. Kotkan seudulla kehitys on tänä 
vuonna aikaisempaa parempi. Muissa kunnissa näky
mät ovat synkentyneet huomattavasti, kuntien tulojen 
arvioidaan kehittyvän tänä vuonna huonoimmin koko 
maassa. Ensi vuonna äyrimäärän kehityksen odotetaan 
parantuvan Kotkan seudun kunnissa. Muissa kunnissa 
kehitys heikentyy edelleen.

• Kuntien velanoton odotetaan vähentyvän vuosina 
1994-95. Velkamäärää pienennetään erityisesti tänä 
vuonna. Kotkan seudun ulkopuolella velkaa vähenne
tään keskusaluekuntia enemmän.

• Kymenlaakson väkimäärän odotetaan vähentyvän tänä 
ja ensi vuonna. Suurimmat menetykset koetaan Kotkan 
seudun ulkopuolella, mutta myös keskusaluekuntien 
asukasluku saattaa pienentyä erityisesti tänä vuonna. 
Nuorten arvioidaan muuttavan aikaisempaa enemmän 
maakunnasta.

• Työttömyyden arvioidaan kasvavan Kotkan seudun ul
kopuolisissa kunnissa vielä ensi vuonna, lisäys on kui
tenkin selvästi suurempaa tänä vuonna. Kes
kusaluekuntien työttömyys pysyy ennallaan vuonna 
1994, mutta ensi vuonna työllisyystilanteen odotetaan 
oleellisesti parantuvan.

• Työpaikat vähentyvät tänä vuonna koko maakunnassa. 
Vuosi 1995 näyttää paremmalta, työpaikat alkavat hil
jalleen lisääntyä keskusalueilla ja  niiden ulkopuolella.

• Investoinnit viriävät hitaasti myös Kymenlaaksossa. 
Tänä vuonna kasvuodotuksia on vain Kotkan seudun 
kunnissa, joissa teollisuus- ja  asuntorakentamisinves- 
toinnit saattavat hieman lisääntyä. Ensi vuonna teolli
suusinvestointien arvioidaan lisääntyvän koko maa
kunnassa. Muutoin investointien ei uskota vieläkään 
kasvavan keskusalueiden ulkopuolella. Sen sijaan Kot
kan seudun kunnissa, yli 60 prosenttia vastaajista arvi
oi asuntoinvestointien kasvavan. Myös kaupan ja pal
veluiden alalle osoitetaan lisää varoja.
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Lappeenrannan seudun ulkopuolella kehitysnäkymät ovat valoisat ja selvästi toiveikkaammat 
kuin keskusaluekunnissa. Lappeenrannan seudulla kuntien yhteistyön arvioidaan sujuvan hyvin, 
lisäksi elinkeinoelämän kehittämisedellytykset ovat parantumassa. Yli puolet Lappeenrannan seu
dun ulkopuolisista kunnista nostaa veroäyrin hintaa vuosina 1995 ja 1996. Kuntien velan odote
taan vähentyvän selvästi koko maakunnassa. Keskusaluekunnissa ensi vuoden työllisyysnäkymät 
ovat maan parhaimmat, kaikki vastaajat arvioivat työttömyyden pienentyvän. Investoinnit viriä
vät ensi vuonna erityisesti Lappeenrannan seudun kunnissa.

• Etelä-Karjalan keskusseudun kehitysnäkymät ovat 
maan huonoimpia, neljännes vastaajista odottaa kehi
tyksen huonontuvan. Muissa kunnissa tulevaisuus 
näyttää selvästi aikaisempaa valoisammalta.

• Lappeenrannan seudulla kuntien rahoitusongelmat ovat 
pienentymässä, muissa kunnissa vaikeuksien arvioi
daan vielä lisääntyvän. Kuntien yhteistyö sujuu hyvin 
keskusseudulla, muissa kunnissa edellytykset ovat hei
kentyneet viime vuodesta. Vanhusten hoitopalveluiden 
ongelmat lisääntyvät Lappeenrannan seudulla, muissa 
kunnissa palveluiden järjestämisen arvioidaan helpot
tuvan. Terveydenhoitopalveluiden vaikeudet kasvavat 
koko maakunnassa. Keskusaluekunnissa elinkeinoelä
män kehittämisedellytykset ovat maan parhaat. Sen si
jaan ympäristöasiat ja kunnallistekniikka huolestutta
vat vastaajia entistä enemmän. Asumisen ongelmien 
odotetaan vähentyvän koko maakunnassa.

• Etelä-Karjalan kunnissa paineet veroäyrin hinnan ko
rotuksille ovat suurimmat koko maassa. Yli puolet 
Lappeenrannan seudun ulkopuolisista kunnista nostaa 
äyrin hintaa kahden seuraavan vuoden aikana. Lap
peenrannan seudulla kolmannes vastaajista arvioi hin
taa korotettavan ensi vuodeksi, yhtä moni odottaa äy
rin hinnan laskevan vuodelle 1996.

• Kuntien tulojen kehityksessä ei odoteta tapahtuvan 
suuria muutoksia vuosina 1994-95. Tänä vuonna kehi
tyksen arvioidaan hieman huonontuvan mutta ensi 
vuonna parantuvan.

• Kunnat pyrkivät selkeästi keventämään velkataakkaan
sa vuosina 1994-95. Lappeenrannan seudun ulkopuoli
sissa kunnissa yli 90 prosenttia vastaajista odottaa ve
lanoton vähentyvän molempina vuosina. Lappeenran
nan seudulla velkamäärä supistuu lähes yhtä usein.

• Lappeenrannan seudun ulkopuolella kuntien asukaslu
vun odotetaan pienentyvän tänä ja ensi vuonna. Sen 
sijaan keskusalueilla sen odotetaan kasvavan erityisesti 
vuonna 1995.

• Lappeenrannan seudulla työttömyyden odotetaan vä
hentyvän tänä vuonna, muissa kunnissa vasta vuonna 
1995. Ensi vuoden työllisyysnäkymät keskusaluekun
nissa ovat maan parhaimmat, kaikki vastaajat arvioivat 
työttömyyden vähentyvän.

• Työpaikkojen arvioidaan kasvavan Lappeenrannan 
seudulla vuosina 1994-95, selvemmin jälkimmäisenä 
vuonna. Muissa kunnissa työpaikkojen odotetaan vä
hentyvän vielä tänä vuonna, mutta kasvavan ensi vuo
den aikana.

• Investoinnit viriävät osittain jo tänä vuonna. Lappeen
rannan seudun kunnissa lisääntyvät teollisuuden sekä 
kaupan ja palveluiden investoinnit. Muissa kunnissa 
sijoitetaan asuntorakentamiseen viime vuotista enem
män. Ensi vuonna keskusaluekunnissa investoinnit 
kasvavat kaikilla toimialoilla. Muissa kunnissa inves
tointien kasvu on pienempää, ja keskittyy lähinnä 
asuntorakentamiseen.
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Maakunnan kehitysnäkymät ovat hieman maan keskimääräistä paremmat. Mikkelin seudun kun
tien rahoitusvaikeudet ovat hellittämässä, sen sijaan kuntien yhteistyö sujuu heikosti. Kes
kus aluekuntien paineet veroäyrin hinnan korottamiseksi ovat suuremmat kuin muissa kunnissa. 
Velkamäärän odotetaan vähentyvän vuosina 1994-95 erityisesti Mikkelin seudulla. Etelä-Savon 
väkimäärän uskotaan vähentyvän. Työllisyyskehitys parantuu ensi vuonna koko maakunnassa. 
Teollisuus-ja asuntorakentamisinvestoinnit lisääntyvät ensi vuonna.

• Etelä-Savon yleiset kehitysnäkymät ovat maan keski
määräistä paremmat. Mikkelin seudulla odotukset ovat 
hieman suuremmat kuin muissa kunnissa.

• Mikkelin seudulla kuntien rahoitusvaikeudet ovat vä
hentymässä, sen sijaan muissa kunnissa tilanteen ei us
kota vielä helpottuvan. Kuntien yhteistyö sujuu huo
nosti Mikkelin seudulla, näkymät ovat maan huonoim- 
pia. Elinkeinoelämän kehittämisedellytykset ovat edel
leen varsin huonot koko maakunnassa. Koulu-, kult
tuuri- ja vapaa-aikatoimen ongelmat askarruttavat vas
taajia keskusalueilla ja niiden ulkopuolella.

• Lähes puolet Mikkelin seudun kunnista nostaa veroäy
rin hintaa vuonna 1995 tai 1996. Muissa kunnissa ko
rotuksia ei tarvita ensi vuonna, mutta arvioiden mu
kaan neljännes kunnista nostaa äyrin hintaa vuodeksi 
1996.

• Kuntien tulokehitys jatkuu heikkona tänä vuonna. 
Mikkelin seudun kuntien kehitysnäkymät ovat muita 
kuntia hieman huonommat. Ensi vuonna veroäyrimää
rän kehityksen odotetaan parantuvan koko maakunnas
sa. Kehitysodotukset ovat toistaiseksi varsin varovai
set.

• Yli 90 prosenttia keskusaluekuntien vastaajista arvioi 
velkamäärän vähentyvän vuonna 1994. Muissa kunnis

sa määrä pysyy suunnilleen edellisvuoden tasolla. Ensi 
vuonna velanottoa vähennetään erityisesti Mikkelin 
seudulla, mutta entistä enemmän myös muissa kunnis
sa.

• Etelä-Savon asukasluvun odotetaan vähentyvän vuosi
na 1994-95. Mikkelin seudulla väkimäärä saattaa kas
vaa ensi vuonna, mutta muutoin myös keskusseutujen 
odotukset ovat vähäiset.

• Työttömyyden odotetaan vähentyvän Mikkelin seudul
la jo tänä vuonna. Ensi vuonna työttömien määrän us
kotaan supistuvan selvästi koko maakunnassa.

• Mikkelin seudulla työpaikkojen arvioidaan lisääntyvän 
tänä ja ensi vuonna. Muissa kunnissa kasvuodotuksia 
on vain vuodelle 1995.

• Investointien kasvu on tänä vuonna vielä varsin vä
häistä. Suurimmat kasvuodotukset ovat Mikkelin seu
dulla, missä asuntorakentamisen odotetaan vilkastu
van. Ensi vuonna investoinnit kasvavat lähinnä teolli
suudessa ja asuntorakentamisessa. Mikkelin seudulla 
investoinnit lisääntyvät muita kuntia nopeammin. 
Maatalouden tai kaupan ja  palveluiden investointien ei 
vielä uskota viriävän.
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Joensuun seudun ulkopuolisten kuntien kehitysnäkymät ovat maan synkimpiä. Elinkeinoelämän 
kehittämisedellytykset ovat edelleen varsin heikot koko maakunnassa. Kuntien rahoitustilanne 
näyttää aikaisempaa paremmalta erityisesti Joensuun seudulla. Kuntien yhteistyö sujuu varsin hy
vin koko maakunnassa. Veroäyrin hinnan korotuspaineet ovat pääosin hellittäneet. Kuntien tulo
kehitys jatkuu huonona. Velkamäärän odotetaan vähentyvän tänä ja ensi vuonna. Työttömyys vä
hentyy tänä vuonna Joensuun seudulla, vuonna 1995 koko maakunnassa. Investoinnit kasvavat 
pääasiassa ensi vuonna, mutta teollisuuden ja asuntorakentamisen investoinnit lisääntyvät jo tänä 
vuonna erityisesti Joensuun seudulla.

• Joensuun seudun ulkopuolisten kuntien kehitysnäky
mät ovat maan huonoimpia, viidennes vastaajista odot
taa kehityksen heikentyvän. Keskusaluekunnissa tule
vaisuus näyttää selvästi aikaisempaa valoisammalta.

• Elinkeinoelämän kehittäminen on edelleen kuntien 
suurimpia ongelmia, näkymät ovat maan huonoimpia. 
Myös koulu-, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen kysymyk
set askarruttavat vastaajia sekä keskusalueilla että nii
den ulkopuolella. Sen sijaan kuntien rahoitustilanne on 
parantunut, Joensuun seudulla ongelmien arvioidaan jo 
vähentyvän. Myös kuntien yhteistyö sujuu hyvin, 
Joensuun seudulla lähes 3/4 vastaajista arvioi tilanteen 
parantuvan. Päivähoitopalveluiden järjestäminen sujuu 
aikaisempaa paremmin Joensuun seudulla. Sen sijaan 
terveydenhuoltopalvelut askarruttavat vastaajia koko 
maakunnassa. Joensuun seudun asuntotilanne näyttää 
muuta maata paremmalta.

• Veroäyrin hinnan korotuspaineet ovat kahta edellis
vuotta pienemmät. Joensuun seudulla vain muutama 
aikoo nostaa äyrin hintaa kahden seuraavan vuoden ai
kana, muista kunnista noin neljännes.

• Pohjois-Karjalan kuntien tulokehitys on erittäin huono 
erityisesti tänä vuonna. Näkymät ovat maan huonoim
mat. Ensi vuonna tilanteen odotetaan hieman kohentu
van. Joensuun seudulla se saattaa vielä huonontua.

• Pohjois-Karjalan kunnat aikovat vähentää velkamää
räänsä varsin rajusti vuosina 1994-95. Joensuun seu
dulla velanottoa rajoitetaan hieman muita kuntia

enemmän. Pohjois-Karjalan kunnissa velanottoon suh
taudutaan Etelä-Karjalan ohella varauksellisimmin ko
ko maassa.

• Pohjois-Karjalan asukasmäärän odotetaan pienentyvän 
vuosina 1994 ja 1995. Arviot asukasluvun kehityksestä 
poikkeavat kuitenkin maakunnan sisällä. Kaikki vas
taajat uskovat Joensuun seudun kasvavan tänä vuonna, 
lisäksi kasvuodotukset ovat varsin suuret myös ensi 
vuodelle. Muissa kunnissa väkimäärän arvioidaan vä
hentyvän selvästi molempina vuosina.

• Työttömyys lisääntyy tänä vuonna erityisesti Joensuun 
seudulla. Ensi vuoden näkymät ovat oleellisesti parem
mat koko maakunnassa, noin 2/3 vastaajista odottaa 
työttömien määrän pienentyvän.

• Työpaikat vähentyvät tänä vuonna koko maakunnassa. 
Ensi vuonna Joensuun seudulla yli puolet vastaajista 
uskoo työpaikkojen lisääntyvän.

• Investointien ei odoteta kasvavan vielä tänä vuonna, 
vaikka teollisuuteen suunnataan hieman aikaisempaa 
enemmän varoja koko maakunnassa. Lisäksi asuntora- 
kentamisinvestoinnit saattavat kasvaa Joensuun seu
dulla. Sen sijaan kaupan ja palveluiden sekä maatalou
den investoinnit vähentyvät vielä selvästi. Ensi vuoden 
näkymät ovat valoisammat. Teollisuuteen panostetaan 
aiempaa enemmän koko maakunnassa. Lisäksi noin 90 
prosenttia vastaajista arvioi asuntorakentamisen kasva
van Joensuun seudulla, myös kaupan ja  palveluiden in
vestoinnit lisääntyvät.
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Kuopion seudun ulkopuolisten kuntien kehitysnäkymät ovat selvästi maan keskimääräistä huo
nommat. Kuntien yhteistyö sujuu näissä kunnissa varsin hyvin. Kuntien rahoitustilanne ja elinkei
noelämän kehittämismahdollisuudet koetaan huonoiksi koko maakunnassa. Noin kolmannes kun
nista aikoo nostaa veroäyrin hintaa vuosina 1995-96. Kuopion seudun kuntien tulot lisääntyvät 
ensi vuonna. Kuntien velkojen odotetaan vähentyvän erityisesti Kuopion seudulla. Työllisyysti
lanteen arvioidaan parantuvan ensi vuonna. Investoinnit viriävät ensi vuonna ensi sijassa teolli
suudessa ja asuntorakentamisessa.

• Yli puolet vastaajista arvioi kehityksen parantuvan lä
hitulevaisuudessa. Kuopion seudulla odotukset ovat 
toiveikkaammat kuin muissa kunnissa.

• Lähes kaikilla kunnallishallinnon tehtäväalueilla näh
dään vaikeuksien lisääntyvän. Ainoastaan kuntien yh
teistyö sujuu hyvin, tosin Kuopion seudulla senkin nä
kymät ovat huonontuneet. Kuntien rahoitustilanne on 
huonoimpia koko maassa. Näkymät ovat synkät koko 
maakunnassa. Suurimmat vaikeudet nähdään kuitenkin 
koulu- ja kulttuuritoimen hoitamisessa. Kuopion seu
dulla myös vapaa-ajankysymykset askarruttavat vas
taajia. Kuopion seudulla vanhusten- ja terveydenhoi
don jäijestyminen koetaan ongelmalliseksi. Elinkei
noelämän kehittämisedellytykset ovat huonoimmat ko
ko maassa.

• Pohjois-Savon kunnissa veroäyrin hinnan korotuspai- 
neet eivät ole hellittäneet. Yli kolmanneksen kunnista 
odotetaan nostavan äyrin hintaa vuonna 1995 tai 1996. 
Kuntien välillä ei ole eroja.

• Kuntien tulojen kehitys huonontuu viime vuodesta 
Kuopion seudun ulkopuolisissa kunnissa, nyt noin 60 
% vastaajista näkee niiden vähenevän. Ensi vuonna tu
lokehityksen odotetaan parantuvan jonkin verran Kuo
pion seudulla mutta muissa kunnissa huono kehitys 
jatkuu.

• Kuopion seudulla kuntien velkojen odotetaan vähenty
vän tänä ja ensi vuonna. Vuonna 1995 kuntien velan 
arvioidaan pienentyvän myös Kuopion seudun ulko
puolella, tosin selvästi keskusaluekuntia vähemmän.

• Maakunnan asukasluvun arvioidaan pienentyvän vuo
sina 1994-95. Kuopion seudulla on kasvuodotuksia 
molempina vuosina, sen sijaan muissa kunnissa väki
määrän uskotaan pienentyvän.

• Työttömyyden odotetaan lisääntyvän vielä tänä vuon
na Kuopion seudulla. Ensi vuonna työttömyyden arvi
oidaan vähentyvän koko maakunnassa.

• Työpaikkojen arvioidaan pysyvän suunnilleen viime 
vuotisella tasolla. Kuopion seudulla työttömyys lisään
tyy hieman, muissa kunnissa vähentyy. Ensi vuonna 
työpaikkojen odotetaan lisääntyvän koko maakunnas
sa.

• Teollisuusinvestointien odotetaan lisääntyvän tänä 
vuonna, muutoin investointien ei uskota vielä viriävän. 
Ensi vuonna investoidaan erityisesti asuntorakentami
seen ja teollisuuteen. Kuopion seudulla kasvuodotuk
set ovat hieman muita kuntia suuremmat. Kaupan ja 
palveluiden investoinnit saattavat kasvaa Kuopion seu
dulla. Maatalouden investointien vähentymisen odote
taan pysähtyvän koko maakunnassa.
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Jyväskylän seudun kehitysnäkymät ovat muita kuntia valoisammat. Kuntien yhteistyön arvioi
daan sujuvan hyvin. Kuntien rahoitusnäkymät ovat aikaisempaa valoisammat erityisesti Jyväsky
län seudulla. Kuntien tulokehitys on maan huonoimpia tänä vuonna. Kuntien velanotto vähentyy 
vuosina 1994-95. Työttömyyden ei uskota pienentyvän vielä tänä vuonna. Investoinnit kasvavat 
ensi vuonna maataloutta lukuunottamatta.

• Keski-Suomen maakunnan yleiset kehitysnäkymät 
ovat valoisat. Jyväskylän- seudulla lähes 2/3 vastaajista 
uskoo kehityksen parantuvan lähitulevaisuudessa. 
Muissa kunnissa odotukset ovat hieman varovaisem
mat.

• Keski-Suomen kunnissa kunnallishallinnon eri tehtävi
en hoito nähdään helpommaksi kuin useimmissa muis
sa maakunnissa. Kuntien yhteistyö sujuu hyvin koko 
maakunnassa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestä
misen ongelmat ovat vähentymässä, erityisesti Jyväs
kylän seudulla näkymät ovat varsin valoisat. Rahoitus
tilanne on helpottumassa. Keski-Suomen kuntien suu
rimmat ongelmat arvioidaan olevan kulttuuri- ja va
paa-aikatoimen hoitamisessa. Jyväskylän seudulla elin
keinoelämän kehittämisedellytykset ovat edelleen hei
kentymässä.

• Keski-Suomen kunnissa veroäyrin hinnan korotuspai- 
neet ovat vähäiset. Vain muutama kunta aikoo nostaa 
äyrin hintaa kahden seuraavan vuoden aikana.

• Keski-Suomen kuntien tulokehitys on maan huonoim
pia vuonna 1994. Erityisesti Jyväskylän seudun ulko
puolisissa kunnissa äyrejä kertyy aikaisempaa selvästi 
vähemmän. Ensi vuoden näkymät ovat valoisammat. 
Jyväskylän seudulla kehityksen odotetaan parantuvan, 
muissa kunnissa äyrimäärä pysyy tämän vuotisella ta
solla.

• Keski-Suomen kunnat aikovat vähentää velanottoaan 
tänä ja ensi vuonna. Jyväskylän seudun ulkopuolella 
velkamäärän arvioidaan pienentyvän molempina vuo
sina keskusaluekuntia enemmän.

• Näkemykset asukasluvun kehityksestä noudattelevat 
aikaisempia tuloksia. Jyväskylän seudulla asukasmäärä 
kasvaa vuosina 1994-95, muissa kunnissa vähentyy 
erityisesti tänä vuonna.

• Keski-Suomen maakunnassa työttömyys pysyy lähes 
ennallaan vielä tämän vuoden ajan. Ensi vuoden näky
mät ovat valoisammat, lähes 70 prosenttia vastaajista 
odottaa työttömyyden pienentyvän.

• Työpaikat vähentyvät tänä vuonna koko maakunnassa. 
Ensi vuonna työpaikkamäärän odotetaan lisääntyvän 
selvästi koko maakunnassa.

• Tänä vuonna ainoastaan teollisuuden investointien 
odotetaan vähän kasvavan. Maatalouden investoinnit 
pysyvät vähäisinä koko maakunnassa. Ensi vuonna in
vestoinnit kasvavat maataloutta lukuunottamatta. Teol
lisuusinvestoinnit kasvavat selvästi koko maakunnassa, 
myös kauppa ja palvelut sijoittavat aikaisempaa enem
män. Asuntorakentaminen lisääntyy erityisesti Jyväs
kylän seudulla.
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Seinäjoen seudun ulkopuolella näkemykset ovat toiveikkaammat kuin keskusseudulla. Kuntien 
yhteistyö sujuu keskusalueiden ulkopuolella. Elinkeinoelämän kehittämisedellytysten nähdään 
heikentyneen Seinäjoen seudulla. Kuntien rahoitustilanne on helpottumassa. Keskusalueella pai
neet veroäyrin hinnan korottamiseksi ovat edelleen suuret. Kuntien tulokehitys jatkuu huonona tä
nä vuonna, Seinäjoen seudun ulkopuolisissa kunnissa kehityksen odotetaan parantuvan vuonna 
1995. Keskusalueiden ulkopuolella velkamäärän arvioidaan pienentyvän tänä ja ensi vuonna. 
Työllisyystilanne parantuu ensi vuonna.

Investoinnit lisääntyvät ensi vuonna erityisesti asuntorakentamisessa ja teollisuudessa, Seinäjoen 
seudulla odotukset ovat muita kuntia suuremmat.

• Etelä-Pohjanmaan kehitysnäkymät ovat varsin myön
teiset. Seinäjoen seudulla odotukset ovat varovaisem
mat kuin maan muilla keskusalueilla. Muissa kunnissa 
näkymät ovat valoisammat, lähes 80 prosenttia vastaa
jista uskoo kehityksen parantuvan lähitulevaisuudessa.

• Seinäjoen seudun ulkopuolella kuntien yhteistyö sujuu 
erittäin hyvin, näkymät ovat parhaimmat koko maassa. 
Keskusalueilla yhteistyöodotukset ovat aikaisempaa 
heikommat. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämi
sen ongelmat helpottuvat koko maakunnassa. Ympä
ristöasiat huolestuttavat Seinäjoen seudulla. Elinkei
noelämän kehittämisedellytyksissä on eroja maakun
nan sisällä - keskusalueella ongelmien odotetaan edel
leen lisääntyvän, muissa kunnissa vähentyvän. Kuntien 
rahoitus huolestuttaa aikaisempaa vähemmän. Asumi
sen ongelmat ovat pienentymässä koko maakunnassa. 
Koulu-, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen kysymykset as
karruttavat vastaajia Seinäjoen seudulla, muissa kun
nissa näkymät ovat parantuneet.

• Seinäjoen seudun ulkopuolisissa kunnissa veroäyrin 
hintaa ei juurikaan nosteta vuosina 1995-96. Sen sijaan 
keskusalueilla paineet ovat edelleen varsin suuret. Lä
hes 40 prosenttia vastaajista arvioi kuntansa nostavan 
äyrin hintaa vuonna 1995 tai 1996.

• Veroäyrimäärän kehitys huonontuu Etelä-Pohjanmaan 
kunnissa tänä vuonna. Seinäjoen seudulla tulokehityk
sen ei odoteta parantuvan vielä ensi vuonnakaan. 
Muissa kunnissa näkymät ovat valoisammat, noin 40 
prosenttia vastaajista uskoo kehityksen parantuvan.

• Seinäjoen seudun ulkopuoliset kunnat supistavat lai- 
nanottoaan tänä vuonna. Keskusaluekunnissa laina
määrä pysyy viime vuotisella tasolla. Ensi vuoden nä
kymät ovat pitkälti samanlaiset, velkamäärä saattaa 
hieman kasvaa keskusalueilla.

• Etelä-Pohjanmaan asukasmäärässä ei odoteta tapahtu
van suurta muutosta vuosina 1994-95. Tosin ensi vuo
deksi on pieniä kasvuodotuksia koko maakunnassa.

• Työttömyyden odotetaan vähentyvän Seinäjoen seudun 
ulkopuolella jo tänä vuonna. Keskusalueella työlli
syyskehitys näyttää huonommalta. Ensi vuoden näky
mät ovat oleellisesti valoisammat, työttömien määrän 
odotetaan laskevan selvästi koko maakunnassa.

• Työpaikat lisääntyvät Seinäjoen seudun ulkopuolella 
jo tänä vuonna. Vuonna 1995 niiden odotetaan lisään
tyvän myös keskusalueilla. Muissa kunnissa kasvu on 
hieman suurempaa kuin tänä vuonna.

• Investointien kasvun ei uskota alkavan vielä tänä 
vuonna. Investointien määrä pysyy suunnilleen viime 
vuotisena kaikilla toimialoilla. Ensi vuonna investoin
nit viriävät erityisesti teollisuudessa ja  asuntorakenta
misessa, Seinäjoen seudulla kasvuodotukset ovat hie
man muita kuntia suuremmat. Kaupan ja palveluiden 
investoinnit lisääntyvät lähinnä keskusalueiden ulko
puolella. Poikkeuksena useimpiin muihin maakuntiin, 
maatalouden investointien ei uskota vähentyvän enää 
vuonna 1995.
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Maakunnan yleiset kehitysnäkymät ovat maan parhaimpia. Kuntien rahoitustilanne on parantunut 
ja niiden tulojen arvioidaan lisääntyvän erityisesti ensi vuonna. Veroäyrin hintaa ei tarvitse 
useimmissa kunnissa korottaa. Kuntien velat vähentyvät tänä ja ensi vuonna. Työllisyyden odote
taan parantuvan ensi vuonna. Kuntien yhteistyössä nähdään kuitenkin ongelmia. Elinkeinoelä
män kehittämisen vaikeudet jatkuvat Vaasan seudulla. Investointien kasvun ei uskota alkavan vie
lä tänä vuonna. Ensi vuonna investoinnit viriävät erityisesti keskusalueella.

• Vaasan rannikkoseudun yleiset kehitysnäkymät ovat 
Päijät-Hämeen ohella maan parhaat. Keskusseutujen 
ulkopuolella lähes 80 prosenttia vastaajista odottaa ke
hityksen parantuvan lähitulevaisuudessa. Keskusalue- 
kunnissa arviot ovat hieman varovaisemmat.

• Vaasan rannikkoseudun kuntien yhteistyönäkymät ovat 
maan huonoimmat. Erityisesti Vaasan seudun ulko
puolella ongelmien arvioidaan kasvavan lähitulevai
suudessa. Kuntien rahoitustilanne näyttää aikaisempaa 
paremmalta koko maakunnassa. Myös sosiaali- ja ter
veyspalveluiden järjestämisen arvioidaan helpottuvan. 
Ympäristöasiat huolestuttavat vastaajia keskusaluekun- 
nissa. Elinkeinoelämän kehittämisedellytykset ovat 
edelleen varsin huonot erityisesti Vaasan seudulla. 
Koulu-, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimien näkymät ovat 
parantuneet viime vuodesta.

• Vaasan rannikkoseudun kunnat eivät nosta veroäyrin 
hintaa vuodelle 1995. Seuraavana vuonna korotuksiin 
joutuu arviolta neljännes kunnista.

• Kuntien tulokehitys jatkuu heikkona tänä vuonna Vaa
san seudun ulkopuolisissa kunnissa. Ensi vuonna vero
äyrimäärän kehitys kohentuu koko maakunnassa, Vaa
san rannikkoseudun näkymät ovat maan parhaimpia.

• Velanoton odotetaan vähentyvän tänä vuonna lähes 
kaikissa Vaasan seudun ulkopuolisissa kunnissa. Kes- 
kusaluekunnissa velkamäärä pysyy viime vuotisella ta

solla. Ensi vuonna velka vähentyy myös Vaasan seu
dulla.

• Vaasan seudun kuntien asukasluvun arvioidaan kasva
van vuosina 1994-95. Muissa kunnissa asukasmäärä 
pienentyy vielä tänä vuonna.

• Työllisyystilanteen odotetaan helpottuvan oleellisesti. 
Tänä vuonna työttömien määrän ei uskota enää lisään
tyvän. Vuonna 1995 työttömyyden arvioidaan vähen
tyvän koko maakunnassa.

• Työpaikkojen odotetaan lisääntyvän tänä vuonna Vaa
san seudulla. Muissa kunnissa vähentymisen uskotaan 
vielä jatkuvan. Vuonna 1995 työpaikat lisääntyvät ko
ko maakunnassa, keskusalueiden ulkopuolella kas
vuodotukset ovat kuitenkin suurimmat.

• Investointien uskotaan käynnistyvän vuonna 1995. Tä
nä vuonna kasvuodotukset ovat vähäiset. Teollisuusin
vestoinnit saattavat lisääntyä Vaasan seudulla ja  asun
torakentamisen ulkopuolella. Ensi vuonna investoin
tien kasvun odotetaan painottuvan Vaasan seudulle. 
Yli 80 prosenttia vastaajista arvioi teollisuusinvestoin
tien kasvavan. Lisäksi asuntorakentamiseen sekä kau
pan ja palveluiden alalle osoitetaan aiempaa enemmän 
varoja. Muissa kunnissa investoinnit lisääntyvät lähin
nä teollisuudessa sekä kaupan ja palveluiden alalla.
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Maakunnan yleiset kehitysnäkymät ovat maan keskimääräistä huonommat. Kuntien yhteistyö su
juu hyvin. Kokkolan seudun ulkopuolella kuntien rahoitustilanne on huono. Elinkeinoelämän ke
hittämisedellytysten ei odoteta parantuvan. Lähes puolet keskusaluekunnista nostaa veroäyrin hin
taa vuodelle 1995. Kuntien tulokehitys jatkuu heikkona koko maakunnassa. Kokkolan seudulla 
kuntien velan odotetaan kasvavan, muissa kunnissa vähentyvän vuosina 1994-95. Työttömyyden 
ei uskota helpottuvan vielä tänä vuonna. Teollisuusinvestoinnit kasvavat selvästi tänä vuonna 
Kokkolan seudun ulkopuolella. Vuonna 1995 teollisuuden ja asuntorakentamisen investoinnit li
sääntyvät koko maakunnassa.

• Keski-Pohjanmaan yleiset kehitysnäkymät ovat paran
tumassa. Arviot ovat kuitenkin maan keskimääräistä 
varovaisemmat. Kokkolan seudun ja  muiden kuntien 
odotukset eivät eroa toisistaan.

• Kokkolan seudun ulkopuolisten kuntien rahoitusnäky
mät ovat synkimpiä koko maassa. Sen sijaan kuntien 
yhteistyö sujuu hyvin, Kokkolan seudulla odotukset 
ovat kuitenkin hieman syksyisiä arvioita varovaisem
mat. Lasten päivähoidon ja vanhusten hoidon järjestä
misen ongelmat lisääntyvät koko maakunnassa. Ympä
ristöasiat huolestuttavat vastaajia erityisesti Kokkolan 
seudun ulkopuolella. Elinkeinoelämän kehittämisedel
lytysten ei uskota vielä kohentuvan. Kulttuuri- ja  va
paa-aikatoimen ongelmien odotetaan lisääntyvän Kok
kolan seudulla.

• Lähes puolet vastaajista arvioi veroäyrin hinnan koho
avan ensi vuonna Kokkolan seudulla. Muissa kunnissa 
korotuksia ei tehdä. Vuonna 1996 äyrin hintaa aikoo 
nostaa viidennes kunnista, Kokkolan seudulla paineet 
ovat hieman vähäisemmät kuin muissa kunnissa.

• Keski-Pohjanmaan kuntien tulokehitys on tänä vuonna 
maan heikoimpia. Kokkolan seudun kunnissa veroäyri
määrän kehitys on muuta maakuntaa synkempi. Ensi 
vuoden näkymät ovat valoisammat, tosin kuntien tulo
kehityksen ei uskota paljonkaan parantuvan.

• Kuntien odotukset velkamäärän kehityksestä poikkea
vat varsin selvästi toisistaan. Kokkolan seudulla velkaa

otetaan lisää vuosina 1994-95. Muissa kunnissa ve
lanottoa pyritään huomattavasti rajoittamaan molempi
na vuosina.

• Maakunnan asukasluvun odotetaan lisääntyvän vuosi
na 1994-95. Kasvu painottuu selkeästi Kokkolan seu
dulle. Muissa kunnissa väkimäärä pysyy suunnilleen 
viime vuotisella tasolla.

• Työllisyystilanteen ei odoteta juurikaan parantuvan tä
nä vuonna, Kokkolan seudulla työttömyys saattaa vielä 
kasvaa. Ensi vuonna työllisyys parantuu koko maakun
nassa, Kokkolan seudulla enemmän kuin muissa kun
nissa.

• Työpaikat lisääntyvät tänä vuonna Kokkolan seudun 
ulkopuolella. Ensi vuonna työpaikkamäärän arvioidaan 
kasvavan koko maakunnassa.

• Kokkolan seudun ulkopuolella teollisuuteen panoste
taan selvästi viime vuotista enemmän, 3/4 vastaajista 
odottaa investointien kasvavan. Muilla aloilla inves
tointien ei uskota viriävän vielä tänä vuonna. Kokko
lan seudulla kaupan ja palveluiden sekä maatalouden 
investoinnit vähentyvät edelleen varsin paljon. Ensi 
vuonna lisääntyvät erityisesti teollisuuden ja asuntora
kentamisen investoinnit koko maakunnassa. Kokkolan 
seudun ulkopuolella myös kaupan ja palveluiden alalle 
kohdistetaan tämän vuotista enemmän varoja.
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Pohjois-Pohjanmaa
Kehitysnäkymät (Kysymykset 10, 3b, 4b ja 6b)

Velkamäärä

Asukasluku

maakunnan

k e s k u s a lu e k u n n a t  
m u u t ku n n at

Työttömyys

koko maan
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Pohjois-Pohjanmaan kuntien kehitysnäkymät ovat edelleen myönteiset. Kuntien yhteistyö sujuu 
hyvin ja elinkeinoelämän vaikeudet ovat vähentyneet koko maakunnassa. Kolmannes kunnista 
nostaa veroäyrin hintaa vuosina 1994-95. Kuntien tulokehitys näyttää valoisalta. Velkamäärä vä
hentyy keskusalueen ulkopuolella. Oulun seudun asukasluvun odotetaan kasvavan lähivuosina. 
Työllisyystilanteen arvioidaan parantuvan Oulun seudun ulkopuolella jo tänä vuonna. Teollisuus- 
ja asuntorakentamisinvestoinnit viriävät tänä vuonna Oulun seudun kunnissa. Ensi vuonna inves
toinnit kasvavat koko maakunnassa maataloutta lukuunottamatta.

• Pohjois-Pohjanmaan yleiset kehitysnäkymät ovat maan 
parhaimpia. Näkemykset ovat pitkälti samanlaiset Ou
lun seudulla ja sen ulkopuolella.

• Kuntien yhteistyö sujuu hyvin Pohjois-Pohjanmaalla. 
Erityisesti Oulun seudun ulkopuolella odotukset ovat 
kasvaneet viime vuodesta. Sosiaali- ja terveyspalvelui
den järjestämisen vaikeudet ovat aikaisempaa pienem
mät koko maakunnassa. Elinkeinoelämän kehittämisen 
arvioidaan sujuvan entistä paremmin lähitulevaisuu
dessa, Oulun seudun kunnissa neljännes vastaajista 
odottaa ongelmien poistuvan. Koulutoimen näkymät 
ovat aikaisempia mittauksia paremmat.

• Kolmanneksen keskusaluekunnista arvioidaan nosta
van veroäyrin hintaa kahden seuraavan vuoden aikana. 
Muissa kunnissa korotuksilta vältytään ensi vuonna, 
mutta vuodelle 1996 arvioidaan viidenneksen kunnista 
nostavan äyrin hintaa.

• Pohjois-Pohjanmaan kuntien tulonäkymät ovat tänä 
vuonna myönteisimmät koko maassa, veroäyrimäärän 
kehityksen ei uskota enää huonontuvan. Ensi vuonna 
tulokehitys parantuu koko maakunnassa.

• Oulun seudun ulkopuolisissa kunnissa velanottoa vä
hennetään tänä vuonna, keskusalueilla velkamäärä 
saattaa hieman lisääntyä. Ensi vuoden näkymät ovat 
hyvin pitkälti samanlaiset.

• Asukasluvun kehitysnäkymät eivät ole muuttuneet ai
kaisemmista mittauksista. Väkiluvun arvioidaan lisään
tyvän erityisesti Oulun seudulla, mutta kasvuodotuksia 
on myös muissa kunnissa. Pohjois-Pohjanmaan asu
kasluvun kehitysnäkymät ovat parhaimmat koko maas
sa. Oulun seudun odotetaan kasvavan vuosina 1994-95 
ripeimmin pääkaupunkiseudun ohella.

• Työllisyysnäkymät ovat selvästi valoisammat kuin vii
me vuonna. Oulun seudun ulkopuolella työttömyyden 
arvioidaan pienentyvän jo tänä vuonna. Vuonna 1995 
työttömien määrä vähentyy myös Oulun seudulla.

• Oulun seudulla työpaikkojen odotetaan pysyvän viime 
vuorisena, sen sijaan muissa kunnissa työpaikat vähen
tyvät edelleen. Vuonna 1995 työpaikat lisääntyvät ko
ko maakunnassa, Oulun seudulla lisäys on hieman 
suurempi kuin muissa kunnissa.

• Oulun seudun kunnissa arvioidaan teollisuus- ja asun- 
torakentamisinvestointien lisääntyvän tänä vuonna. 
Muutoin investointitoiminnan ei odoteta vielä viriävän. 
Ensi vuonna vain maatalouden investoinnit vähenty
vät. Erityisesti teollisuuteen ja asuntorakentamiseen si
joitetaan entistä enemmän varoja. Myös kaupan ja pal
veluiden investoinnit saattavat hieman kasvaa vuonna 
1995 koko maakunnassa.
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Kunnan tuleva kehitys
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Kajaanin seudun ulkopuolisten kuntien odotukset tulevaisuudesta ovat varovaiset, keskusalueilla 
näkymät ovat myönteiset. Kuntien rahoitustilanne huolettaa edelleen kainuulaisia. Myös elinkei
noelämän kehittämisedellytykset ovat edelleen varsin huonot. Sen sijaan kuntien yhteistyöhön ol
laan tyytyväisiä. Kajaanin seudun kuntien tulokehitys arvioidaan myönteiseksi. Kuntien velan 
odotetaan lisääntyvän Kajaanin seudulla mutta vähentyvän muissa kunnissa vuosina 1994-95. 
Työttömyyden odotetaan vähentyvän jo tänä vuonna. Teollisuusinvestoinnit lisääntyvät tänä 
vuonna koko maakunnassa, muutoin investointien kasvun arvioidaan alkavan vasta ensi vuonna.

• Kainuun yleiset kehitysnäkymät ovat maan huonoim
mat. Nimenomaan keskusalueiden ulkopuolella odo
tukset ovat varovaiset, yli kolmannes vastaajista arvioi 
kehityksen huonontuvan. Kajaanin seudulla tulevai
suus nähdään huomattavasti myönteisempänä.

• Kainuun kuntien rahoitusnäkymät ovat edelleen varsin 
huonot, ongelmien odotetaan lisääntyvän koko maa
kunnassa. Myös vanhusten hoidon järjestämisen vai
keudet huolestuttavat vastaajia. Sen sijaan kuntien yh
teistyö sujuu hyvin sekä Kajaanin seudulla että niiden 
ulkopuolella. Kainuun elinkeinoelämän kehittämisnä
kymät ovat viime syksyistä huonommat. Koulutus
kysymykset huolettavat vastaajia Kajaanin seudun ul
kopuolella, kulttuuriasiat keskusalueilla.

• Kainuussa viidennes kunnista aikoo nostaa veroäyrin 
hintaa ensi vuodeksi. Vuonna 1996 korotuspaine on 
pienempi.

• Kainuun keskusalueella kuntien tulojen kehitysnäky
mät ovat valoisimmat koko maassa, kolmannes vastaa
jista odottaa kehityksen parantuvan vuonna 1994. 
Muissa kunnissa huono kehitys jatkuu vielä tänä vuon
na. Vuonna 1995 äyrimäärän kehityksen arvioidaan 
parantuvan koko maakunnassa.

• Kajaanin seudun kuntien velan uskotaan kasvavan sel
västi vuonna 1994. Muissa kunnissa sen sijaan noin 
3/4 vastaajista odottaa velanoton vähentyvän. Ensi 
vuonna kehitys jatkuu samanlaisena, vaikka Kajaanin 
seudulla velkamäärän ei uskota kasvavan yhtä nopeasti 
kuin tänä vuonna.

• Kainuun asukasmäärän odotetaan vähentyvän tänä ja 
ensi vuonna. Erityisesti Kajaanin seudun ulkopuolisis
sa kunnissa näkymät ovat synkät. Poikkeuksena muu
hun maahan keskusalueenkaan asukasluku ei kasva.

• Kainuun kunnissa työttömyyden odotetaan vähentyvän 
jo tänä vuonna, Kajaanin seudulla enemmän kuin 
muissa kunnissa. Ensi vuosi näyttää vieläkin valoisam
malta. Keskusalueiden ulkopuolisissa kunnissa yli 80 
prosenttia vastaajista odottaa työttömien määrän pie
nentyvän. Kajaanin seudun kunnissa näkemykset ovat 
hieman varovaisemmat.

• Työpaikat vähentyvät Kainuussa vielä tänä vuonna, 
joskin Kajaanin seudun ulkopuolella näkymät ovat sel
västi viime vuotista valoisammat. Ensi vuonna työ
paikkamäärän uskotaan lisääntyvän koko maakunnas
sa.

• Teollisuusinvestointien odotetaan kasvavan jo tänä 
vuonna selvästi koko maakunnassa. Kajaanin seudulla 
saattavat kaupan ja palveluiden investoinnit lisääntyä. 
Maatalouden investointinäkymät ovat edelleen huonot 
Kajaanin seudun ulkopuolella, lähes 90 prosenttia vas
taajista näkee investointien vähentyvän. Ensi vuonna 
investointien odotetaan viriävän maataloutta lukuunot
tamatta. Teollisuuteen ja asuntorakentamiseen panoste
taan selvästi aikaisempaa enemmän, Kajaanin seudun 
kunnissa odotukset ovat hieman muita kuntia pienem
mät. Lisäksi keskusalueiden ulkopuolisissa kunnissa 
saattavat lisääntyä myös kaupan ja palveluiden inves
toinnit.
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Erityisesti Lapin keskusaluekuntien kehitysnäkymät ovat erittäin hyvät, kuntien rahoitustilanne 
on parantunut ja yhteistyö sujuu hyvin. Osa keskusalueiden ulkopuolisista kunnista aikoo laskea 
veroäyrin hintaa vuosille 1995-96. Kuntien tulokehitys parantuu ensi vuonna. Velkamäärän odo
tetaan vähentyvän tänä ja ensi vuonna. Keskusaluekuntien työllisyystilanne kohentuu tänä vuon
na. Erityisesti teollisuusinvestoinnit viriävät jo tänä vuonna, investoinnit lisääntyvät vuonna 1995 
lähinnä keskusaluekunnissa.

• Lapin kehitysnäkymät ovat edelleen hyvät. Kes
kusaluekunnissa 3/4 vastaajista arvioi kehityksen pa
rantuvan lähitulevaisuudessa. Muissa kunnissa näke
mykset ovat hieman varovaisemmat.

• Kuntien rahoitustilanne on parantunut, keskusalueiden 
ulkopuolella ongelmien arvioidaan vähentyvän lähitu
levaisuudessa. Keskusalueilla kuntien yhteistyö sujuu 
hyvin, sen sijaan muissa kunnissa kehitysnäkymät ovat 
aikaisempia mittauksia huonommat. Erityisesti keskus
alueiden ulkopuolella vanhusten hoidon ja terveyspal
veluiden järjestämisen odotetaan vaikeutuvan, myös 
elinkeinoelämän kehittämisedellytykset heikentyvät lä
hitulevaisuudessa. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen on
gelmat askarruttavat keskusalueiden vastaajia, muissa 
kunnissa ongelmien arvioidaan lisääntyvän erityisesti 
koulu- ja vapaa-aikatoimessa.

• Viidennes keskusalueiden ulkopuolisista kunnista ai
koo laskea veroäyrin hintaa ensi vuodeksi ja saman 
verran vuodeksi 1996. Sen sijaan keskusaluekunnista 
viidennes nostaa äyrin hintaa ensi vuonna, vuonna 
1996 korotuksia tehdään vähemmän.

• Keskusalueiden ulkopuolisten kuntien tulot vähentyvät 
vielä tänä vuonna. Keskusalueilla äyrimäärän uskotaan 
pysyvän viime vuotisella tasolla. Ensi vuonna tuloke
hitys parantuu koko maakunnassa, selvimmin kuiten
kin keskusalueilla.

• Lapin kunnat vähentävät velanottoaan vuosina 1994- 
95. Nimenomaan keskusalueiden ulkopuolisissa kun

nissa velkamäärän arvioidaan vähentyvän selvästi. 
Keskusalueillajodotukset ovat varovaisemmat.

• Lapin maakunnan asukasluvun arvioidaan pienentyvän 
vuosina 1994-95. Keskusalueet odottavat kasvun jat
kuvan varsin ripeänä, sen sijaan muissa kunnissa väki
määrä vähentyy selvästi molempina vuosina.

• Tänä vuonna työttömyyden arvioidaan helpottuvan 
keskusalueiden ulkopuolella. Keskusalueilla työllisyys
tilanne ei vielä parane. Ensi vuonna työttömien mää
rän odotetaan vähentyvän selvästi koko maakunnassa. 
Keskusaluekunnissa noin 86 prosenttia ja muissa kun
nissa noin 70 prosenttia vastaajista arvioi työttömyy
den alentuvan.

• Työpaikkojen arvioidaan vähentyvän tänä vuonna eri
tyisesti keskusaluekunnissa. Ensi vuoden näkymät ovat 
oleellisesti paremmat, työpaikkojen odotetaan lisäänty
vän koko maakunnassa.

• Teollisuusinvestointien arvioidaan lisääntyvän tänä 
vuonna koko maakunnassa. Keskusalueiden ulkopuo
lella odotetaan myös asuntorakentamisen sekä kaupan 
ja palveluiden investointien kasvavan. Ensi vuoden nä
kymät ovat valoisammat erityisesti keskusaluekunnis
sa. Teollisuusinvestoinnit lisääntyvät koko maakunnas
sa. Sen sijaan asuntorakentamiseen sekä kaupan ja pal
veluiden alalle investoidaan aikaisempaa enemmän lä
hinnä keskusalueilla, muissa kunnissa investointien 
kasvu on vähäisempää. Maatalouden investoinnit vä
hentyvät varsinkin keskusalueiden ulkopuolella.
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Ahvenanmaan yleiset kehitysodotukset ovat varovaisimpia koko maassa, lähes viidennes vastaa
jista arvioi kehityksen huonontuvan. Kuntien rahoitustilanne huolestuttaa erityisesti Maarianhami
nan seudulla, siellä myös kuntien yhteistyönäkymät ovat varsin huonot. Muissa kunnissa yhteis
työ sujuu paremmin. Maarianhaminan seudun ulkopuolella veroäyrin hinnan korotuspaineet eivät 
ole hellittäneet. Kuntien tulokehityksen arvioidaan jatkuvan synkkänä vuosina 1994-95. Kuntien 
velka kasvaa tänä vuonna koko maakunnassa. Työllisyystilanteen ei uskota helpottuvan vielä tä
nä vuonna. Investointien ei odoteta lisääntyvän tämän tai ensi vuoden aikana.

• Ahvenanmaan kehitysnäkymät ovat parantuneet viime 
vuodesta. Noin puolet vastaajista odottaa kehityksen 
parantuvan ja lähes viidennes huonontuvan lähitulevai
suudessa. Myönteisistä näkymistä huolimatta odotuk
set ovat Kainuun ja Pohjois-Karjalan ohella vähäisim
mät koko maassa.

• Kuntien rahoitusvaikeudet jatkuvat erityisesti Maarian
haminan seudun kunnissa. Kuntien yhteistyö sujuu hy
vin keskusalueiden ulkopuolella, sen sijaan Maarian
haminan seudulla näkymät ovat huonoimmat koko 
maassa. Sosiaali- ja  terveyspalveluiden järjestäminen 
huolettaa vastaajia aikaisempaa vähemmän. Noin 2/3 
vastaajista arvioi ympäristötoimen ongelmien olevan 
poistumassa Maarianhaminan seudun ulkopuolella, 
myös koulu- ja  kulttuuritoimen näkymät ovat viime 
vuotista selvästi paremmat.

• Ahvenanmaan kunnissa veroäyrin hinnan korotuspai
neet ovat edelleen varsin suuret. Maarianhaminan seu
dun ulkopuolella pääosa kunnista joutuu nostamaan 
äyrin hintaa kahden seuraavan vuoden aikana. Keskus
alueilla korotuksia tehdään harvemmin ja ne ajoittuvat 
pääasiassa vuodelle 1995.

• Kuntien tulojen kehitysnäkymät ovat maan synkim- 
mät. Lähes puolet vastaajista arvioi tulokehityksen 
huonontuvan tänä ja ensi vuonna. Maarianhaminan 
seudun ulkopuolella odotukset ovat ensi vuoden osalta 
selvästi pienimmät koko maassa.

• Kuntien velat kasvavat tänä vuonna koko maakunnas
sa. Ensi vuonna velanottoa vähennetään erityisesti 
Maarianhaminan seudun ulkopuolella.

• Ahvenanmaan asukasluku pysyy entisenä. Maarianha
minan seudulla väkimäärän odotetaan hieman kasva
van vuonna 1994, ensi vuonna sielläkään ei ole kas
vuodotuksia.

• Työttömyyden odotetaan kasvavan tänä vuonna koko 
maakunnassa, Maarianhaminan seudulla työllisyysnä
kymät ovat muita kuntia synkemmät. Ensi vuonna ti
lanteen arvioidaan parantuvan, työttömien määrä vä
hentyy Maarianhaminan seudulla ja  sen ulkopuolella.

• Ahvenanmaan työpaikkojen odotetaan pysyvän lähes 
nykyisenä vuosina 1994-95. Tänä vuonna työpaikat 
saattavat hieman vähentyä, mutta ensi vuonna erityi
sesti Maarianhaminan seudulla työpaikat lisääntyvät.

• Investointiodotukset ovat vähäiset vuosina 1994-95. 
Vuonna 1994 investoinnit vähentyvät kaikilla toi
mialoilla. Ensi vuonna teollisuusinvestointien odote
taan kasvavan Maarianhaminan seudulla. Muutoin in
vestoinnit pysyvän maataloutta lukuunottamatta tämän 
vuotisella tasolla.
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Utvecklingen i framtiden

landakapsn hala landat
Q  - - centralorter m. omnejd Q ---------- centralorter m. omnejd
O — övrlga kommuner övrlga komm uñar

Utvecklingsutsiktema for landskapet är goda, i centralortema med omnejd är 
förväntningama större än i de övriga kommunema. Kommunema har mindre 
problem med finansieringen än kommunema pä andra hall i landet. Däremot 
samarbetar kommunema sämre än medeltalet. Kommunemas inkomstutveck- 
ling bedöms var rätt god; trots detta upptar kommunema ytterligare skuld 
under ären 1994- 1995. Arbetslösheten minskar nästa är, da ocksä investering- 
arna ökar - framför allt i industri och bostadsbyggande.

Nyland

utvecklingen i framtiden Egentliga Finland

landskapen hala landat
o — cantralorter m. omnajd Q ---------- centralorter m. omnejd
Q övriga kommuner <J>---------- övrlga kommuner

De allmänna utsiktema för utvecklingen i landskapet hör tili de bästa i heia 
landet. Kommunernas inkomstutveckling är dock fortfarande dälig ännu i är. 
Det förekommer inte nägot stört tryck pä skattöret. Dessutom minskar kom
munema i heia landskapet skuldtagningen i är och nästa är. Samarbetet kom
munema emellan väntas fungera väl speciellt i Äbo med omnejd. Sysselsätt- 
ningsläget väntas bli bättre redan under detta är. Investeringama tar fart redan 
i är och 1995 ökar de raskt.

Utvecklingen i framtiden S a ta k u n ta

landskapen heia landet
cantralorter m. omnejd O----------- centralorter m. omnejd

Q  ■ övrlga kommuner övriga kommuner

De allmänna utsiktema för utvecklingen i kommunema är ljusa. Kommuner
nas finansieringssvärigheter är mindre än tidigare. Kommunemas skatteintäk- 
ter väntas öka redan i är och de fiesta kommunema klarar sig utan att höja 
skattöret. Dessutom upptar kommunema mindre skuld än tidigare. Bortsett 
frän Bjömeborg med omnejd antas arbetslösheten minska i är - och nästa är i 
hela landskapet. Investeringama ökar smäningom, speciellt i industri och bos
tadsbyggande. I Bjömeborg med omnejd är förväntningama pä ökade inves- 
teringar större än i de övriga kommunema.
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Tavastland Utvecklingen i framtiden

De allmänna utsiktema för utvecklingen i landskapet är bland de basta i lan
det. Kommunemas finansieringssvärigheter háller pá att minska. I kommuner- 
na i Tavastehusregionen ser skattöresutvecklingen positivare ut än tidigare; 
dessutom bedömer en tredjedel av uppgiftslämnama att den egna kommunen 
kommer att höja skattöret för nästa är. Kommunemas skuldbörda väntas min
ska i heia landskapet under áren 1994-1995. Förväntningama pä att invänar- 
antalet skall öka hör tili de största i landet. Arbetslösheten väntas inte minska 
ännu i är. Kommunemas samarbete fungerar väl. Förutsättningama för ut- 
veckling inom näringslivet blir bättre framför allt i Tavastehusregionen. Bort- 
sett frän lantbruket tar investeringama fart nästa är.

landakapen heia landet
Q  centralorter m. omnejd O ---------- centralortor m. omnojd

— "  övriga kommuner O ------- - övrlga kommuner

Birkaland Utvecklingen i framtiden

De allmänna utsiktema för utvecklingen i landskapet har blivit bättre, även 
om förväntningama i Tammerforsregionen fortfarande är mycket försiktiga. I 
centralorterna med omnejd väntas finansieringsläget fortfarande vara svärt, 
och ocksä inkomstutvecklingen är sämre än i landskapet i övrigt. Dessutom 
väntas skuldtagningen öka ytterligare. Man strävar i heia landskapet efter att 
undvika skattöreshöjningar. Arbetslösheten bedöms minska redan i är. Inves
teringama ökar - närmast under är 1995 - lantbruksinvesteringama väntas inte 
längre minska.

landakapen heia lendet
O ^ — -  centralorter m. omnejd O -------- • centralortor m. omnejd

övrlga kommuner ---------- övrlga kommuner

Päijät-Häme Utvecklingen i framtiden

De allmänna utsiktema för utvecklingen är de bästa i landet. Framför allt i 
Lahtis med omnejd är uppgiftslämnama mindre bekymrade än tidigare över 
finansieringsläget. I dessa kommuner har ocksä förutsättningama för samar
bete förbättrats. Upprätthällandet av social- och hälsovärdstjänstema löper 
bättre än tidigare i heia landskapet. Bara nägra fä kommuner höjer skattöret. 
Kommunemas inkomstutveckling är svag ännu i är. Skuldbördan minskar i 
centralorterna med omnejd men ökar i de övriga kommunema. Arbetslösheten 
minskar speciellt under är 1995. Investeringama ökar i är i Lahtis med om
nejd, men tar nästa är fart ocksä pä andra hall i landskapet.

landakapen heia landet
i  centralortor m. omnejd O --------- centralorter m. omnejd

i$. ■ övrlga kommuner O ----- -- övrlga kommuner
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Utvecklingen i framtiden

landakapan hala landet
centralorter m. omnojd O ---------- centralorter m. omnejd

O ■ —■ övriga kommuner O ---------- övriga kommuner

Framtiden ser betydligt ljusare ut i landskapets centralorter med omnejd än i 
de övriga kommunema. I omrädena utanför Kotkaregionen är finansierings- 
läget svärt ocksä i framtiden, trycket pä skattöret är stärkt och inkomstut- 
vecklingen i kommunema är den sämsta i landet. Däremot bedöms skuldtag- 
ningen minska. Arbetslösheten ökar utanför centralortema ännu nästa är; i 
Kotkaregionen är Prognosen bättre. Invänarantalet i Kymmenedalen väntas 
minska ären 1994-1995. Investeringarna tar fart ffämst i Kotkaregionen, i de 
övriga kommunema ökar bara industriinvesteringama.

Kymmenedalen

Utvecklingen i framtiden SÖdTcl K arö lG fl

landakapen heia landet
O — —  centralorter m. omnejd O ---------- centralorter m. omnejd
1$ “ ^ “  övriga kommuner c"»------ -- - övriga kommuner

Utanför Villmanstrandregionen är utvecklingsutsiktema ljusa och betydligt 
mer hoppingivande än i kommunema i centralortema med omnejd. I Villman
strandregionen bedöms samarbetet kommunema emellan löpa väl och utsik- 
tema för näringslivet utvecklas dessutom mot det bättre. Över hälften av 
kommunema utanför Villmanstrandregionen höjer skattöret ären 1995 och 
1996. Kommunernas skulder väntas minska betydligt i heia landskapet. I 
kommunema i centralortema med omnejd är sysselsättningsprognosen för 
nästa är bland de bästa i landet; alla uppgiftslämnare bedömer att arbetslös
heten minskar. Investeringarna tar nästa är fart speciellt i kommunema i 
Villmanstrandregionen.

Utvecklingen i framtiden S Ö d ra  SclVOlciX

landakapen hala landet
O — centralorter m. omnejd O -----------centralorter m. omnejd

övriga kommuner övriga kommuner

Utvecklingsutsiktema i landskapet är nägot bättre än i landet i genomsnitt. 
Det svära finansieringsläget i kommunema i S:t Michelregionen häller pä att 
lätta, men samarbetet kommunema emellan löper rätt däligt. I kommunema i 
centralortema med omnejd är trycket pä att höja skattöret kraftigare än i de 
övriga kommunema. Skuldbördan väntas under ären 1994-1995 minska ffam- 
för allt i S:t Michelregionen. Folkmängden i Södra Savolax antas minska. 
Sysselsättningsläget utvecklas nästa är i positiv riktning i heia landskapet. In- 
vesteringama i industri och bostadsbyggande ökar nästa är.
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Utvecklingsutsikterna i kommunema utanför Joensuu med omnejd hör tili de 
dystraste i landet. Förutsättningama för utveckling inom näringslivet är fortfa- 
rande mycket smá i hela landskapet. Finansieringsläget i kommunema verkar 
bättre än tidigare, speciellt i Joensuuregionen. Det kommunala samarbetet 
fungerar väldigt bra i hela landskapet och trycket pá att höja skattöret har i 
stort sett lättat. Inkomstutvecklingen i kommunema förbättras inte men skuld- 
bördan väntas minska i ár och nästa ár. Arbetslösheten minskar i är i Joen
suuregionen och är 1995 i hela landskapet. Investeringarna ökar huvudsak- 
ligen nästa är, men industri- och bostadsbyggnadsinvesteringama ökar redan i 
är, speciellt i Joensuuregionen.

Norra Karelen Utvecklingen i framtiden

landakapen hala landet
o centralorter m. omnejd O ............ centralorter m. omnejd

o  ■ övriga kommuner O ............ övriga kommuner

Norra Savolax Utvecklingen i framtiden

Utvecklingsutsikterna i kommunerna utanför Kuopioregionen är klart sämre 
än i landet i medeltal. Det kommunala samarbetet i dessa kommuner fungerar 
däremot mycket bra. Finansieringsläget i kommunema upplevs vara svärt och 
möjlighetema tili utveckling inom näringslivet betraktas som smä i heia land
skapet. Ungefär en tredjedel av kommunema har för avsikt att höja skattöret 
ären 1995-1996. Inkomstema ökar nästa är i kommunema i Kuopioregionen. 
Kommunemas skulder väntas minska ffamför allt i Kuopio med omnejd. En- 
ligt bedömningama förbättras sysselsättningsläget nästa är. Investeringama tar 
fart nästa är, framför allt i ffäga om industri och bostadsbyggande.

landskapen hala landet
centralorter m. omnejd O ------ *  • centralorler m. omnejd

O — övriga kommuner «Q>—  -  -  - övriga kommuner

Mellersta Finland Utvecklingen i framtiden

Utvecklingsutsikterna i Jyväskyläregionen är ljusare än i de övriga kom
munerna. Samarbetet kommunerna emellan bedöms fungera väl. Finansierings- 
utsikterna är ljusare än tidigare, ffamför allt i kommunerna i Jyväskyläre
gionen. Inkomstutvecklingen i kommunema är i är bland de sämsta i landet. 
Skuldtagningen minskar under ären 1994-1995. Arbetslösheten väntas inte 
minska ännu i är. Investeringama ökar nästa är, bortsett frän lantbruksinves- 
teringama.

landakapen hala landet
O — — .  centralorter m. omnejd Q ----------centralorter m. omnejd

övriga kommuner «J»----------övriga kommuner

landakapen hala landet
O — •  centralorter m. omnejd Q ----------centralorter m. omnejd
Q  övriga kommuner «J»-----------övriga kommuner
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Utvecklingen i framtiden

landakapen hala landet
Q  cantralortor m. omnojd O ----------- contralortor m. omnojd
O övriga kommuner iQ.----------- övriga kommuner

Utanför Seinäjokiregionen är utsikterna mera hoppingivande än i centralre- 
gionen. Det kommunala samarbetet fungerar väl utanför centralortema med 
omnejd. Förutsättningama för utveckling inom näringslivet verkar ha försäm- 
rats i Seinäjokiregionen. Finansieringsläget i kommunema háller pá att bli 
bättre. I centralortema med omnejd är trycket pä att höja skattöret fortfarande 
kräftigt. Inkomstutvecklingen i kommunema är fortfarande dälig i ár, men i 
kommunema utanför Seinäjokiregionen väntas utvecklingen bli bättre är 
1995. Utanför centralortema med omnejd bedöms skuldbördan minska i är 
och nästa är. Sysselsättningsläget förbättras nästa är. Investeringama ökar 
nästa är, ffamför allt i bostadsbyggande och industri; i Seinäjokiregionen är 
förväntningama större än i de övriga kommunema.

Södra Österbotten

Utvecklingen i framtiden VclScl kU S treg ion

landakapen heia landat
centralorter m. omnojd O ------ -- contralortor m. omnojd

Q — i — övriga kommunor ------ -- övriga kommuner

De allmänna utvecklingsutsiktema hör tili de bästa i landet. Finansieringsläget 
i kommunema har förbättrats och inkomstema uppskattas öka speciellt under 
nästa är. I de fiesta kommunema behöver skattöret inte höjas. Kommunernas 
skulder minskar i är och nästa är. Sysselsättningsläget väntas bli bättre nästa 
är. Däremot bereder det kommunala samarbetet problem. Svärigheterna i 
ffäga om utvecklandet av näringslivet fortgär i Vasaregionen. Investeringama 
väntas inte öka ännu i är. Nästa är tar investeringama fart ffamför allt i cen- 
tralregionen.

Utvecklingen i framtiden Mellersta Österbotten

landokapon hola landot
contralortor m. omnojd O ---------- contralortor m. omnojd
övriga kommunor t0>-------- - övriga kommunor

landakapon hala landot
O — contralortor m. omnojd O ---------- contralortor m. omnojd

övriga kommunor t0>-------- - övriga kommunor

De allmänna utvecklingsutsiktema är sämre än i landet i genomsnitt. Samar
betet kommunema emellan löper väl. Utanför Karlebyregionen är finansier
ingsläget svärt. Förutsättningama för utveckling inom näringslivet väntas inte 
bli bättre. Nästan hälften av kommunema i centralregionen höjer skattöret för 
är 1995. Inkomstutvecklingen i kommunema fortsätter att vara svag i heia 
landskapet. I kommunema i Karlebyregionen väntas skuldbördan öka, i de 
övriga kommunema väntas den minska under ären 1994-1995. Arbetslösheten 
väntas inte lätta ännu i är. Industriinvesteringarna ökar i är märkbart i kom
munema utanför Karlebyregionen. Är 1995 ökar investeringama i industri och 
bostadsbyggande i heia landskapet.
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Utvecklingsutsikterna i kommunema i Norra Österbotten är fortfarande posi
tiva. Det kommunala samarbetet fungerar väl och svárighetema inom närings- 
livet har minskat i hela landskapet. En tredjedel av kommunema höjer skatt- 
öret áren 1994-1995. Inkomstutvecklingen i kommunema ser ljus ut. Skuld- 
bördan minskar utanför centralregionen. Invánarantalet i Uleáborgregionen 
väntas öka under de närmaste áren. Sysselsättningsläget bedöms redan i ár gá 
mot det bättre utanför Uleáborgregionen. Investeringama i industri och bos- 
tadsbyggande tar i ár fart i kommunema i Uleáborg med omnejd. Bortsett ffán 
lantbruket ökar investeringama nasta ár i hela landskapet.

Norra Österbotten Utvecklingen i framtiden

landakapan hala landat
Q  cantralortar m. omnejd O ----------- cent ralo rt er m. omnejd
O  ' övrtga kommuner O --------- - Ovrlga kommuner

Kajanaland Utvecklingen i framtiden

Förväntningarna i kommunema utanför Kajanaregionen är försiktiga; i central- 
ortema med omnejd är utsiktema positiva. Finansieringsläget i kommunema 
bereder fortfarande problem. Ocksâ fömtsättningarna för utveckling inom när- 
ingslivet är fortfarande rätt smä. Däremot fungerar det kommunala samarbetet 
tili belätenhet. Inkomstutvecklingen i Kajanaregionen bedöms vara positiv. 
Kommunemas skuldbörda väntas öka i Kajanaregionen men minska i de öv- 
riga kommunema under 1994-1995. Arbetslösheten väntas minska redan i är. 
Industriinvesteringama ökar i ár i hela landskapet; i övrigt väntas investering
ama böija öka först nästa är.

landakapan hala landat
O m b  cantralortar m. omnajd O -------- - cantralortar m. omnejd
O Ovrlga kommuner ---------- Ovrlga kommuner

Lappland Utvecklingen i framtiden

Utvecklingsutsiktema är synnerligen goda, framför allt i kommunema i Lapp
lands centralorter med omnejd. Finansieringsläget i kommunema har förbätt- 
rats och samarbetet fungerar väl. En del av kommunema utanför centralorter- 
na med omnejd har för avsikt att sänka skattöret för ären 1995-1996. Inkoms
tutvecklingen i kommunema gär mot det bättre under nästa är. Skuldbördan 
väntas minska i är och nästa är. Sysselsättningsläget i kommunema i central- 
ortema med omnejd förbättras i är. Speciellt investeringarna i industri tar fart 
redan i är. Är 1995 ökar investeringama närmast i kommunema i centralorter- 
na med omnejd.

landakapan hala landat
O — -  cantralortar m. omnejd O -------- • cantralortar m. omnajd
<£>••— i Ovriga kommuner O ---------- Ovrlga kommuner
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Utvecklingen i framtiden

landalcapen hala landet
_____ centralorter m. omnejd o ---------- centralorter m. omnejd

■ ■ Ovrlga kommuner O ------ - -  övrlga kommuner

De allmänna utvecklingsutsiktema pá Aland hör till de försiktigaste i heia 
landet; nästan en femtedel av uppgiftslämnama bedömer att utvecklingen gár i 
negativ riktning. Finansieringsläget i kommunema oroar framför allt i Marie- 
hamn med omnejd och där är ocksá utsiktema för det kommunala samarbetet 
rätt dáliga. I de övriga kommunema fungerar samarbetet bättre. Utanför Ma- 
riehamn med omnejd har trycket pá skattöret inte ännu lättat. Inkomstutveck- 
lingen i kommunema bedöms fortsätta att vara dyster under áren 1994-1995. 
Kommunemas skulder ökar i ár i heia landskapet. Sysselsättningsläget väntas 
inte bli bättre ännu i ár och investeringama väntas inte öka under detta eller 
nästa ár.

Aland
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SÄRKISALO 2 5
TAIVASSALO 2 7
TARVASJOKI 1 6
TURKU 1 1
UUSIKAUPUNKI 2 2
VAHTO 1 6
VEHMAA 2 7
VELKUA 1 7
VÄSTANFJÄRD 2 7
YLÄNE 2 7

Ahvenanmaa

BRÄNDÖ 2 7
ECKERÖ 1 6
FINSTRÖM 1 6
FÖGLÖ 2 7
GETA 1 7
HAMMARLAND 1 6
JOMALA 1 6
KUMUNGE 2 7
KÖKAR 2 6
LEMLAND 1 6
LUMPARLAND 1 6
MAARIANHAMINA 1 1
SALTVIK 1 6
SOTTUNGA 2 7
SUND 1 6
VÄRDÖ 2 6

Satakunta

EURA 2 5
EURAJOKI 2 6
HARJAVALTA 2 2
HONKAJOKI 2 7
HUITTINEN 2 4
JÄMIJÄRVI 2 7
KANKAANPÄÄ 2 4
KARVIA 2 7
KIUKAINEN 2 5
KODISJOKI 2 6
KOKEMÄKI 2 4
KULLAA 1 6
KÖYLIÖ 2 6
LAPPI 2 5
LAVIA 2 7
LUVIA 1 6
MERIKARVIA 2 5
NAKKILA 2 6
NOORMARKKU 1 6
POMARKKU 1 5
PORI 1 1
PUNKALAIDUN 2 7
RAUMA 2 2
SIIKAINEN 2 7
SÄKYLÄ 2 5
ULVILA 1 3
VAMPULA 2 7

Häme

FORSSA 2 2
HATTULA 1 6
HAUHO 1 7
HAUSJÄRVI 2 6
HUMPPILA 2 7
HÄMEENLINNA 1 1
JANAKKALA 1 5
JOKIOINEN 2 6
KALVOLA 1 5
LAMMI 2 7
LOPPI 2 7
RENKO 1 6
RIIHIMÄKI 2 2
TAMMELA 2 6
TUULOS 2 7
YPÄJÄ 2 7

Pirkanmaa

HÄMEENKYRÖ 2 4
IKAALINEN 2 7
JUUPAJOKI 2 5
KANGASALA 1 3
KIHNIÖ 2 7
KIIKOINEN 2 7
KUHMALAHTI 1 7
KUOREVESI 2 5
KURU 1 7
KYLMÄKOSKI 2 7
LEMPÄÄLÄ 1 3
LUOPIOINEN 2 7
LÄNGELMÄKI 2 7
MOUHIJÄRVI 2 7
MÄNTTÄ 2 2
NOKIA 1 2
ORIVESI 2 4
PARKANO 2 4
PIRKKALA 1 3
PÄLKÄNE 2 5
RUOVESI 2 7
SAHALAHTI 1 5
SUODENNIEMI 2 7
TAMPERE 1 1
TOIJALA 2 2
URJALA 2 7

VALKEAKOSKI 2 2
VAMMALA 2 4
VESILAHTI 1 7
VIIALA 2 3
VILJAKKALA 2 6
VILPPULA 2 5
VIRRAT 2 4
YLÖJÄRVI 1 3
ÄETSÄ 2 5

Päijät-Häme

ASIKKALA 2 5
HARTOLA 2 7
HEINOLA 2 2
HEINOLAN MLK 2 6
HOLLOLA . 1 3
KOSKI HL 1 7
KÄRKÖLÄ 1 5
LAHTI 1 1
NASTOLA 1 5
PADASJOKI 2 5
SYSMÄ 2 7

Kymenlaakso

ANJALANKOSKI 2 4
ELIMÄKI 1 7
HAMINA 2 2
IITTI 2 4
JAALA 1 7
KOTKA 1 1
KOUVOLA 1 1
KUUSANKOSKI 1 2
MIEHIKKÄLÄ 2 7
PYHTÄÄ 1 6
VALKEALA 1 6
VEHKALAHTI 2 6
VIROLAHTI 2 7

Etelä-Karjala

IMATRA 2 2
JOUTSENO 2 5
LAPPEENRANTA 1 1
LEMI 2 6
LUUMÄKI 2 7
PARIKKALA 2 7
RAUTJÄRVI 2 5
RUOKOLAHTI 2 6
SAARI 2 7
SAVITAIPALE 2 7
SUOMENNIEMI 2 7
TAIPALSAARI 1 6
UUKUNIEMI 2 7
YLÄMAA 1 7

Etelä-Savo

ANTTOLA 1 7
ENONKOSKI 2 7
HAUKIVUORI 2 7
HEINÄVESI 2 7
HIRVENSALMI 1 7
JOROINEN 2 7
JUVA 2 4
JÄPPILÄ 2 7
KANGASLAMPI 2 6
KANGASNIEMI 2 7
KERIMÄKI 2 7
MIKKELI 1 1
MIKKELIN MLK 1 6
MÄNTYHARJU 2 7
PERTUNMAA 2 7
PIEKSÄMÄEN MLK 2 6
PIEKSÄMÄKI 2 2
PUNKAHARJU 2 7
PUUMALA 2 7
RANTASALMI 2 7
RISTIINA 2 7
SAVONLINNA 2 2
SAVONRANTA 2 7
SULKAVA 2 7
VIRTASALMI 2 7

Pohjois-Savo

IISALMI 2 4
JUANKOSKI 2 7
KAAVI 2 7
KARTTULA 2 7
KEITELE 2 7
KIURUVESI 2 4
KUOPIO 1 1
LAPINLAHTI 2 7
LEPPÄVIRTA 2 7
MAANINKA 1 7
NILSIÄ 2 7
PIELAVESI 2 7
RAUTALAMPI 2 7
RAUTAVAARA 2 7
SIILINJÄRVI 1 5
SONKAJÄRVI 2 7
SUONENJOKI 2 4
TERVO 2 7
TUUSNIEMI 2 7
VARKAUS 2 2

VARPAISJÄRVI 2 7
VEHMERSALMI 1 7
VESANTO 2 7
VIEREMÄ 2 7

Pohjois-Karjaia

ENO 2 E
ILOMANTSI 2 7
JOENSUU 1 1
JUUKA 2 7
KESÄLAHTI 2 7
KIIHTELYSVAARA 1 7
KITEE 2 4
KONTIOLAHTI 1 e
LIEKSA 2 4
LIPERI 1 7
NURMES 2 4
OUTOKUMPU 2 4
POLVIJÄRVI 2 7
PYHÄSELKÄ 1 6
RÄÄKKYLÄ 2 7
TOHMAJÄRVI 2 7
TUUPOVAARA 2 7
VALTIMO 2 7
VÄRTSILÄ 2 7

Keski-Suomi

HANKASALMI 2 7
JOUTSA 2 7
JYVÄSKYLÄ 1 1
JYVÄSKYLÄN MLK 1 3
JÄMSÄ 2 4
JÄMSÄNKOSKI 2 5
KANNONKOSKI 2 7
KARSTULA 2 7
KEURUU 2 4
KINNULA 2 7
KIVIJÄRVI 2 7
KONNEVESI 2 7
KORPILAHTI 1 7
KUHMOINEN 2 7
KYYJÄRVI 2 7
LAUKAA 1 5
LEIVONMÄKI 2 7
LUHANKA 2 7
MULTIA 2 7
MUURAME 1 3
PETÄJÄVESI 1 7
PIHTIPUDAS 2 7
PYLKÖNMÄKI 2 7
SAARIJÄRVI 2 4
SUMIAINEN 2 7
SUOLAHTI 2 5
TOIVAKKA 1 7
UURAINEN 1 7
VIITASAARI 2 4
ÄÄNEKOSKI 2 2

Etelä-Pohjanmaa

ALAHÄRMÄ 2 7
ALAJÄRVI 2 4
ALAVUS 2 4
EVIJÄRVI 2 7
ILMAJOKI 1 5
ISOJOKI 2 7
JALASJÄRVI 2 4
JURVA 2 5
KARIJOKI 2 7
KAUHAJOKI 2 4
KAUHAVA 2 4
KORTESJÄRVI 2 7
KUORTANE 2 7
KURIKKA 2 4
LAPPAJÄRVI 2 7
LAPUA 2 4
LEHTIMÄKI 2 7
NURMO 1 e
PERÄSEINÄJOKI 1 7
SEINÄJOKI 1 1
SOINI 2 7
TEUVA 2 7
TÖYSÄ 2 7
VIMPELI 2 7
YLIHÄRMÄ 2 7
YLISTARO 1 7
ÄHTÄRI 2 4

Vaasan rannikkoseutu

ISOKYRÖ 2 7
KASKINEN 2 c
KORSNÄS 1 7
KRISTIINANKAUPU 2 4
KRUUNUPYY 1 7
LAIHIA 2 c
LUOTO/LARSMO 2 e
MAALAHTI 1 7
MAKSAMAA 2 7
MUSTASAARI 1 e
NÄRPIÖ 2 4
ORAVAINEN 2

PIETARSAAREN ML
PIETARSAARI
UUSIKAARLEPYY
VAASA
VÄHÄKYRÖ
VÖYRI/VÖRÄ

Keski-Pohjanmaa

HALSUA
HIMANKA
KANNUS
KAUSTINEN
KOKKOLA
KÄLVIÄ
LESTIJÄRVI
LOHTAJA
PERHO
TOHOLAMPI
ULLAVA
VETELI

Pohjois-Pohjanmaa

ALAVIESKA
h aapajär vi
h aapavesi
HAILUOTO
HAUKIPUDAS
II
KALAJOKI
KEMPELE
KESTILÄ
KIIMINKI
KUIVANIEMI
KUUSAMO
KÄRSÄMÄKI
LIMINKA
LUMIJOKI
MERIJÄRVI
MUHOS
NIVALA
OULAINEN
OULU
OULUNSALO
PATTIJOKI
PIIPPOLA
PUDASJÄRVI
PULKKILA
PYHÄJOKI
PYHÄNTÄ
PYHÄSALMI
RAAHE
RANTSILA
REISJÄRVI
RUUKKI
SIEVI
SIIKAJOKI
TAIVALKOSKI
TEMMES
TYRNÄVÄ
UTAJÄRVI
VIHANTI
YLHI
YLIKIIMINKI
YLIVIESKA

Kainuu

HYRYNSALMI
KAJAANI
KUHMO
PALTAMO
PUOLAN KA
RISTIJÄRVI
SOTKAMO
SUOMUSSALMI
VAALA
VUOLIJOKI

Lappi

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