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Aluebarometri 2:1996 on sisäasiainministeriön ja Suomen 
Kuntaliiton kaksi kertaa vuodessa tehtävä kysely. Maa
kuntaliitot analysoivat aineistoa omalta osaltaan. Kyselyn 
suorittaa Tilastokeskus.

Aluebarometri mittaa maan eri osien kehityksessä odo
tettavissa olevia muutoksia -  ’paineen’ vaihtelua. Vas
taukset perustuvat kuntien virka- ja  luottamushenkilöiden 
henkilökohtaisiin näkemyksiin ja  tietoihin. Aluebaromet
rin mittauskertoja on kertynyt 11 syksystä 1991 syksyyn 
1996. Aluebarometrista on saatavissa erillinen taulukko- 
raportti ja otantamenetelmäraportti.

Tutkimusmenetelmä
Kyselyyn vastaajat on valittu otantamenetelmällä. Perus
joukon muodostavat kaikki Suomen kunnanjohtajat, 
kunnanvaltuuston puheenjohtajat, kunnanhallituksen 
puheenjohtajat, elinkeinoasiamiehet ja suunnittelusih
teerit. Suurimmissa kaupungeissa (20 kpl) perusjoukkoon 
kuuluvat edellisten lisäksi myös apulaiskaupunginjohta
jat, kunnanvaltuuston I ja II varapuheenjohtajat sekä 
kunnanhallituksen I ja II varapuheenjohtajat. Otanta 
ottaa huomioon niin alueelliset kuin kunnan sisäiset mieli
pide-erot. Kaksiasteisella (kunta/virkamies) ryväsotannalla 
molemmilla tasoilla yksinkertaista satunnaisotantaa käyttä
en kysely lähetettiin 875 em. nimikkeen haltijalle. Kyse
lyn vastausprosentti oli 77,8.

Kaikilla kunnilla on korostuskertoimet, joilla vastaus- 
määrien 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 
maakuntajaolla. Maakuntatasolla kunnat jaetaan rapor
tissa keskusaluekuntiin ja muihin kuntiin (ks. maakunta- 
kartat).

Kysymykset ja saldoluvut
Aluebarometrissa 2:1996 tiedustellaan kunnan kehitystä 
yleensä ulottuvuudella suurempi -  yhtä suuri -  pienempi, 
jolloin kyse on oleellisista muutoksista. Kysymykset koske
vat kuluvaa vuotta edelliseen vuoteen verrattuna tai seu- 
raavaa vuotta kuluvaan vuoteen verrattuna. Kuviot esittä
vät saldolukuja, jotka lasketaan suurempi ja  pienempi -  vas
tausten prosenttiosuuksien erotuksena. Kysymykset luokituk- 
sineen löytyvät aluebarometrin viimeistä edelliseltä sivulta

Aluetaso eli otannan ositusmuuttuja Aluebarometrissa 
vaihtui keväällä 1994 läänistä maakunnaksi. Samalla otos- 
kokoa on kasvatettu. Saldoluvut ennen kevättä 1994 on 
läänirajoja noudattavia maakuntia lukuunottamatta tehty 
jälkiosituksella ja  nykyistä pienemmällä otoksella, joka on 
tulosten tulkinnassa huomioitava.

Alkusanat
Regionbarometem 2:1996 är en förfrägan som inrikesmi- 
nisteriet och Finlands Kommunförbund gör tillsammans tvä 
gänger om äret. Landskapsförbunden analyserar sitt eget 
material. Förfrägan utförs av Statistikcentralen.

Regionbarometem mäter de förändringar i utvecklingen 
som väntas i olika delar av landet. Svaren bygger pä kom- 
munala tjänstemäns och förtroendevaldas personliga uppfatt- 
ningar och kännedom om sin kommun. Mätningar för Re
gionbarometem har hittills gjorts 11 gänger frän hösten 1991 
tili hösten 1996. En separat tabellrapport och en rapport 
om urvalsmetoden finns ocksä att fä över barometem.

Undersöknmgsmetod
De som svarat i Regionbarometem har valts genom ett ur- 
val. Populationen bestär av samtliga kommundirektörer, 
ordföranden i kommunfullmäktige, ordföranden i 
kommunstvrelsema, näringsombudsmän och plane- 
ringssekreterare i Finland. I de största städema (20 st.) 
omfattar populationen ocksä biträdande stadsdirektörer, 
första och andra vice ordförande i kommunfullmäktige 
samt första och andra vice ordförande i kommunsty- 
relserna. Urvalsmetoden tar hänsyn tili säväl regionala 
skillnader som olika äsikter inom kommunema. En förfrä
gan skickades tili sammanlagt 875 urvalspersoner som 
togs ut genom ett tvä stegs (kommun/tjänsteman) kluster- 
urval, pä vardera nivan med ett obundet slumpmässigt ur- 
val. Av de tillffägade svarade 77,8 procent.

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

Omrädesmdelningar
De förändringar i utvecklingen som väntas pä olika hali i 
landet redovisas i en 7-klassig typindelning av kommu
nema i landet och i en landskapsindelning. Pä land- 
skapsnivä indelas kommunema i centralorter med om- 
nejd och övriga kommuner (se landskapskartoma).

Frägorna och saldona
Regionbarometem 2:1996 pejlar helt allmänt utvecklingen 
i kommunen pä skalan större - lika stor - mindre och av- 
ser säledes betydande förändringar. Frägorna gäller inne- 
varande är jämfört med föregäende är, eller följande 
är jämfört med innevarande är. Figurema anger de sal
don som uträknats som skillnaden mellan större och mindre 
angivna i procent. Frägorna och klassificeringarna 
publiceras pä det nästsista uppslaget.

Regionnivän eller urvalets stratifieringsvariabel ändra- 
des vären 1994 frän Iän tili landskap. Samtidigt förstora- 
des urvalet. Saldona för tiden före vären 1994 har räknats 
genom en efterstratifiering för de landskap som inte följer 
länsgränsema och ett mindre urval än det nuvarande har 
använts. Detta bör beaktas dä resultaten tolkas.

Förord
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Alueelliset kehitysnäkymät 
Suomessa syksyllä 1996

Alueiden yleiset kehitysnäkymät ovat saman
suuntaiset kuin keväällä. Parhaimmat odotuk
set ovat suurissa keskuksissa ja  teollisuuskes
kuksissa. Myönteisintä kehityksen odotetaan 
olevan pääkaupunkiseudulla ja  Maarianhami
nan seudulla. Kainuussa näkymät ovat oleelli
sesti huonontuneet viime keväästä. Kuntien 
rahoitusvaikeudet lisääntyvät lähitulevaisuu
dessa. Kuntien tulot vähentyvät koko maassa 
ensi vuonna. Terveydenhoitopalveluiden jä r
jestämismahdollisuudet heikentyvät, varsinkin 
keskusalueilla ongelmien uskotaan lisäänty
vän. Työttömyys alenee tänä ja  ensi vuonna, 
eniten lisääntyvät teollisuuden ja  yksityisten 
palveluiden työpaikat. Erityisesti asuntora
kentamisen investoinnit vilkastuvat vuonna 
1997. Teollisuuden panostukset näyttävät li
sääntyvän hieman nopeammin kuin keväällä 
arvioitiin. Myönteisyys Suomen EU-jäsenyyttä 
kohtaan on kasvanut keväästä, varsinkin elin
keinoelämän kehittymiselle arvioidaan aiheu
tuvan hyötyä jäsenyydestä.

De regionala utvecklingsutsikterna i 
Finland hösten 1996

De allmänna utvecklingsutsikterna i regioner- 
na är i stört sett likadana som i varas. För- 
väntningama är störst i stora centra och in- 
dustrialiserade centra. Utvecklingen väntas 
vara positivast i huvudstadsregionen och Ma- 
riehamnsregionen. I Kajanaland har utsikter- 
na försämrats betydligt sedan varen. Finan- 
sieringssvärighetema i kommunerna ökar 
inom den närmaste framtiden; kommunemas 
inkomster minskar i heia landet under nästa 
är. Möjlighetema att arrangera hälsovards- 
tjänstema blir sämre, framför allt inom cen- 
tralortema antas Problemen öka. Arbetslös- 
heten minskar i är och nästa är; mest ökar 
antalet arbetsplatser inom industrin och de 
privata tjänstema. Speciellt investeringama i 
bostadsbyggande tar fart är 1997. Satsning- 
ama inom industrin verkar öka en aning 
snabbare än vad som uppskattades i väras. 
lnställningen tili EU-medlemskapet har blivit 
positivare sedan váren. Framför allt bedöms 
medlemskapet vara tili nytta fö r utvecklingen 
inom näringslivet.

Myönteisimmät näkymät 
suurissa keskuksissa ja 
teollisuuskeskuksissa
Kuntatyypeittäin kuntien kehitysnäkymät eivät ole juuri
kaan muuttuneet viime keväästä. Keskusalueiden ulkopuo
lella toiveet paremmasta ovat kuitenkin hieman kasvaneet. 
Alkutuotantokunnissa odotukset ovat selvästi keväistä va
loisammat, tosin näiden kuntien näkymät ovat edelleen 
muita huonommat. Suurissa keskuksissa ja  teollisuuskes
kuksissa tulevaisuuteen suhtaudutaan luottavaisesti, noin 
80 prosenttia vastaajista arvioi kuntansa kehityksen pa
ranevan lähivuosina.

Maakunnittaiset kehitysnäkymät vaihtelevat tässä kyse
lyssä keväistä enemmän. Kainuussa tulevaisuudenodotuk- 
set ovat heikentyneet selvästi. Kajaanin seudulla keväällä 
lähes kaikki vastaajat arvioivat kehityksen paranevan, nyt 
vastaavaa odottaa enää alle puolet. Etelä-Kaijalassa ja 
Keski-Pohjanmaalla näkymät ovat keväistä huonommat, 
varsinkin keskusseutujen ulkopuolella toiveet ovat laske
neet.

Utsikterna ljusast i stora 
centra och industrialiserade 
centra
Om man ser pä de olika kommuntypema har utvecklings- 
utsiktema inte förändrats i nägon nämnvärd grad sedan 
vären. Utanför centralortema har förhoppningama pä en 
bättre framtid emellertid ökat en aning. I kommuner med 
stör primärproduktion är förväntningama betydligt ljusare 
än i väras, även om utsikterna i dessa kommuner fortfa- 
rande är sämre än i övriga kommuntyper. I stora centra 
och industrialiserade centra förhäller man sig med tillför- 
sikt tili framtiden. Ungefär 80 procent av uppgiftslämnar- 
na uppskattar att utvecklingen inom den egna kommunen 
blir bättre under de närmaste ären.

Utvecklingsutsikterna i de olika landskapen varierar nu 
mera än i väras. I Kajanaland har förväntningama pä 
framtiden blivit betydligt mindre. I väras bedömde nästan 
alla uppgiftslämnare i Kajanaregionen att utvecklingen gär 
mot det bättre. Nu var under hälften av uppgiftslämnama 
av denna äsikt. I Södra Karelen och Mellersta Österbotten 
är utsikterna sämre än i väras. Framför allt utanför central
ortema har förhoppningama minskat.
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Myönteisimmin tulevaisuuteen suhtaudutaan Maarian
haminan seudulla ja pääkaupunkiseudulla sekä Hämeen
linnan seudun ulkopuolella. Viimeksi mainituissa kunnissa 
näkymät ovat oleellisesti aikaisempaa valoisammat. 
Myönteinen käänne on tapahtumassa myös Lahden seu
dulla, missä yli 2/3 vastaajista näkee kehityksen pa
ranevan.

Kuntien rahoitusasema 
heikentyy
Kuntien rahoitustilanne arvioidaan keväisiä arvioita huo
nommaksi. Näkymät ovat synkimmät syksystä 1993. Kun
tien tulot kasvavat vielä tänä vuonna, mutta vuoden 1997 
aikana niiden arvioidaan pienentyvän koko maassa. Huo
noin tulokehitys on alkutuotantokunnissa ja maaseutukes
kuksissa. Suurissa keskuksissa tulot kasvavat nopeasti mo
lempina vuosina. Paineet veroäyrin hinnan korotuksille li
sääntyvät vuonna 1998, eniten alkutuotantokunnissa. Kun
nat vähentävät velkaansa selvästi vielä tänä vuonna. Tä
män jälkeen tilanteen arvioidaan muuttuvan jonkin verran. 
Keskusseuduilla neljännes vastaajista uskoo kuntansa otta
van lisää velkaa vuonna 1997. Muissa kunnissa velanot
toon suhtaudutaan kielteisemmin. Alkutuotantokunnissa ja 
maaseudun pendelikunnissa velkamäärään pyritään pie
nentämään selvästi myös ensi vuonna.

Terveydenhoidossa ongelmia 
keskusseuduilla
Terveydenhoitopalveluiden järjestämismahdollisuudet ovat 
heikentyneet varsinkin keskusseuduilla. Suurimmat ongel
mat ovat suurissa keskuksissa ja  maaseutukeskuksissa. 
Esikaupunkikunnissa tilanne on kuitenkin huonontunut 
eniten koko maassa, näkymät ovat synkimmät syksystä 
1993. Vanhusten hoidon ongelmat lisääntyvät suurissa 
keskuksissa ja  maaseutukeskuksissa, muissa kunnissa pal
velut pystytään jäljestämään helpommin. Lasten päivähoi
to tuottaa ongelmia erityisesti teollistuneissa maaseutukun
nissa.

Elinkeinoelämän kehittämismahdollisuudet poikkeavat 
eri tyyppisissä kunnissa. Varsinkin teollisuuskeskuksissa, 
mutta myös suurissa keskuksissa ja  esikaupunkikunnissa 
elinkeinotoimen näkymät arvioidaan varsin hyviksi. Muis
sa kunnissa ongelmien arvioidaan lisääntyvän. Heikoin ti
lanne on alkutuotantokunnissa.

Teollistuneissa maaseutukunnissa kunnallistekniikkaa 
koskevat vaikeudet lisääntyvät lähitulevaisuudessa. Koulu
toimen tilanne heikentyy erityisesti teollistuneissa maaseu
tukunnissa. Myös alkutuotantokunnissa ongelmien arvioi
daan lisääntyvän. Näissä kunnissa myös kulttuuriasioiden 
näkymät ovat maan huonoimmat.

Inställningen tili framtiden är positivast i Mariehamnsre- 
gionen och huvudstadsregionen samt utanför Tavastehusre- 
gionen. I de sistnämnda kommunerna är utsikterna avsevärt 
ljusare än tidigare. Det häller ocksä pä att ske en positiv 
vändning i Lahtisregionen, där mer än tvä tredjedelar av 
uppgiftslämnama väntar sig en positiv utveckling.

Fmansieringsläget i kommunerna 
försämras
Finansieringsläget i kommunerna bedöms vara sämre än 
vad som väntades i väras. Utsikterna är sämre än de har 
varit sedan hösten 1993. Kommunernas inkomster ökar 
ännu i är, men under är 1997 minskar de enligt uppskatt- 
ningama i heia landet. Inkomstutvecklingen är sämst i 
kommuner med stör primärproduktion och i centra pä 
landsbygden. I stora centra ökar inkomstema snabbt ären 
1996-1997. Kraven pä höjt skatteöre ökar är 1998, framför 
allt i kommuner med stör primärproduktion. Kommunerna 
minskar sina skulder betydligt i är, men efter det väntas 
Situationen förändras nägot. Inom centralortema tror en 
fjärdedel av uppgiftslämnarna att kommunen upptar ytterli- 
gare skuld är 1997. I övriga kommuner är inställningen tili 
uppläning negativare. I kommuner med stör primärproduk
tion och i utpendlingskommuner pä landsbygden strävar 
man efter att minska skuldbeloppet betydligt ocksä nästa 
är.

Problem med hälsovarden inom 
centralortema
Möjlighetema att arrangera hälsovärdstjänstema har för- 
sämrats speciellt inom centralortema. Problemen är störst i 
stora centra och centra pä landsbygden. I förortskommu- 
nema har läget emellertid försämrats mer än pä nägot annat 
hall i landet och utsikterna är dystrare än de varit sedan 
hösten 1993. Problemen i fräga om äldringsvärden ökar i 
stora centra och centra pä landsbygden. I övriga kommuner 
klarar man bättre av att arrangera tjänstema. Bamdagvär- 
den bereder problem speciellt i industrialiserade lands- 
bygdskommuner.

Möjlighetema att utveckla näringslivet är olika i olika 
kommuner. Framför allt i industrialiserade centra, men 
ocksä i stora centra och förortskommuner bedöms utsikter
na inom näringsverksamheten vara ganska goda. I övriga 
kommuner väntas Problemen öka. Svärast är Situationen i 
kommuner med stör primärproduktion.

I industrialiserade landsbygdskommuner ökar svärighe- 
tema i anslutning tili kommunalteknik inom den närmaste 
framtiden. Läget inom skolväsendet försämras speciellt i 
industrialiserade landsbygdskommuner. Ocksä i kommuner 
med stör primärproduktion väntas problemen öka. I dessa 
kommuner är ocksä utsikterna inom kulturväsendet sämst i 
landet.

ijjjjl Tilastokeskus
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Työttömyys alenee vuosina 
1996-1997 -  eniten työpaikat 
lisääntyvät teollisuudessa ja 
yksityisissä palveluissa
Työllisyyskehityksen arvioidaan paranevan koko maassa 
tänä ja  ensi vuonna. Keskusseuduilla odotukset ovat muita 
kuntia valoisammat. Erityisesti teollisuuskeskuksissa ja 
esikaupunkikunnissa työttömyyden uskotaan helpottavan 
molempina vuosina. Voimakkaimmin näissä kunnissa ar
vioidaan kasvavan teollisuuden ja  yksityisten palveluiden 
työpaikkojen. Alkutuotantokunnissa työllisyyskehitys on 
maan huonoin. Ongelmat näyttävät varsin suurilta, mikä 
johtuu ensi sijaisesti maatalouden ja julkisten palveluiden 
työpaikkojen supistumisesta lähivuosina.

Koko maan myönteinen työllisyyskehitys perustuu pää
asiassa teollisuuden ja yksityisten palveluiden työpaikka- 
kasvuun. Mutta varsinkin keskusseuduilla myös rakenta
misen uskotaan lisääntyvän lähitulevaisuudessa.

Seutukunnallinen yhteistyö koetaan 
kunnissa keskeisimmäksi
Kuntien yhteistyönäkymissä ei ole tapahtunut suuria muu
toksia viime vuosina. Syksyn arviot ovat pitkälti samanlai
set kuin viime keväänä, tosin keskusseuduilla yhteis- 
työodotukset ovat hieman heikentyneet. Parhaiten yhteis
työ sujuu teollisuuskeskuksissa ja  esikaupunkikunnissa. 
Maaseudun pendelikunnissa ja  alkutuotantokunnissa kun
tayhteistyöhön suhtaudutaan varauksellisimmin.

Kunnissa painotetaan erityisesti seutukunnallista yhteis
työtä. Myös kansainvälistä yhteistoimintaa ja  suhteita elin
keinoelämän kanssa pidetään tärkeinä. Maaseudun pende
likunnissa edellisen suhteen ollaan muita kuntia varovai
sempia. Kielteisimmin suhtaudutaan yhteistyöhön valtion
hallinnon kanssa. Varsinkin teollisuuskeskuksissa ja teol
listuneissa maaseutukunnissa epäilyt ovat varsin suuria.

Asuntorakentaminen vilkastuu 
vuonna 1997
Investointiodotukset ovat kasvaneet hieman keväästä. 
Teollisuuden ja asuntorakentamisen investointien arvioi
daan elpyvän vähitellen tänä vuonna. Nopeinta kasvu on 
suurissa keskuksissa, teollisuuskeskuksissa ja  esikaupunki- 
kunnissa. Asuntorakentamisen odotetaan lisääntyvän no
peasti myös teollistuneissa maaseutukunnissa. Suurissa 
keskuksissa kaupan ja palveluiden investoinnit lisäänty
vät selvästi, kasvuodotukset ovat suurimmat syksystä

Arbetslösheten minskar ären 
1996-1997 -  mest ökar antalet 
arbetsplatser inom industrin och de 
privata tjänsterna
Sysselsättningen väntas utvecklas i positiv riktning i hela 
landet under det här ärct och nästa är. Inom centralortema 
är förväntningama ljusare än i övriga kommuner. Speciellt 
inom industrialiserade centra och förortskommuner antas 
arbetslösheten minska betydligt under 1996 och 1997. En- 
ligt uppskattningarna ökar antalet arbetsplatser kraftigast 
inom industrin och de privata tjänsterna. I kommuner med 
stor primärproduktion utvecklas sysselsättningen sämst i 
landet. Problemen verkar vara ganska Stora, vilket i första 
hand beror pä att antalet arbetsplatser inom lantbruket och 
de offentliga tjänsterna kommer att minska under de när- 
maste ären.

Den positiva sysselsättningsutvecklingen i hela landet 
bygger huvudsakligen pä att antalet arbetsplatser inom in
dustrin och de privata tjänsterna ökar. Men framför allt 
inom centralortema väntas ocksä byggandet öka inom den 
närmaste framtiden.

Samarbetet mellan de ekonomiska 
regionerna centralast i kommunerna
Det har inte under de senaste ären skett nägra Stora för- 
ändringar i utsiktema för det kommunala samarbetet. Upp- 
skattningama denna höst är i stort sett likadana som i vä- 
ras, även om förväntningama har minskat nägot inom cen
tralortema. Bäst fungerar samarbetet i industrialiserade 
centra och förortskommuner. I utpendlingskommuner pä 
landsbygden och i kommuner med stor primärproduktion 
förhäller man sig försiktigast tili det kommunala samarbe
tet.

I kommunerna betonas speciellt samarbetet mellan de 
ekonomiska regionerna. Ocksä det intemationella samar
betet och relationema tili näringslivet betraktas som vikti- 
ga. I utpendlingskommunema pä landsbygden är inställ- 
ningen tili det intemationella samarbetet försiktigare än i 
andra kommuner. Negativast förhäller man sig tili samar
betet med statsförvaltningen. Speciellt i industrialiserade 
centra och industrialiserade landsbygdskommuner är tvek- 
samheten rätt sä stor.

Bostadsbyggandet livligare 
ä r 1997
Investeringsförväntningama har ökat en aning sedän vä- 
ren. Investeringarna i industri och bostadsbyggande upp- 
skattas smäningom ta fart under det här äret. Snabbast är 
ökningen i Stora centra, industrialiserade centra och för
ortskommuner. Bostadsbyggandet väntas öka snabbt ocksä 
i industrialiserade landsbygdskommuner. I Stora centra 
ökar investeringarna i handel och tjänster betydligt; till- 
växtförväntningama har inte värit sä här Stora sedän hös-
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Teollisuuden, maatalouden ja asuntorakentamisen sekä kaupan ja palveluiden 
investointinäkymät seuraavalle vuodelle saldolukuina (kys. 5b).

Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy
1991 1992 1992 1993 1993 1994 1994 1995 1995 1996 1996

T eo llisu u s

S u u re t kesku kse t -44,3 18,1 -3,4

T e o llis u u s ke s k u k s e t -26,0 33,8 -9,4

E s lka u p u n k lku n n a t -23,5 21,4 -12,7

M a a s e u tu ke sku kse t -31,3 11,8 -16,1

T e o llis tu n e e t m a a se u tu ku n n a t -8,3 5,0 -6,3

M a a se u d u n  p e n d e llku n n a t -11,6 1,9 -19,7

A lku tu o ta n to ku n n a t -24,9 0,6 -13,8

Y h te e n s ä -24,4 5,8 -13,3

M aa ta lo u s

S u u re t kesku kse t -52,2 -43,0 -46,3

T e o llis u u s ke s k u k s e t -49,0 -39,6 -48,5

E s lka u p u n k lku n n a t -54,1 -52,4 -50,0

M a a s e u tu ke sku kse t -69,4 -63,2 -71,5

T e o llis tu n e e t m a a se u tu ku n n a t -52,4 -60,5 -57,9

M a a se u d u n  p e n d e liku n n a t -53,3 -59,9 -76,8

A lku tu o ta n to ku n n a t -63,2 -60,4 -57,9

Y h te e n s ä -59,9 -57,4 -60,3

A s u n to rak en tam in en

S u u re t kesku kse t -2,8 23,4 -10,1

T e o llis u u s ke s k u k s e t -18,1 22,5 -12,4

E s lka u p u n k lku n n a t -8,3 24,6 -5,0

M a a s e u tu ke sku kse t -39,2 4,9 -27,1

T e o llis tu n e e t m a a se u tu ku n n a t 6,3 8,7 -16,3

M a a se u d u n  p e n d e llku n n a t -3,1 21,3 -15,3

A lk u tu o ta n to k u n n a t -9,2 10,2 -13,2

Y h te e n s ä -11,8 13,0 -14,5

K au p p a  ja  p a lve lu t

S u u re t kesku kse t -14,8 7,1 -18,9

T e o llis u u s ke s k u k s e t -17,4 19,3 -29,4

E s lka u p u n k lku n n a t -5,6 12,4 -20,5

M a a s e u tu ke sku kse t -31,0 -10,7 -36,5

T e o llis tu n e e t m a a se u tu ku n n a t -38,3 -15,0 -49,1

M a a se u d u n  p e n d e liku n n a t -27,2 -11,0 -36,4

A lk u tu o ta n to k u n n a t

t.n
C

O
CN

J -3,7 -27,6

Y h te e n s ä -27,6 -3,0 -30,8

6,3 28,0 61,3 60,4 52,0 28,4 15,7 36,0
21,9 31,7 64,6 67,8 50,9 24,1 22,4 15,9
3,5 16,1 48,8 59,8 51,2 52,4 20,8 39,3
7,3 20,7 48,2 53,9 21,1 12,4 4,8 27,7

-1,3 -8,3 37,3 45,4 39,2 9,3 25,0 18,2
10,1 -8,2 45,4 36,5 36,9 11,3 18,3 9,7
1,2 2,7 36,3 30,2 21,6 -2,6 -6,4 10,5
5,3 5,6 41,2 40,5 30,5 10,0 4,8 17,8

-35,0 -30,8 -19,6 -34,2 -37,4 -52,3 -39,1 -38,6
-35,9 -27,7 -20,2 -30,5 -41,2 -35,1 -36,3 -19,8
-49,4 -41,1 -22,0 -31,6 -34,5 -42,8 -42,3 -44,0
-54,2 -48,6 -27,2 -43,3 -30,8 -57,8 -39,9 -44,5
-45,9 -35,8 -24,8 -35,7 -30,1 -65,3 -43,4 -38,9
-38,1 -43,7 -23,7 -41,2 -34,5 -69,4 -44,5 -10,6
-44,5 -35,1 -18,2 -49,2 -35,3 -57,0 -37,1 -29,7
-42,8 -38,7 -21,4 -42,8 -35,9 -57,8 -38,4 -30,6

2,2 -2,1 41,0 37,2 43,5 18,1 37,2 53,9
-1,8 13,2 21,5 17,8 29,6 21,8 24,1 38,6
23,0 8,7 56,9 36,3 51,7 46,0 27,0 44,2
-6,7 4,6 35,5 46,1 26,2 6,7 11,7 34,1
8,5 15,8 52,3 58,5 33,1 24,6 20,9 42,4
5,5 3,5 30,9 46,6 37,6 32,8 27,0 49,3
6,6 0,1 35,5 18,7 24,1 4,7 4,9 16,0
5,6 3,7 36,6 31,6 28,9 14,4 14,6 31,5

0,7 -1,2 29,9 21,6 31,3 10,5 10,3 32,4
-13,3 2,9 35,7 26,4 21,0 14,9 8,6 24,7

-8,0 -16,3 17,8 24,2 38,6 36,8 14,4 20,7
-36,2 -35,3 15,9 8,1 -1,2 -6,4 -19,7 -0,9
-12,4 6,3 3,6 1,2 -3,6 9,2 -10,1 11,3
-25,8 -27,0 -0,6 7,9 3,5 -4,1 -11,4 -3,4
-10,9 -9,3 16,2 2,0 0,5 -11,2 -23,5 -10,1
-13,0 -13,8 13,3 7,5 6,4 -0,9 -13,3 2,2
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1991. Alkutuotantokunnissa investoidaan vähiten koko 
maassa.

Vuonna 1997 asuntorakentamisen arvioidaan elpyvän 
koko maassa alkutuotantokuntia lukuunottamatta, vaikka 
sielläkin investoinnit lisääntyvät jonkin verran tämän vuo
tisesta. Muissa kunnissa kehitysnäkymät eivät juurikaan 
poikkea toisistaan. Keskeistä on se, että selvä käänne pa
rempaan on näkyvissä. Panostukset teollisuuteen kasvavat 
kaikissa kunnissa, nopeimmin kuitenkin suurissa keskuk
sissa ja esikaupunkikunnissa. Kaupan ja palveluiden in
vestoinnit kasvavat erityisesti suurissa keskuksissa, teolli
suuskeskuksissa sekä esikaupunkikunnissa.

Nyt näyttää siltä, että investointien aallonpohja on si
vuutettu ja perusta investointien kasvulle on vahvistunut.

EU-jäsenyyteen suhtaudutaan 
aikaisempaa myönteisemmin
Suhtautuminen Suomen EU-jäsenyyteen on keväistä 
myönteisempää. Alkutuotantokunnissa sen hyötyjä on pi
detty vähäisinä, nyt näissäkin kunnissa odotukset ovat va
loisammat. Eniten jäsenyydestä on hyötyä elinkeinoelä
män kehittymiselle. Varsinkin keskusseutujen ulkopuolella 
uskotaan aikaisempaa enemmän sen myönteisiin vaikutuk
siin myös kunnan omaan toimintaan.

EU-jäsenyydestä hyötyvät eniten suuret keskukset ja 
teollisuuskeskukset. Näissä kunnissa jäsenyys edistää sekä 
kunnan omaa toimintaa että elinkeinoelämän kehittämistä.

ten 1991. I kommuner med stor primärproduktion investe- 
ras det minst i hela landet.

Är 1997 bedöms bostadsbyggandet stimuleras i hela 
landet, med undantag för kommuner med stor primärpro
duktion. Ocksä i dessa ökar investeringarna nägot jämfört 
med i är. I övriga kommuner avviker utvecklingsutsiktema 
inte i nägon nämnvärd grad frän varandra. Det viktiga är 
att man kan skönja en tydliga vändning mot det bättre. 
Satsningama inom industrin ökar i alla kommuner, men 
tillväxten är snabbast i Stora centra och förortskommuner. 
Investeringarna i handel och tjänster ökar speciellt i Stora 
centra, industrialiserade centra och förortskommuner. Det 
verkar som om dalbotten i ffäga om investeringar var pas- 
serad och som om gründen för en investeringsökning blivit 
stadigare.

Inställningen tili EU-medlemskapet 
positivare
Inställningen tili Finlands medlemskap i EU är positivare 
än i varas. I kommuner med stor primärproduktion har för- 
delama ansetts vara smä. Nu är förväntningama större 
ocksä i dessa kommuner. Nyttan av medlemskapet är 
störst för utvecklingen inom näringslivet. Framför allt 
utanför centralortema tror man mer än tidigare pä dess po- 
sitiva inverkan ocksä pä kommunens egen verksamhet.

Stora centra och industrialiserade centra har mest nytta 
av EU-medlemskapet. I dessa kommuner främjar medlem
skapet bäde kommunens egen verksamhet och utveckling
en av näringslivet.

Tilastokeskus 9



Uusimaa

Pääkaupunkiseudulla suhtaudutaan luottavaisesti tulevaisuuteen. Kuntien talouden odotetaan kuiten
kin heikentyvän vaikka varsinkin pääkaupunkiseudulla tulot kasvavat tänä ja  ensi vuonna. Työllisyys 
paranee koko maakunnassa ja  investoinnit vilkastuvat. Erityisesti asuntorakentaminen vilkastuu var
sin nopeasti. Elinkeinoelämän kehittäminen sujuu aikaisempaa paremmin pääkaupunkiseudulla. 
Kuntayhteistyöhön on tullut kitkaa pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Pääkaupunkiseudulla Suomen 
EU-jäsenyys pystytään hyödyntämään muuta maakuntaa paremmin.

Pääkaupunkiseudulla myönteiset 
kehitysnäkymät
Pääkaupunkiseudun kuntien kehitys
näkymät ovat maan valoisimpia, noin 
80 prosenttia vastaajista uskoo kehi- j 
tyksen paranevan lähivuosina. Muissa | 
kunnissa tulevaisuudentoiveet ovat 
heikentyneet keväästä.

Kuntien talouskehitys heikentyy 
lähitulevaisuudessa
Kuntien rahoitustilanteen arvioidaan | 
kiristyvän lähivuosina. Pääkaupun
kiseudun kunnissa näkymät ovat huo
noimmat syksystä 1993, vaikka kun- j 
tien tulojen arvioidaan kasvavan tänä j 
ja  ensi vuonna. Muissa kunnissa tulot 
kasvavat tänä vuonna selvästi pääkau
punkiseudun kuntia hitaammin, vuon
na 1997 niiden odotetaan vähenevän. 
Pääkaupunkiseudulla kuudennes vas
taajista arvioi kuntansa alentavan ve
roäyrin hintaa ensi vuonna, muissa 
kunnissa äyrin hinta pysyy ennallaan 
vuosina 1997-1998. Kuntien velka
määrä pienentyy selvästi tänä vuonna 
koko maakunnassa. Pääkaupunkiseu
dulla velanotto supistuu myös vuonna 
1997, sen sijaan sen ulkopuolella 
useissa kunnissa velkaa joudutaan ot
tamaan lisää.

Elinkeinoelämän kehittämis
mahdollisuudet paranevat 
pääkaupunkiseudulla
Terveydenhoitopalveluiden järjestämi
nen on vaikeutunut koko maakunnas
sa. Pääkaupunkiseudulla vastaajia 
huolestuttaa myös vanhusten huollon 
tilanne. Ympäristöasiat huolettavat 
vastaajia aikaisempaa enemmän pää

kaupunkiseudulla, näkymät ovat huo
noimmat syksystä 1991.

Elinkeinoelämän kehittämismahdol
lisuuksista on eriäviä näkemyksiä. 
Pääkaupunkiseudulla näkymät ovat 
myönteiset. Muissa kunnissa ongelmia | 
on vielä runsaasti, vaikka tilanne on 
parantunut koko ajan keväästä 1995.

Koulutoimen vaikeuksien arvioi
daan lisääntyvän koko maakunnassa. 
Pääkaupunkiseudulla näkymät ovat 
kuitenkin selvästi muita kuntia syn- 
kemmät. Viimeksi yhtä huonoa kehi- } 
tystä ennakoitiin syksyllä 1994.

Työllisyys paranee Uudellamaalla
Uudenmaan työllisyyskehitys näyttää | 
varsin valoisalta. Työttömyyden arvi
oidaan pienentyvän koko maakunnas
sa tänä ja  ensi vuonna. Pääkaupun
kiseudulla lähes kaikki vastaajat odot
tavat työttömien määrän pienentyvän I 
vuonna 1997. Eniten työpaikkojen ' 
odotetaan kasvavan yksityisissä palve
luissa ja  teollisuudessa, mutta varsin
kin pääkaupunkiseudulla myös raken
tamisen työpaikkamäärän uskotaan li
sääntyvän nopeasti. Useimmista muis
ta maakunnista poiketen myös julkis
ten palveluiden työpaikkojen uskotaan 
lisääntyvän, näkymät ovat samanlaiset 
sekä pääkaupunkiseudulla että sen ul
kopuolella.

Kuntien yhteistyö kangertelee 
pääkaupunkiseudun ulkopuolella
Kuntien yhteistyöhön suhtaudutaan ai
kaisempaa varovaisemmin koko maa
kunnassa. Pääkaupunkiseudun ulko
puolella odotukset ovat selvästi varo
vaisemmat kuin vielä vuosi sitten.

Seutukunnallisen yhteistyön merki
tystä painotetaan koko maakunnassa. 
Pääkaupunkiseudulla tätä tärkeämpänä 
pidetään kuitenkin kansainvälisiä yh
teyksiä ja  yhteistoimintaa elinkei
noelämän kanssa.

Kaupan ja palveluiden 
investoinnit kasvavat ripeästi 
pääkaupunkiseudulla
Asuntorakentamisen arvioidaan lisään
tyvän selvästi tänä vuonna pääkaupun
kiseudulla. Tätä enemmän kasvavat 
kuitenkin kaupan ja palveluiden inves
toinnit. Sen sijaan teollisuudessa in
vestointitoiminta näyttää jäävän vähäi
semmäksi kuin keväällä odotettiin. 
Muissa kunnissa lähinnä vain teolli
suuden investoinnit kasvavat tänä 
vuonna.

Vuonna 1997 asuntorakentaminen 
lisääntyy myös pääkaupunkiseudun 
ulkopuolella. Myös kaupan ja palve
luiden investoinnit kasvavat. Pääkau
punkiseudulla investointiodotukset 
ovat pitkälti samanlaiset kuin tänä 
vuonna. Teollisuuden panostukset 
saattavat kuitenkin jonkin verran kas
vaa tämän vuotisesta.

EU-jäsenyydestä etua etenkin 
pääkaupunkiseudulle
EU-jäsenyyden merkitys nähdään 
edelleen eri tavoin Uudellamaalla. 
Pääkaupunkiseudulla sen hyödyt arvi
oidaan selvästi suuremmiksi kuin 
muissa kunnissa, tosin EU-jäsenyyden 
arvioidaan hyödyttävän elinkeinoelä
män kehittymistä ja  kunnan omaa toi- 

I mintaa koko maakunnassa.
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Kehitysnäkymät (Kysymykset 10, 3b, 4b ja 9a)

Kunnan tuleva kehitys Velkam äärän kehitysnäkymät

Työttömyyden kehitysnäkymät EU-jäsenyyden vaikutus

t§l^ I
100

2/91 1/92 2/92 1/93 2/93 1/94 2/94 1/95 2/95 1/96 2/96

0
1

keskusaluekunnat

m uut kunnat
- 1 0 0  k ie lteinen 

I l= 1/1995 1 = 2/1995

myönteinen 1 0 0  

= 1/1996 R H  =2/1996

maakunnan

k e sk u s a lu e k u n n a t 

m u u t k u n n a t

koko maan

S  k eskusa luekun na t 

^  m u u t ku n n a t

Yllä olevassa kuviossa maakunnan keskusaluekunnat ja maakunnan 
muut kunnat pylväinä ja saldolukuina ja koko maan keskusaluekunnat 
ja koko maan muut kunnat viivana pisteellä korostettuna.

¡¡¡¡¡I Tilastokeskus n



Varsinais-Suomi

Maakunnan yleiset näkymät ovat valoisammat kuin keväällä, parannusta odotetaan varsinkin Turun 
seudun ulkopuolella. Kuntien tulokehitys heikentyy selvästi ensi vuonna, siitä huolimatta kunnat pyr
kivät vähentämään velanottoaan. Sosiaali- ja  terveyspalveluiden järjestäminen vaikeutuu lähitulevai
suudessa, näkymät ovat maan huonoimpia. Työllisyyskehitys jatkuu myönteisenä, erityisesti yksityis
ten palveluiden työpaikkojen kasvu vaikuttaa työttömyyden alentumiseen. Investoinnit eivät olennai
sesti vilkastu, vain asuntorakentamisen investoinnit kasvavat selvästi. Kuntien yhteistyönäkymät ovat 
heikentyneet Turun seudun ulkopuolella. Myönteisyys Suomen EU-jäsenyyttä kohtaan on kasvanut 
koko maakunnassa.

Yleiset kehitysnäkymät 
parantuneet
Vastaajien näkemykset tulevasta ovat 
keväisiä arvioita valoisammat. Erityi
sesti Turun seudun ulkopuolella odo
tukset myönteisestä kehityksestä ovat 
kasvaneet, näkemysero keskusseudun 
ja muiden kuntien välillä on tasoittu
nut keväästä.

Kuntien velka vähenee
Kuntien rahoitusasema näyttää edel
leen vaikealta. Erityisesti Turun seu
dun ulkopuolella tilanne on varsin 
huolestuttava, yli 60 prosenttia vastaa
jista arvioi ongelmien kasvavan lähi
vuosina. Kuntien tulot pienentyvät 
ensi vuonna. Tiukentuvasta talousti
lanteesta huolimatta kunnat suhtautu
vat kielteisesti lainanottoon. Varsinkin 
Turun seudun ulkopuolella pyritään 
velkaa pienentämään selvästi tänä ja 
ensi vuonna. Veroäyrin hinnan koro- 
tuspaineet kasvavat jonkin verran 
vuonna 1998 koko maakunnassa.

Vaikeuksia tulossa sosiaali- ja 
terveyspalveluihin

Turun seudulla sosiaali- ja terveyspal
veluiden järjestämisessä nähdään 
enemmän uhkia kuin muissa kunnissa. 
Kuntien palvelutuotannossa suurim
mat vaikeudet koettelevat koko maa
kunnassa lasten päivähoitoa. Turun 
seudulla myös terveydenhoidon tilan
ne huolestuttaa, muissa kunnissa nä

kymät ovat parantuneet viime kevääs
tä. Turun seudun ulkopuolella ympä- 

| ristöasioiden hoito aiheuttaa entistä 
| enemmän huomiota.

Turun seudulla elinkeinoelämän ke- j 
liittämisessä ei ole suuria ongelmia lä
hitulevaisuudessa. Muissa kunnissa 
elinkeinoelämän kehittämisedellytyk
set ovat heikentyneet, näkymät ovat 

| huonoimmat keväästä 1993.

Yksityisten palveluiden työpaikat 
lisääntyvät nopeimmin
Varsinais-Suomen työllisyystilanne 
näyttää hyvältä. Odotukset työttömyy- 

| den nopeasta vähentymisestä ovat kas- 
| vaneet koko maakunnassa. Suurimmat 
| toiveet kohdistuvat yksityisten palve- |
I luiden työpaikkojen kasvuun, mutta | 

myös rakentamisen elpymiseen usko
taan aikaisempaa voimakkaammin. 
Teollisuustyöpaikkojen kasvu saattaa 
olla keväisiä arvioita nopeampaa eri- 

| tyisesti Turun seudun ulkopuolella. 
Maatalouden työpaikkamenetykset | 
ovat edelleen huomattavia koko maa- | 
kunnassa. Turun seudun ulkopuolella 
myös julkisten palveluiden työpaikat 
vähentyvät selvästi.

Kuntien yhteistyö heikentyy 
Turun seudun ulkopuolella
Turun seudun ulkopuolella kuntien 

| yhteistyö on vastatuulessa, näkymät | 
| ovat huonoimmat syksystä 1991. Tu- I 

run seudulla odotukset ovat parantu- | 
neet viime keväästä, siellä painotetaan |

erityisesti seutukunnallista yhteistyötä. 
Muissa kunnissa pidetään myös maa
kunnallista yhteistoimintaa keskeise
nä. Yhteydet valtionhallintoon vähen
tyvät lähivuosina varsinkin Turun seu
dun kunnissa, tässä suhteessa mielipi
teet ovat muuttuneet kielteisemmiksi 
aikaisempiin kyselyihin nähden.

Investointien ei odoteta elpyvän
Investointien ei odoteta elpyvän vielä 
tänä vuonna, vaikka Turun seudun ul
kopuolella asuntorakentamisen arvioi- 
daankin lisääntyvän. Lisäksi teollisuu
den investoinnit kasvavat jonkin ver
ran tänä vuonna.

Investointien ei uskota muuttuvan 
ratkaisevasti vielä ensi vuonnakaan. 
Tosin asuntorakentamisen arvioidaan 
elpyvän selvästi myös Tumn seudulla. 
Teollisuusinvestointien kasvu jää vielä 
varsin hitaaksi. Arviot kaupan ja pal
veluiden investoinneista näyttävät jon
kin verran tämän vuotista paremmilta.

EU-jäsenyyteen suhtaudutaan 
myönteisesti
Turun seudun ulkopuolella EU-jä- 
senyyden merkitystä painotetaan ke
väistä enemmän. Varsinkin sen hyö
dyt elinkeinoelämän kehittymiselle ar
vioidaan aikaisempaa suuremmiksi. 
Myös Turun seudulla jäsenyyden näh
dään vaikuttavan myönteisemmin 
elinkeinoelämän kehittymiseen kuin 
kunnan omaan toimintaan.
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Kg h ityS näkymät (Kysymykset 10, 3b, 4b ja 9a)

Kunnan tuleva kehitys Velkam äärän kehitysnäkymät

Työttömyyden kehitysnäkymät EU-jäsenyyden vaikutus
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Yllä olevassa kuviossa maakunnan keskusaluekunnat ja maakunnan 
muut kunnat pylväinä ja saldolukuina ja koko maan keskusaluekunnat 
ja koko maan muut kunnat viivana pisteellä korostettuna.
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Satakunta
Porin seudun kuntien kehitysnäkymät ovat heikentyneet viime keväästä, muiden kuntien näkymät ovat 
parantuneet. Merkit kuntien talouden kiristymisestä ovat aikaisempaa selvemmät, näkymät ovat syn- 
kimmät syksystä 1992. Edellytykset elinkeinoelämän kehittämiseen paranevat Porin seudulla. Sosiaali- 
ja  terveyspalveluiden järjestäminen on Satakunnassa helpompaa kuin useimmissa muissa maakunnis
sa. Työllisyyskehitys paranee ensi vuonna Porin seudun ulkopuolella. Kuntien yhteistyöedellytykset hei
kentyvät Porin seudulla. Investointien kasvu nopeutuu ensi vuonna, suurimmat kasvuodotukset ovat 
asuntorakentamisessa. Satakunnan kunnat arvioivat hyötyvänsä Suomen EU-jäsenyydestä. Elinkei
noelämän kehittämisen ohella jäsenyydellä on myönteisiä vaikutuksia myös kunnan omaan toimintaan.

Maakunnan sisäiset erot 
pienentyneet
Satakunnan kehitysnäkymistä on var
sin yhdensuuntaiset näkemykset Porin 
seudulla ja sen ulkopuolella, maakun
nan sisäiset erot ovat pienentyneet vii
me keväästä. Porin seudulla tulevai
suuteen suhtaudutaan varovaisemmin 
kuin keväällä. Muissa kunnissa odotuk
set paremmasta ovat kasvaneet selvästi. 
Porin seudun näkymät ovat kuitenkin 
edelleen muita kuntia valoisammat.

Kuntien talousnäkymät 
synkimmät moneen vuoteen
Satakunnan kuntien rahoitusasema on 
maan huonoimpia. Näkymät ovat syn
kimmät syksystä 1992. Porin seudulla 
kuntien tulot pienentyvät ensi vuonna, 
lisäksi tämän vuoden tulokehitys on 
tänä vuonna huonompi kuin keväällä 
arvioitiin. Tästä huolimatta Porin seu
dun kunnissa noin kuudennes vastaa
jista arvioi kuntansa alentavan veroäy
rin hintaa ensi vuonna. Lisäksi kunnat 
vähentävät velkaansa huomattavasti 
vielä tänä vuonna. Porin seudun ulko
puolella verotulot kasvavat tänä vuon
na, mutta kehitys heikentyy selvästi 
vuonna 1997. Kuntien velanotto vä
hentyy erityisesti tänä vuonna.

Elinkeinoelämän kehittämiseen 
vauhtia Porin seudulla
Edellytykset elinkeinoelämän kehittä
miseen poikkeavat maakunnan sisällä. 
Porin seudulla tilanne näyttää aikai
sempaa valoisammalta, ongelmien us
kotaan pienentyvän lähitulevaisuudes
sa. Muiden kuntien edellytykset ovat 
huonommat, vaikka tilanne on parem
pi kuin keväällä.

Porin seudun ulkopuolella lasten 
päivähoito on vaikeutumassa. Sen si
jaan terveydenhoidon järjestämisen 

) ongelmat ovat pienentyneet, näkymät 
j ovat parhaat keväästä 1992. Porin seu

dun kunnissa sosiaali- ja  terveyspalve
luiden järjestämisessä ei tällä hetkellä 
nähdä olevan suuria ongelmia.

Kuntien kaavoitustilanne on edel
leen hyvä koko maakunnassa. Sen si- 

| jaan kunnallistekniikasta on eriäviä 
näkemyksiä. Porin seudulla kunnallis- 

| tekniikan ylläpito hoituu aikaisempaa 
paremmin, muissa kunnissa tilanteen 
odotetaan heikentyvän selvästi lähi
vuosina. Asumisen ongelmat kasvavat 
erityisesti Porin seudun ulkopuolella.

Koulutoimen näkymät heikentyvät 
lähitulevaisuudessa Porin seudulla, 

j Kulttuuritoimen kehityksestä on 
i eriäviä näkemyksiä. Porin seudulla ti- 
i lanteen uskotaan paranevan, muissa 

kunnissa näkymät ovat synkemmät.

Työttömyys alenee vuonna 1997
Satakunnan työllisyyskehitys on tänä 
vuonna maan huonoimpia. Porin seu
dulla työttömyys saattaa vielä kasvaa.

| Vuonna 1997 kehityksen odotetaan 
| muuttuvan oleellisesti koko maakun- 
i nassa. Porin seudulla noin 2/3 ja 

muissa kunnissa lähes puolet vastaa
jista arvioi työttömyyden alenevan.

Työpaikkojen kasvu keskittyy yksi
tyisiin palveluihin. Myös teollisuuteen 

I odotetaan syntyvän uusia työpaikkoja. 
Sen sijaan rakentamisen ei uskota vie
lä elpyvän, vaikka Porin seudulla ra
kentamisen työpaikkojen arvioidaan- 
kin lisääntyvän viime vuodesta. Jul- 

| kisten palveluiden työpaikkojen vä- 
| lientyminen jatkuu varsin suurena 

koko maakunnassa.

Kuntien yhteistyö sujuu huonosti 
Porin seudun ulkopuolella
Kuntien yhteistyön merkitys nähdään 
maakunnassa eri tavoin. Porin seudul
la kunnallista yhteistoimintaa pidetään 
tärkeänä, muissa kunnissa yhteistyö- 

[ näkymät ovat huonoimmat koko maas- 
j sa. Varsinkin yhteistyöhön valtionhal

linnon kanssa suhtaudutaan epäilevästi.
Seutukunnallista yhteistoimintaa 

korostetaan eniten koko maakunnassa. 
Maakunnallisen yhteistyön merkitys 
on vähentynyt aikaisempiin kyselyihin 
verrattuna.

Investoinnit vilkastuvat ensi 
vuonna Porin seudulla
Asuntorakentaminen vilkastuu tänä 
vuonna koko maakunnassa. Sen sijaan 
teollisuuden panostukset lisääntyvät 
vain Porin seudun ulkopuolella. Näissä 
kunnissa saattavat jopa maatalouden in
vestoinnit kasvaa, vastaavia odotuksia 

| muualla maassa on vain Kokkolan seu
dun ulkopuolisissa kunnissa

Vuonna 1997 investoinnit kasvavat 
ripeästi Porin seudulla. Asuntoraken
tamisen ohella teollisuuden sekä kau
pan ja  palveluiden investoinnit kehit
tyvät myönteisesti. Muissa kunnissa 
teollisuudessa ja asuntorakentamisessa 
on pieniä kasvuodotuksia.

EU-jäsenyydestä hyötyä myös 
kunnan toimintaan
Satakunnassa korostetaan varsin vah
vasti Suomen EU-jäsenyyden merki
tystä. Sen uskotaan hyödyttävän eni- 

| ten elinkeinoelämän kehittymistä, 
mutta varsinkin Porin seudun ulko
puolella painotetaan entistä enemmän 
myös jäsenyyden myönteistä vaikutus
ta kunnan omaan toimintaan.
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Kehitysnäkymät (Kysymykset 10, 3b, 4b ja 9a)
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Yllä olevassa kuviossa maakunnan keskusaluekunnat ja maakunnan 
muut kunnat pylväinä ja saldolukuina ja  koko maan keskusaluekunnat 
ja koko maan muut kunnat viivana pisteellä korostettuna.
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Hämeen yleiset kehitysnäkymät ovat maan parhaat. Erityisesti Hämeenlinnan seudun ulkopuolella 
toiveet paremmasta ovat aikaisempaa yleisempiä. Tästä huolimatta Hämeenlinnan seudun ulkopuo
lella kuntien rahoitustilanne arvioidaan heikoksi. Kuntien verotulot vähentyvät tänä ja  ensi vuonna. 
Päivähoito- ja  terveydenhoitopalveluiden ongelmat lisääntyvät lähivuosina koko maakunnassa. Hä
meenlinnan seudun ulkopuolella myös koulutoimen näkymät ovat heikentyneet. Hämeen työllisyysti
lanne paranee, yksityisten palveluiden ja  teollisuuden työpaikkojen kasvun myötä työttömyyden odo
tetaan laskevan vuosina 1996-1997. Kuntien yhteistyönäkymät ovat heikentyneet. Investoinnit vilkas
tuvat, eniten teollisuudessa ja  asuntorakentamisessa. Hämeenlinnan seutu hyötyy muuta maakuntaa 
enemmän EU-jäsenyydestä.

Myönteiset kehitysnäkymät 
Hämeenlinnan seudun 
ulkopuolella
Hämeen yleiset kehitysnäkymät ovat 
maan parhaat. Hämeenlinnan seudun 
ulkopuolella odotukset ovat kasvaneet 
oleellisesti viime keväästä. Tuolloin 
noin kolmannes vastaajista arvioi kun
tansa kehityksen paranevan lähitule
vaisuudessa, nyt vastaavaa odottaa jo 
noin 80 prosenttia vastaajista.

Kuntien rahoitustilanne heikentyy
Kuntien rahoitusaseman arvioidaan 
heikentyvän selvästi lähivuosina. Eri
tyisen synkältä tilanne näyttää Hä
meenlinnan seudun ulkopuolella. 
Näissä kunnissa verotulojen arvioi
daan vähentyvän vuosina 1996-1997. 
Veroäyrin hinnan korotuksiin ei kui
tenkaan haluta ryhtyä, joten useat kun
nat joutuvat ottamaan entistä enemmän 
lainaa toimintojensa rahoittamiseksi. 
Hämeenlinnan seudun ulkopuolella lai
nat lisääntyvät vuonna 1997.

Hämeenlinnan seudun kunnissa ve
rotulot kasvavat voimakkaasti tänä 
vuonna, vuonna 1997 kehitys hidastuu 
selvästi. Kunnat vähentävät velkaansa 
molempina vuosina. Kuudennes vas
taajista odottaa kuntansa alentavan ve
roäyrin hintaa ensi vuonna.

Kunnallisten palveluiden 
järjestämisessä pulmia
Päivähoidon ja terveydenhoidon jär
jestäminen huolestuttaa aikaisempaa 
enemmän koko maakunnassa. Hä
meenlinnan seudun ulkopuolella var
sinkin terveydenhoitopalveluissa odo
tetaan olevan suuria ongelmia lähi
vuosina.

Elinkeinoelämän kehittäminen su
juu edelleen varsin hyvin Hämeenlin
nan seudulla, vaikka näkymät ovat 
huonontuneetkin syksystä 1995. Muis
sa kunnissa olosuhteiden ei uskota juu
rikaan muuttuvan lähivuosina.

Kuntien kaavoitustilanne on paran
tunut viime keväästä koko maakun
nassa. Hämeenlinnan seudun ulkopuo
lella koulutoimen näkymät huolestut
tavat aikaisempaa enemmän, odotuk
set ovat synkimmät syksystä 1993. 
Myös kulttuuritoimen ongelmien arvi
oidaan olevan kasvamassa.

Työllisyystilanne paranee, 
yksityisten palveluiden ja 
teollisuuden työpaikat lisääntyvät
Maakunnan työllisyystilanne paranee 
tänä ja ensi vuonna. Hämeenlinnan 
seudulla työttömyyden alentuminen on 
kuitenkin muuta maakuntaa nopeam
paa molempina vuosina. Siellä etenkin 
rakentamisen työpaikkojen odotetaan 
lisääntyvän, mutta myös teollisuuden 
ja  yksityisten palveluiden työpaikat 
kasvavat nopeasti. Muissa kunnissa lä
hes kaikki vastaajat arvioivat yksityis
ten palveluiden työpaikkamäärän kas
vavan tänä vuonna. Myös teollisuu
dessa on suuria kasvuodotuksia. Ra
kentamisen työpaikkojen lisääntymi
nen jää hitaammaksi kuin Hämeenlin
nan seudulla.

Kitkaa kuntien yhteistyöhön
Kuntien yhteistyö on heikentynyt vii
me keväästä. Erityisesti Hämeenlinnan 
seudun ulkopuolella siihen suhtaudutaan 
aikaisempaa varauksellisemmin.

Hämeenlinnan seudulla keskitytään 
seutukuntien ja maakunnan yhteistyö
hön. Lisäksi kansainvälisten yhteyksi

en merkitystä korostetaan. Muissa 
kunnissa maakunnalliseen yhteistoi
mintaan suhtaudutaan epäilevästi. Sen 
sijaan yhteyksiä elinkeinoelämän 
kanssa pidetään tärkeinä. Useimmista 
muista maakunnista poiketen yhteis
toiminta valtionhallinnon kanssa li
sääntyy lähitulevaisuudessa.

Teollisuuden ja asunto
rakentamisen investoinnit 
lisääntyvät
Investointiodotukset ovat kasvaneet 
viime keväästä. Teollisuuden ja asun
torakentamisen investoinnit lisäänty
vät eniten. Hämeenlinnan seudulla 
asuntorakentaminen kasvaa nopeasti. 
Muissa kunnissa teollisuuden sekä 
kaupan ja  palveluiden investointien 
uskotaan lisääntyvän keväisiä arvioita 
nopeammin.

Vuonna 1997 investointikehityksen 
ei uskota juurikaan muuttuvan tämän 
vuotisesta. Investointien kasvu on no
peinta koko maakunnassa asuntora
kentamisessa. Hämeenlinnan seudulla 
kaupan ja  palveluiden investoinnit vä
hentyvät.

EU-jäsenyydellä myönteisiä 
vaikutuksia Hämeenlinnan 
seudulla
Hämeenlinnan seudulla suhtaudutaan 
myönteisesti Suomen EU-jäsenyyteen. 
Sen uskotaan vaikuttavan myönteisesti 
sekä kunnan omaan toimintaan että 
elinkeinoelämän kehittymiseen. Muis
sa kunnissa näkemykset ovat hieman 
varovaisemmat. Hyödyt elinkeinoelä
män kehittymiseen arvioidaan suurik
si, mutta kunnan omaan toimintaan jä
senyydellä uskotaan olevan enemmän 
kielteisiä kuin myönteisiä vaikutuksia.
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Kehitysnäkymät (Kysymykset 10, 3b, 4b ja 9a)

Kunnan tuleva kehitys Velkam äärän kehitysnäkymät

Työttömyyden kehitysnäkymät EU-jäsenyyden vaikutus
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muut kunnat pylväinä ja saldolukuina ja koko maan keskusaluekunnat 
ja koko maan muut kunnat viivana pisteellä korostettuna.

¡¡¡¡¡I Tilastokeskus 17



Pirkanmaa

Pirkanmaan yleiset kehitysnäkymät ovat maan parhaimpia, vaikka varsinkin Tampereen seudulla 
kuntien rahoitusongelmat lisääntyvät nopeasti. Myös elinkeinoelämän kehittämisedellytykset heiken
tyvät lähivuosina. Työllisyys paranee, työttömyyden arvioidaan pienentyvän koko maakunnassa. 
Kuntien yhteistyönäkymät ovat myönteiset, Pirkanmaalla korostetaan erityisesti seutukunnallisen yh
teistyön merkitystä. Investoinnit elpyvät tänä vuonna, etenkin asuntotuotanto kasvaa. Suhtautuminen 
EU-jäsenyyteen on muuttunut myönteisemmäksi.

Lähivuosien kehitys arvioidaan 
myönteiseksi
Pirkanmaan yleiset kehitysnäkymät 
ovat Hämeen ohella parhaimmat koko 
maassa. Tampereen seudun ulkopuo
lella odotukset ovat parantuneet sel
västi viime keväästä.

Rahoitushuolet painavat 
Tampereen seudun kuntia
Tampereen seudun kuntien rahoi
tusaseman arvioidaan heikentyvän lä
hivuosina, näkymät ovat synkimmät 
syksystä 1993. Muissa kunnissa tilan
ne on maan parhaimpia, vaikka näis
säkin ongelmien odotetaan sielläkin 
hieman lisääntyvän. Kuntien tulot kas
vavat tänä vuonna koko maakunnassa. 
Ensi vuonna kasvu pysähtyy. Kuntien 
velanotto vähentyy huomattavasti vii
me vuodesta, mutta supistuu selvästi 
hitaammin vuonna 1997. Useat kunnat 
alentavat veroäyrin hintaa vuonna 
1997, näin odottaa 40 prosenttia Tam
pereen seudun ja 30 prosenttia muiden 
kuntien vastaajista.

Elinkeinoelämän kehittämisessä 
pilvistyvää Tampereen seudulla

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjes
tämisessä ei nähdä suuria ongelmati
lanteita lähitulevaisuudessa. Tampe

reen seudun ulkopuolella pientä huolta 
aiheuttaa kuitenkin terveyspalveluiden 
järjestäminen. Tampereen seudulla 
ympäristöasioiden näkymät ovat pa
remmat kuin aikaisemmissa kyselyis
sä.

Elinkeinoelämän kehittämismahdol
lisuudet nähdään eri tavoin Pirkan
maan kunnissa. Tampereen seudulla 
ongelmien arvioidaan lisääntyvän lähi
tulevaisuudessa, muissa kunnissa ti
lanne on hiljalleen kohentumassa.

Työttömyys vähentyy koko 
maakunnassa
Maakunnan työllisyysnäkymät ovat 
erinomaiset. Työttömyyden odotetaan 
vähentyvän selvästi tänä ja ensi vuon
na. Työpaikkojen uskotaan kasvavan 
varsin tasaisesti rakentamisessa, teolli
suudessa ja  yksityisissä palveluissa. 
Tampereen seudun ulkopuolella ra
kentamisen ja  teollisuuden kasvu on 
oleellisesti keväistä nopeampaa. Tam
pereen seudulla myös julkisten palve
luiden työpaikkojen ennakoidaan li
sääntyvän viime vuodesta, muissa 
kunnissa ne vähentyvät edelleen.

Seutukunnallista yhteistyötä 
korostetaan Pirkanmaalla
Pirkanmaan kunnissa luotetaan kun
tien yhteistyöhön. Tampereen seudun

ulkopuolella näkemykset ovat selvästi 
keväisiä myönteisemmät. Lähes kaikki 
vastaajat painottavat seutukunnallisen 
yhteistyön merkitystä. Varsinkin Tam
pereen seudulla yhteydet elinkeinoelä
män kanssa lisääntyy lähivuosina. 
Kansainvälisiä yhteyksiä pidetään yllä 
entistä enemmän koko maakunnassa.

Investoinnit elpyvät tänä vuonna
Investoinnit elpyvät tänä vuonna koko 
maakunnassa. Varsinkin teollisuuden 
ja asuntorakentamisen investoinnit li
sääntyvät nopeasti, mutta myös kau
pan ja palveluiden näkymät ovat 
myönteiset. Vuonna 1997 tilanteen ei 
odoteta muuttuvan suuresti, tosin kau
pan ja palveluiden investoinnit vähen
tyvät Tampereen seudulla. Nopeinta 
investointien kasvu on asuntorakenta
misessa.

Myönteisyys EU-jäsenyyteen 
lisääntynyt
Pirkanmaalla EU-jäsenyyden uskotaan 
vaikuttavan myönteisesti sekä kunnan 
omaan toimintaan että elinkeinoelä
män kehittymiseen. Myönteisyys on 
lisääntynyt viime keväästä.
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Kehitysnäkymät (Kysymykset 10, 3b, 4b ja 9a)
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Päijät-Häme

Päijät-Hämeen yleiset kehitysnäkymät ovat valoisat. Lahden seudulla näkymät ovat parantuneet ke
väästä, vaikka kuntien taloustilanteen arvioidaan kiristyvän lähitulevaisuudessa. Lahden seudun ul
kopuolella elinkeinoelämän kehittäminen sujuu aikaisempaa paremmin. Sen sijaan koulutoimen nä
kymät ovat synkentyneet koko maakunnassa. Työllisyys kohentuu koko maakunnassa, Lahden seudul
la näkymät ovat parantuneet keväästä. Eniten lisääntyvät rakentamisen ja  yksityisten palveluiden 
työpaikat. Lahden seudun kuntien yhteistyö sujuu hyvin, Päijät-Hämeessä korostetaan erityisesti seu
tukunnallista yhteistyötä. Investoinnit elpyvät ensimmäisenä Lahden seudulla, muissa kunnissa inves
tointien kasvu alkaa vasta ensi vuonna. EU-jäsenyydestä arvioidaan olevan hyötyä elinkeinoelämän 
kehittymisen ohella myös kunnan omalle toiminnalle.

Kehitysnäkymät parantuneet 
Lahden seudulla
Päijät-Hämeen yleiset kehitysnäkymät 
ovat valoisat. Lahden seudulla tulevai
suuteen suhtaudutaan keväistä myön
teisemmin, siellä näkymät ovat nyt pa
remmat kuin muissa kunnissa.

Kuntien velanotto pienentyy
Näkemykset kuntien taloustilanteesta 
ovat ristiriitaiset. Lahden seudulla ra
hoitusnäkymät ovat synkät, kuntien 
tulot kasvavat selvästi vuoden takaisia 
arvioita hitaammin. Muissa kunnissa 
rahoitusongelmat koetaan vähäisem
miksi, vaikka tulojen odotetaankin 
pienenevän ensi vuonna. Sen sijaan 
vuoden 1996 tulokehitys arvioidaan 
myönteiseksi. Kunnat lyhentävät vel
kojaan tänä ja ensi vuonna, Lahden 
seudulla velkamäärä pienentyy selväs
ti muita kuntia enemmän.

Koulutoimen ongelmat kasvavat
Lahden seudulla vanhusten hoitopal
velut pystytään järjestämään aikaisem
paa helpommin, sen sijaan terveyden
hoidon tilanne on huonontunut. Ym
päristöasiat huolestuttavat vastaajia 
entistä enemmän, varsinkin Lahden 
seudun ulkopuolella tilanne näyttää 
vaikealta. Keskusalueiden ulkopuolel

la mahdollisuudet elinkeinoelämän ke
hittämiseen paranevat lähivuosina, 
Lahden seudullakin ongelmia nähdään 
vähemmän kuin vielä vuosi sitten.

Koulutoimen järjestämisen ongel
mat lisääntyvät koko maakunnassa. 
Lahden seudun ulkopuolella näkymät 
ovat edelleen selvästi keskusseutua 
synkemmät. Siellä myös kulttuuri- ja 
vapaa-aikatoimen tilanne huolestuttaa 
aikaisempaa enemmän.

Työllisyys elpyy Lahden seudulla
Päijät-Hämeen työllisyys kohentuu ke
väisiä arvioita nopeammin. Varsinkin 
Lahden seudulla työllisyyden hoidon 
edellytykset paranevat oleellisesti tänä 
ja  ensi vuonna, suurimmat toiveet 
kohdistuvat rakentamisen ja yksityis
ten palveluiden kasvuun. Muissa kun
nissa työpaikkojen uskotaan kasvavan 

l yksityisten palveluiden lisäksi myös 
i teollisuudessa.

Kuntien yhteistyö paranee
Kuntien yhteistoiminta kehittyy varsin 

, myönteisesti Päijät-Hämeessä. Lahden 
seudulla yhteistyön odotetaan pa
ranevan keväästä, muissa kunnissa nä
kymät ovat hieman huonontuneet. 
Seutukunnallinen yhteistyö koetaan 

| keskeiseksi koko maakunnassa, tosin 
I Lahden seudun ulkopuolella maakun

nallisia yhteyksiä painotetaan vielä 
enemmän. Lahden seudun ulkopuolel
la suhteita elinkeinoelämän pyritään 
tiivistämään lähitulevaisuudessa.

Investoinnit käynnistyvät tänä 
vuonna Lahden seudulla, muissa 
kunnissa vasta vuonna 1997
Investoinnit elpyvät tänä vuonna Lah
den seudulla. Suurimmat kasvuodo
tukset ovat teollisuudessa ja asuntora
kentamisessa, mutta myös kaupan ja 
palveluiden investoinnit lisääntyvät 
hitaasti. Muissa kunnissa kasvu jää 
vähäisemmäksi.

Ensi vuonna investointitahti jatkuu 
samanlaisena Lahden seudulla, kasvu 
on nopeinta asuntorakentamisessa. 
Muissa kunnissa näkymät paranevat 
oleellisesti tästä vuodesta, maataloutta 
lukuunottamatta investoinnit lisäänty
vät ripeästi.

EU-jäsenyydestä hyötyä myös 
kunnille
Päijät-Hämeessä suhtaudutaan myön
teisesti Suomen EU-jäsenyyteen. Sen 
arvioidaan hyödyttävän erityisesti alu
een elinkeinoelämän kehittymistä. 
Lahden seudun ulkopuolella käsityk
set ovat vahvistuneet keväästä. Myös 
kunnan omaan toimintaan jäsenyyden 
arvioidaan vaikuttavan myönteisesti.
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Kehitysnäkymät (Kysymykset 10, 3b, 4b ja 9a)

Kunnan tuleva kehitys
100

-100
2/91 1/92 2/92 1/93 2/93 1/94 2/94 1/95 2/95 1/96 2/96

Velkam äärän kehitysnäkymät

Työttömyyden kehitysnäkymät EU-jäsenyyden vaikutus
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Yllä olevassa kuviossa maakunnan keskusaluekunnat ja maakunnan 
muut kunnat pylväinä ja saldolukuina ja koko maan keskusaluekunnat 
ja koko maan muut kunnat viivana pisteellä korostettuna.
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Kymenlaakso

Keskusseutujen ulkopuolella kuntien kehitysnäkymät ovat parantuneet vuoden 1994 syksystä alkaen. 
Keskusseuduilla näkemykset ovat aikaisempaa varovaisemmat vaikka kuntien taloustilanne näyttää 
tällä hetkellä varsin vakaalta. Terveydenhoidon järjestäminen vaikeutuu lähivuosina, varsinkin kes
kusseuduilla ongelmat lisääntyvät. Työttömyys vähentyy tänä vuonna koko maakunnassa, keskusseu
duilla tämä kehitys jatkuu myös ensi vuonna. Kuntien yhteistyö sujuu hyvin erityisesti keskusseutu
jen ulkopuolella, eniten korostetaan kansainvälistä yhteistoimintaa sekä yhteyksiä elinkeinoelämän 
kanssa. Investoinnit lisääntyvät viime vuodesta selvästi, eniten kasvavat teollisuuden ja  asuntoraken
tamisen investoinnit.

Myönteinen kehitys jatkuu 
keskusseutujen ulkopuolella
Keskusseutujen ulkopuolella odotuk
set ovat parantuneet koko ajan syksys
tä 1994. Tuolloin lähes kaikki vastaa
jat arvioivat kuntansa kehityksen huo
nontuvan, nyt vastaavaa odottaa enää 
neljännes. Keskusseuduilla näkemyk
set tulevaisuudesta ovat hieman ke
väistä varovaisemmat, mutta sielläkin 
kehityksen odotetaan kohentuvan lähi
tulevaisuudessa.

Keskusseuduilla kuntien 
taloustilanne muita kuntia 
vakaampaa
Keskusseutujen ulkopuolisten kuntien 
rahoitusnäkymät ovat synkät. Rahoi
tusongelmien arvioidaan kasvavan tu
levaisuudessa, vaikka tänä ja  ensi 
vuonna tilanne näyttää vielä varsin 
hyvältä. Kuntien tulot kasvavat no
peasti varsinkin vuonna 1996. Keskus
seutujen ulkopuolisten kuntien velat 
pienentyvät selvästi tänä vuonna.

Keskusaluekunnissa rahoitustilanne 
näyttää vakaalta. Ongelmia arvioidaan 
olevan vähemmän kuin muissa kun
nissa. Kuntien tulot lisääntyvät tänä 
vuonna, ensi vuonna kasvu hidastuu. 
Muutama kunta alentaa äyrin hintaa 
ensi vuonna, korotuspaineita ei uskota 
olevan lähivuosina. Keskusaluekunnat 
vähentävät velkojaan tänä vuonna.

Terveydenhoidossa vaikeuksia 
lähivuosina
Terveydenhoidon jäljestäminen tuot
taa hankaluuksia lähitulevaisuudessa

varsinkin keskusseuduilla. Näissä kun
nissa näkymät ovat huonoimmat syk
systä 1993. Muissa kunnissa lasten 
päivähoidon tilanne huolestuttaa aikai
sempaa enemmän. Näkemykset elin
keinoelämän kehittämisedellytyksistä 
vaihtelevat huomattavasti koko maa
kunnassa. Kolmannes vastaajista arvi
oi tilanteen paranevan ja lähes yhtä 
moni huononevan.

Kymenlaakson kunnissa kaavoitus- 
tilanne näyttää valoisimmalta koko 
maassa. Varsinkin keskusseutujen ul
kopuolella asiat sujuvat erinomaisesti. 
Näissä kunnissa yhtä hyvät näkymät 
ovat myös kunnallistekniikan ja  asu
misen kehityksestä.

Työttömyys vähentyy selvästi 
keskusseuduilla
Kymenlaakson työllisyystilanne para
nee huomattavasti tänä vuonna. Kes
kusseuduilla työttömyyden arvioidaan 
alenevan nopeasti myös vuonna 1997. 
Keskusseuduilla työpaikat kasvavat 
erityisesti yksityisissä palveluissa. Ra
kentamisen odotetaan myös hiljalleen 
elpyvän. Muissa kunnissa rakentami
sen vaikeudet jatkuvat edelleen, työ
paikkojen uskotaan vähentyvän sel
västi tänä vuonna. Työpaikat lisäänty
vät lähinnä teollisuudessa ja yksityi
sissä palveluissa.

Kuntien yhteistyö paranee 
keskusseutujen ulkopuolella
Kuntien yhteistyönäkymät ovat paran
tuneet oleellisesti keskusseutujen ul
kopuolella. Myös keskusseuduilla yh
teistoiminta sujuu hyvin, vaikka näke

mykset ovat hieman varovaisemmat 
kuin keväällä. Keskusseutujen ulko
puolella korostetaan erityisesti kan
sainvälisen yhteistyön merkitystä sekä 
yhteyksiä elinkeinoelämän kanssa. 
Kaikki vastaajat arvioivat näiden yh- 

j teyksien lisääntyvän. Keskusseuduilla 
panostetaan erityisesti seutukunnalli
seen yhteistyöhön.

Investoinnit vilkastuvat tänä 
vuonna
Investoinnit kasvavat selvästi tänä 
vuonna. Keskusseuduilla investoinnit 
lisääntyvät kaikilla tarkasteltavilla toi- 

[ mialoilla maataloutta lukuunottamatta. 
Kasvu kohdistuu etenkin asuntoraken
tamiseen. Muissa kunnissa teollisuu
den sekä kaupan ja palveluiden panos- 

| tukset ovat oleellisesti edellisvuosia 
suuremmat. Asuntorakentamisen ei 

j uskota elpyvän vielä tänä vuonna.
Ensi vuonna teollisuusinvestointien 

kasvu hidastuu selvästi keskusseutujen 
ulkopuolella. Lisäksi kaupan ja  palve
luiden kasvu pysähtyy. Sen sijaan 
asuntorakentaminen vilkastuu oleelli- 

| sesti tästä vuodesta. Keskusseuduilla 
1 investoinnit lisääntyvät teollisuudessa 

ja  asuntorakentamisessa.

EU-jäsenyydestä hyötyä myös 
kunnille

| Kymenlaaksossa suhtaudutaan myön- 
i teisesti EU-jäsenyyteen. Muista maa

kunnista poiketen jäsenyyden arvioi
daan hyödyttävän enemmän kunnan 
omaa toimintaa kuin elinkeinoelämän 
kehittymistä.
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Kg h ityS näkymät (Kysymykset 10, 3b, 4b ja 9a)

Kunnan tuleva kehitys Velkam äärän kehitysnäkymät

Työttömyyden kehitysnäkymät EU-jäsenyyden vaikutus
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Yllä olevassa kuviossa maakunnan keskusaluekunnat ja maakunnan 
muut kunnat pylväinä ja  saldolukuina ja koko maan keskusaluekunnat 
ja koko maan muut kunnat viivana pisteellä korostettuna.
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Etelä-Karjala

Etelä-Karjalan yleiset kehitysnäkymät ovat maan huonoimmat. Varsinkin Lappeenrannan seudun ul
kopuolella näkemykset ovat synkentyneet aikaisemmasta. Lappeenrannan seudun kuntien rahoitusti
lanne on maan parhaimpia. Kuntien tulot kasvavat ja  samalla velanotto vähentyy. Terveydenhoidon 
ongelmat lisääntyvät koko maakunnassa, varsinkin Lappeenrannan seudulla tilanteen arvioidaan 
heikentyvän nopeasti. Työttömyys alentuu tänä ja  ensi vuonna koko maakunnassa. Kuntien yhteistyö 
sujuu erinomaisesti, eniten painotetaan seutukunnallista yhteistoimintaa. Investointikehitys jää  vai
suksi vielä ensi vuonnakin, Lappeenrannan seudulla investoinnit vähentyvät tänä vuonna. Lappeen
rannan seudulla suhtaudutaan myönteisesti EU-jäsenyyteen, muissa kunnissa näkemykset ovat varo
vaisemmat erityisesti kunnan oman toiminnan kannalta.

Maakunnan kehitys näyttää 
synkältä
Etelä-Karjalan yleiset kehitysnäkymät 
ovat maan huonoimmat. Lappeenran
nan seudun ulkopuolella odotukset 
ovat oleellisesti synkemmät kuin ke
väällä, noin puolet vastaajista arvioi 
kuntansa kehityksen heikentyvän lähi
tulevaisuudessa. Lappeenrannan seu
dulla näkymät ovat paremmat, siellä 
odotukset eivät ole muuttuneet aikai
semmasta.

Lappeenrannan seudun kuntien 
tulot kasvavat ja velat vähenevät
Lappeenrannan seudulla kuntien ra
hoitustilanne näyttää valoisimmalta 
koko maassa, odotukset rahoi
tusaseman paranemisesta ovat kasva
neet viime keväästä. Kuntien tulot 
kasvavat tänä vuonna, velkamäärä pie
nentyy selvästi tänä ja  ensi vuonna. 
Tulokehitys heikentyy ensi vuonna, 
tämän myötä veroäyrin hinnan koro- 
tuspaineet kasvavat vuonna 1998.

Lappeenrannan seudun ulkopuolella 
kuntien rahoitusasema on heikko, on
gelmien uskotaan lisääntyvän lähi
vuosina. Kuntien tulot pienentyvät eri
tyisesti ensi vuonna useimmissa kun
nissa. Tästä huolimatta kuntien ve
lanotto vähentyy selvästi vuosina 
1996-1997. Sen sijaan useat kunnat 
joutuvat turvautumaan veroäyrin hin
nan nostamiseen vuonna 1998.

Terveydenhoidon ongelmat 
kasvavat
Kuntien palveluiden suurimmat ongel
mat koetaan olevan terveydenhoidos
sa. Varsinkin Lappeenrannan seudulla 
näkymät ovat edelleen varsin synkät.

Ympäristöasioiden hoitamisessa näky
mät ovat parantuneet selvästi viime 
syksystä lähtien, nyt tilanne arvioi
daan hyväksi koko maakunnassa.

Elinkeinoelämän kehittämisedelly
tykset ovat parantuneet koko maakun
nassa, Lappeenrannan seudulla näky
mät ovat parhaimmat syksystä 1994. 
Sen sijaan kaavoitus ja kunnallistek
niikka huolestuttavat aikaisempaa 
enemmän, myös asumisen ongelmat 
kasvavat lähivuosina. Lappeenrannan 
seudun ulkopuolella koulutoimen ti
lanne on edelleen varsin vaikea, vai
keuksien arvioidaan vielä kasvavan tu
levina vuosina.

Työllisyys paranee koko 
maakunnassa
Etelä-Karjalan työllisyysnäkymät eivät 
ole muuttuneet keväästä, työttömyy
den arvioidaan helpottavan tänä ja 
ensi vuonna koko maakunnassa. Lap
peenrannan seudulla yksityisten palve
luiden ja rakentamisen työpaikat li
sääntyvät nopeasti. Muissa kunnissa 
kasvuodotuksia on lähinnä teollisuu
dessa, sen sijaan rakentamisen ja  jul
kisten palveluiden työpaikat vähenty
vät selvästi tänä vuonna.

Kansainvälisen yhteistyön 
merkitys kasvaa
Kuntien yhteistyön arvioidaan sujuvan 
erittäin hyvin, näkymät ovat maan 
parhaimmat. Varsinkin Lappeenrannan 
seudun ulkopuolella tilanne on paran
tunut selvästi viime keväästä. Lap
peenrannan seudulla korostetaan sekä 
kansainvälistä että seutukunnallista 
yhteistoimintaa. Lähes kaikki vastaajat 
arvioivat yhteyksien valtionhallinnon

suuntaan vähentyvän lähivuosina. 
Lappeenrannan seudun ulkopuolella 
tärkeimpinä pidetään yhteistyötä lähi
kuntien kanssa seutukunnallisesti ja 
maakunnallisesti. Julkiseen hallintoon 
pidetään tiiviimmin yhteyttä kuin kes
kusseuduilla.

Investointien käynnistymisessä 
vaikeuksia
Lappeenrannan seudulla investoin- 
tinäkymät ovat maan synkimpiä, in
vestoinnit vähentyvät tänä vuonna kai
killa tarkasteltavilla toimialoilla. Ensi 
vuonna kasvuodotuksia on asuntora
kentamisessa sekä kaupan ja palvelui
den aloilla. Teollisuusinvestoinnit pie
nentyvät myös vuonna 1997.

Lappeenrannan seudun ulkopuolel
la näkymät eivät ole keskusseutua pa
remmat. Tosin asuntorakentamisen in
vestoinnit kasvavat nopeasti tänä 
vuonna, mutta kasvu hidastuu selvästi 
vuonna 1997. Teollisuuden panostuk
set vähentyvät erityisesti ensi vuonna, 
lisäksi kaupan ja palveluiden inves
toinnit pysyvät suunnilleen viime vuo
den tasossa.

EU-jäsenyydestä ristiriitaisia 
näkemyksiä
Näkemykset Suomen EU-jäsenyyden 
hyödyistä poikkeavat Etelä-Karjalan 
kunnissa. Lappeenrannan seudulla sii
tä arvioidaan olevan hyötyä sekä kun
nan omaan toimintaa että elinkei
noelämän kehittymiseen. Muissa kun
nissa jäsenyyden uskotaan vaikuttavan 
myönteisesti elinkeinoelämän kehittä
miseen, sen sijaan siitä arvioidaan ole
van enemmän haittaa kuin hyötyä 
kunnan omalle toiminnalle.
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Yllä olevassa kuviossa maakunnan keskusaluekunnat ja maakunnan 
muut kunnat pylväinä ja saldolukuina ja koko maan keskusaluekunnat 
ja koko maan muut kunnat viivana pisteellä korostettuna.
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-Savo
Etelä-Savon yleiset kehitysnäkymät ovat parantuneet viime keväästä. Kuntien talous kiristyy koko 
maakunnassa. Kuntien velkaa pyritään kuitenkin pienentämään tänä ja  ensi vuonna. Sosiaali- ja  ter
veyspalveluiden nykyisen palvelutason ylläpitäminen näyttää aikaisempaa vaikeammalta. Myös elin
keinoelämän kehittämisedellytykset kaventuvat tulevaisuudessa. Mikkelin seudun ulkopuolella työttö
myys alentuu tänä ja  ensi vuonna. Mikkelin seudulla työttömyys kasvaa vielä tänä vuonna. Mikkelin 
seudulla kuntien yhteistyö sujuu huonosti, muissa kunnissa näkymät ovat paremmat. Näissä kunnis
sa pyritään ylläpitämään varsinkin seutukunnallista yhteistoimintaa. Mikkelin seudun ulkopuolella 
investoinnit elpyvät ensi vuonna.

Yleiset kehitysnäkymät keväistä 
valoisammat
Etelä-Savon kuntien yleiset kehitysnä
kymät ovat keväistä valoisammat. Eri
tyisesti Mikkelin seudun ulkopuolella 
tilanne on parantunut.

Kuntien talous heikentyy
Kuntien talouden arvioidaan kiristy
vän lähitulevaisuudessa koko maakun
nassa, mutta varsinkin Mikkelin seu
dulla näkymät ovat selvästi keväistä 
huonommat. Kuntien tulot kasvavat 
hitaasti, Mikkelin seudun ulkopuolella 
tulot saattavat jopa pienentyä ensi 
vuonna. Velanottoa vähennetään sel
västi koko maakunnassa tänä vuonna. 
Mikkelin seudulla velkaa joudutaan 
ottamaan kuitenkin lisää jo vuonna 
1997, lisäksi useat kunnat joutuvat ra
hoitusaseman turvaamiseksi nosta
maan veroäyrin hintaa vuonna 1998.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden 
järjestäminen vaikeutuu
Mikkelin seudulla sosiaali- ja terveys
palveluiden jäljestäminen tuottaa suu
ria vaikeuksia lähitulevaisuudessa. Nä
kymät ovat Pohjois-Savon ohella syn- 
kimmät koko maassa. Erityisesti van
husten huollon ja terveydenhoidon ti
lanne näyttää heikolta. Mikkelin seu
dun ulkopuolella odotukset ovat oleel
lisesti valoisammat. Sosiaali- ja  ter
veyspalveluiden ongelmien arvioidaan 
vähentyvän.

Näkemykset ympäristöasioiden tule
vaisuudesta eroavat maakunnan sisäl
lä. Mikkelin seudulla ongelmat lisään
tyvät, muissa kunnissa ne vähentyvät 
lähivuosina. Elinkeinoelämän kehittä
misedellytykset ovat heikot koko maa
kunnassa, vaikka näkymät ovatkin sel
västi paremmat kuin keväällä. Koulu
toimen vaikeudet jatkuvat koko maa
kunnassa.

Mikkelin seudulla työttömyys 
kasvaa tänä vuonna

Mikkelin seudulla työttömyys kasvaa 
tänä vuonna. Ensi vuonna työttömien 
määrän arvioidaan vähentyvän. Työt
tömyyden arvioidaan alentuvan tänä ja 
ensi vuonna Mikkelin seudun ulko
puolella, odotukset ovat selvästi va
loisammat kuin keväällä. Siellä työ
paikkojen arvioidaan lisääntyvän lä
hinnä teollisuudessa ja yksityisissä 
palveluissa. Julkisissa palveluissa me
netetään runsaasti työpaikkoja. Mikke
lin seudulla kasvuodotuksia on tasai
sesti teollisuudessa, rakentamisessa ja 
yksityisissä palveluissa.

Kuntien yhteistyö heikentyy 
Mikkelin seudulla

Mikkelin seudulla kuntien yhteistyö 
sujuu huonosti, koko maassa yhtä hei
kot näkymät ovat vain Satakunnassa. 
Sen sijaan Mikkelin seudun ulkopuo
lella yhteistyönäkymät ovat parantu
neet, varsinkin seutukunnallisen yh

teistoiminnan arvioidaan sujuvan erit
täin hyvin. Myös yhteyksiä elinkei
noelämän kanssa pyritään lisäämään 
lähivuosina. Mikkelin seudulla keskei
simpänä pidetään seutukunnallista ja 
maakunnallista yhteistyötä.

Investoinnit viriävät ensi vuonna 
Mikkelin seudun ulkopuolella
Investointien ei uskota viriävän vielä 
tänä vuonna. Mikkelin seudulla kas
vuodotuksia on vain asuntorakentami
sessa, muissa kunnissa teollisuudessa. 
Ensi vuonna tilanne muuttuu lähinnä 
Mikkelin seudun ulkopuolisissa kun
nissa. Siellä investoinnit kasvavat kai
killa tarkasteltavilla toimialoilla paitsi 
maataloudessa, eniten lisääntyvät teol
lisuusinvestoinnit. Mikkelin seudulla 
tilanne näyttää tämän vuoristakin huo
nommalta, investoinnit vähentyvät 
kaikilla toimialoilla.

EU-jäsenyyden hyödyt suurimmat 
elinkeinoelämälle

Suomen EU-jäsenyyden arvioidaan 
vaikuttavan myönteisesti elinkeinoelä
män kehittymiseen koko maakunnas
sa. Jäsenyyden hyödyistä kunnan 
omaan toimintaan on eriäviä näke
myksiä. Mikkelin seudulla jäsenyyden 
uskotaan vaikuttavan kielteisesti, 
muissa kunnissa siitä katsotaan olevan 
hyötyä kunnan toiminnalle.
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Pohjois-Savo

Pohjois-Savon kehitys näyttää kääntyvän parempaan, toiveet ovat kasvaneet viime keväästä. Kun
tien talous on edelleen kireä. Kuntien tulot kasvavat tänä vuonna koko maakunnassa, ensi vuonna 
kehitys heikentyy erityisesti Kuopion seudun ulkopuolella. Samalla veroäyrin hinnan korotuspaineet 
kasvavat. Sosiaali- ja  terveyspalveluiden tilanne huononee Pohjois-Savon kunnissa. Varsinkin Kuo
pion seudun kunnissa näkymät ovat synkät, suurimmat ongelmat ovat vanhusten huollon ja  ter
veydenhoidon järjestämisessä. Elinkeinoelämän kehittämisedellytykset arvioidaan maan heikoimmik- 
si. Pohjois-Savon työllisyys kohentuu tänä ja  ensi vuonna. Eniten lisääntyvät teollisuuden ja  yksityis
ten palveluiden työpaikat. Kuntien yhteistyö sujuu hyvin koko maakunnassa. Investoinnit vilkastuvat 
tänä vuonna, eniten teollisuudessa ja  asuntorakentamisessa. Kuopion seutu hyötyy muuta maakun
taa laajemmin EU-jäsenyydestä, vaikutukset ovat myönteiset sekä kuntien toimintaan että elinkei
noelämän kehittymiseen.

Kehitysnäkymät keväistä 
valoisammat
Pohjois-Savon yleiset kehitysnäkymät 
ovat oleellisesti paremmat kuin ke
väällä. Kuopion seudulla näkymät 
ovat muita kuntia valoisammat, tosin 
näissäkin kunnissa toiveet paremmasta 
ovat palautuneet kevään synkkien ar
vioiden jälkeen.

Kuntien tulot laskevat Kuopion 
seudun ulkopuolella
Kuntien talous on edelleen kireällä. 
Kuopion seudulla rahoitusongelmat 
kasvavat muita kuntia nopeammin. 
Kuntien verotulot kasvavat vielä tänä 
vuonna myönteisesti. Ensi vuonna 
Kuopion seudun ulkopuolella tulojen 
arvioidaan pienentyvän, Kuopion seu
dullakin kasvu on tämän vuotista hi
taampaa. Paineet veroäyrin hinnan ko
rottamiseen lisääntyvät, heikentyneen 
rahoitusaseman vuoksi useissa Kuopi
on seudun kunnissa veroäyrin hintaa 
joudutaan korottamaan. Lisäksi ve
lanoton odotetaan lisääntyvän uudel
leen.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa 
vaikeuksia
Kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden 
järjestämisessä on ongelmia lähitule
vaisuudessa. Varsinkin Kuopion seu
dulla näkymät ovat synkät. Siellä lä
hes kaikki vastaajat arvioivat vanhus
ten huollon ongelmien kasvavan,

myös terveydenhuollon tilanne on 
maan huonoin. Kuopion seudun ulko
puolella palveluiden järjestämisedelly- 
tykset ovat hieman paremmat.

Elinkeinoelämän kehittämisedelly
tykset ovat maan heikoimpia, vain 
Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla nä
kymät ovat synkemmät. Erityisesti 
Kuopion seudun ulkopuolella elinkei
noelämän kehittämismahdollisuudet 
kaventuvat lähivuosina. Koulutoimen 
ongelmat kasvavat tulevaisuudessa 
koko maakunnassa, sen sijaan kulttuu
ri- ja  vapaa-aikatoimen tilanne para
nee.

Teollisuuden ja yksityisten 
palveluiden työpaikat lisääntyvät

Maakunnan työllisyysnäkymät ovat 
selvästi keväisiä arvioita valoisammat. 
Varsinkin Kuopion seudulla työttö
myyden uskotaan helpottavan nopeasti 
tänä ja ensi vuonna. Muissa kunnissa 
työllisyys kohentuu lähinnä ensi vuon
na.

Uusia työpaikkoja arvioidaan syn
tyvän lähinnä teollisuudessa ja  yksityi
sissä palveluissa. Rakentamisen työ
paikat lisääntyvät Kuopion seudulla. 
Sen sijaan julkisten palveluiden ja eri
tyisesti maatalouden työpaikat vähen
tyvät selvästi koko maakunnassa.

Kuntien yhteistyö sujuu hyvin

Kuntien yhteistyönäkymät eivät ole 
muuttuneet keväästä. Yhteistyön odo

tetaan sujuvan hyvin koko maakun
nassa. Kuopion seudulla kaikki vas
taajat uskovat seutukunnallisen yhteis
työn lisääntyvät lähitulevaisuudessa, 
myös muissa kunnissa näitä yhteyksiä 
pidetään keskeisimpinä. Tämän ohella 
Kuopion seudun ulkopuolella koroste
taan voimakkaasti yhteistoimintaa 
elinkeinoelämän kanssa, sen sijaan yh
teistyöhön valtionhallinnon kanssa 
suhtaudutaan varauksellisemmin.

Asuntorakentaminen vilkastuu 
tänä vuonna
Tänä vuonna kasvavat lähinnä teolli
suuden ja asuntorakentamisen inves
toinnit. Erityisesti Kuopion seudulla 
asuntorakentaminen vilkastuu oleelli
sesti viime vuodesta. Ensi vuonna ke
hityksen odotetaan jatkuvan saman
suuntaisena. Lisäksi Kuopion seudulla 
kaupan ja palveluiden investoinnit 
saattavat kasvaa edelleen.

Kuopion seutu hyötyy 
EU-jäsenyydestä
Kuopion seudulla EU-jäsenyydestä ar
vioidaan olevan hyötyä sekä kunnan 
omalle toiminnalle että elinkeinoelä
män kehittymiselle. Muissa kunnissa 
sen vaikutus arvioidaan myönteiseksi 
lähinnä elinkeinoelämän kehittymi
seen.
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Pohjois-Karjala

Joensuun seudulla tulevaisuudennäkymät ovat parantuneet keväästä. Tästä huolimatta Pohjois-Kar- 
jalan arviot tulevasta kehityksestä ovat edelleen maan huonoimpia. Kuntien talous kiristyy, tulot kas
vavat hitaasti. Joensuun seudun ulkopuolella ne saattavat jopa pienentyä. Sosiaali- ja  terveyspalve
lut huolestuttavat vastaajia aikaisempaa enemmän, ongelmien odotetaan kasvavan nopeasti. Maa
kunnan työllisyyskehitys on heikko. Työttömyys kasvaa tänä vuonna, Joensuun seudun ulkopuolella 
se saattaa lisääntyä vielä ensi vuonnakin. Kuntien yhteistyö sujuu hyvin koko maakunnassa, eniten 
korostetaan seutukunnallista yhteistoimintaa. Investoinnit elpyvät ensi vuonna Joensuun seudulla.
EU-jäsenyydeltä odotetaan hyötyä sekä kunnan omalle toiminnalle että elinkeinoelämän kehittymi
selle.

Joensuun seudulla parantuvaa 
kehitystä
Pohjois-Karjalan yleiset kehitysnäky
mät ovat edelleen maan huonoimpia. 
Joensuun seudulla odotukset ovat kui
tenkin parantuneet keväästä. Muiden 
kuntien tilanne on hieman heikenty
nyt.

Kuntien tulot kasvavat
Kuntien rahoitustilanne on heikenty
nyt viime keväästä, odotukset ovat sa
manlaiset koko maakunnassa. Kuntien 
tulot kasvavat hitaasti, Joensuun seu
dun ulkopuolella ne saattavat jopa pie
nentyä vuonna 1997. Kuntien velka 
supistuu nopeasti koko maakunnassa, 
ensi vuonna vähentymisen odotetaan 
hidastuvan. Veroäyrin hinnan korotus- 
paineet kasvavat vuonna 1998.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden 
ongelmat kasvavat

Sosiaali- ja  terveyspalveluiden jäljes
täminen vaikeutuu tulevaisuudessa 
koko maakunnassa. Joensuun seudulla 
näkymät ovat heikot koko palvelusek
torilla, muissa kunnissa ongelmat ka
sautuvat vanhusten huoltoon ja ter
veydenhoitoon. Elinkeinoelämän ke
hittämisedellytykset ovat edelleen var

sin huonot koko maakunnassa, vaikka 
varsinkin Joensuun seudulla odotukset 
ovat paremmat kuin viime keväänä.

Koulutoimen ongelmat kasvavat lä
hivuosina koko maakunnassa. Myös 
kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen toimin
taedellytykset ovat hiljalleen heikenty
mässä.

Työttömyys kasvaa tänä vuonna 
koko maakunnassa
Pohjois-Kaijalan työllisyysnäkymät 
ovat heikentyneet selvästi viime ke
vään arvioista. Nyt näkemykset ovat 
Kainuun ohella synkimmät koko 
maassa. Työttömyyden uskotaan kas
vavan selvästi tänä vuonna. Vuonna 
1997 työttömyyden kasvu saattaa jat
kua vielä Joensuun seudun ulkopuo
lella. Joensuun seudulla työttömyys 
alentuu hitaasti. Siellä työpaikkojen 
odotetaan lisääntyvän erityisesti teolli
suudessa ja  yksityisissä palveluissa, 
mutta myös rakentamisen arvioidaan 
lisääntyvän. Muissa kunnissa kas
vuodotuksia on lähinnä teollisuudessa.

Seutukunnallisen yhteistyön 
merkitys korostuu
Kuntien yhteistyönäkymät eivät ole 
muuttuneet keväästä. Yhteistoiminta 
sujuu varsin hyvin koko maakunnassa.

Eniten painotetaan seutukunnallista 
yhteistyötä. Sen sijaan maakunta
tasoista yhteydenpitoa pidetään var
sinkin Joensuun seudulla merkityksel
tään vähäisenä. Kansainväliset yh
teydet lisääntyvät lähivuosina koko 
maakunnassa.

Investoinnit elpyvät ensi vuonna 
Joensuun seudulla
Investointien kasvu kohdistuu tänä 
vuonna lähinnä asuntorakentamiseen. 
Ensi vuonna investointien odotetaan 
elpyvän Joensuun seudulla. Suurim
mat kasvuodotukset ovat teollisuudes
sa ja asuntorakentamisessa, mutta 
myös kaupan ja palveluiden investoin
nit lisääntyvät. Muissa kunnissa vain 
asuntorakentaminen lisääntyy tästä 
vuodesta.

Pohjois-Karjala hyötyy Suomen 
EU-jäsenyydestä
EU-jäsenyyden nähdään tuovan etuja 
maakunnalle. Sen vaikutus koetaan 
myönteiseksi sekä kunnan omalle toi
minnalle että elinkeinoelämän kehitty
miselle. Näkemykset ovat yhdenmu
kaiset koko maakunnassa.
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Keski-Suomi

Jyväskylän seudun ulkopuolella tulevaisuudennäkymät ovat parantuneet viime keväästä. Jyväskylän 
seudun kuntien tulot lisääntyvät. Kunnat vähentävät velkojaan tänä ja  ensivuonna. Kuntien tehtävät 
pystytään lähivuosina hoitamaan ilman suurempia ongelmia. Työttömyys vähenee tänä ja  ensi vuon
na koko maakunnassa. Eniten työpaikat lisääntyvät yksityisissä palveluissa. Kuntien yhteistyönäky- 
mät ovat edelleen hyvät. Eniten painotetaan seutukunnallista yhteistoimintaa, mutta Jyväskylän seu
dulla myös yhteydet elinkeinoelämään tiivistyvät lähivuosina. Investointikehitys jä ä  vaisuksi tänä ja  
ensi vuonna, kasvua on odotettavissa vain asuntorakentamisessa. EU-jäsenyyden hyödyt arvioidaan 
vähäisiksi.

Jyväskylän seudun ulkopuolella 
kehitysnäkymät parantuneet 
keväästä
Maakunnan kehityksen arvioidaan pa
ranevan, vaikka Jyväskylän seudulla 
näkemykset ovatkin aikaisempaa varo
vaisemmat. Muissa kunnissa tulevai
suudennäkymät ovat selvästi va
loisammat kuin keväällä.

Kuntien velka pienentyy
Kuntien rahoitusasema heikentyy 
koko maakunnassa lähitulevaisuudes
sa, vaikka Jyväskylän seudulla kuntien 
tulot kasvavatkin ainakin tänä ja ensi 
vuonna. Muissa kunnissa tulojen arvi
oidaan alenevan ensi vuonna. Tiuken
tuvasta rahoitustilanteesta huolimatta 
kunnat eivät aio juurikaan nostaa ve
roäyrin hintaa kahden seuraavan vuo
den aikana. Myöskään velkaa lisää
mällä rahoitustarvetta ei haluta kattaa 
tänä ja ensi vuonna. Velkojen arvioi
daan vähentyvän selvästi viime vuo
desta.

Kunnat selviytyvät tehtävistään 
ilman suuria ongelmia
Sosiaali- ja  terveyspalveluiden järjes
tämisessä ei odoteta ongelmia Keski- 
Suomen kunnissa. Myöskään elinkei
noelämän kehittämisessä ei tapahdu 
suuria muutoksia. Koulu-, kulttuuri- ja 
vapaa-aikatoimessa on tulossa vai
keuksia varsinkin Jyväskylän seudun 
ulkopuolella.

Työllisyyskehitys paranee

Työllisyyskehitys paranee tänä ja ensi 
vuonna koko maakunnassa. Jyväsky
län seudulla työttömyys vähentyy hie
man muita kuntia nopeammin. Eniten 
työpaikat lisääntyvät yksityisissä pal
veluissa, teollisuuden kasvuodotukset 
ovat hieman varovaisemmat. Jyväsky
län seudulla keväällä arvioitu rakenta
misen työpaikkalisäys ei näytä toteu
tuvan vielä tänä vuonna.

Jyväskylän seudulla kuntien ja 
elinkeinoelämän yhteistyö tiivistyy

Kuntien yhteistyönäkymät ovat hie
man huonommat kuin keväällä, vaikka

yhteistoiminnan uskotaan sujuvan vie
lä varsin hyvin. Erityisesti korostetaan 
seutukunnallisen yhteistyön merkitys
tä, maakunnalliseen toimintaan suh
taudutaan selvästi varauksellisemmin. 
Jyväskylän seudulla yhteydet elinkei
noelämän kanssa vahvistuvat lähi
vuosina.

Investointikehitys jää vaisuksi
Investointien kasvu jää vähäiseksi 
tänä ja ensi vuonna. Eniten lisääntyvät 
asuntorakentamisen investoinnit. Teol
lisuudessa investoinnit pysyvät suun
nilleen viime vuotisella tasolla, kau
pan ja palveluiden panostukset kasva
vat tänä vuonna mutta vähentyvät taas 
vuonna 1997.

EU-jäsenyyden hyötyihin 
suhtaudutaan varauksellisesti
Keski-Suomessa suhtaudutaan varsin 
varovaisesti Suomen EU-jäsenyyteen. 
Kunnille sen hyödyt arvioidaan vähäi
siksi. Suurempi merkitys jäsenyydellä 
on elinkeinoelämän kehittymiselle. Jy
väskylän seudulla tältäkin osin toiveet 
ovat pienentyneet aikaisemmasta.
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Etelä-Pohjanmaa

Maakunnan kehitysnäkymät ovat hyvät ja  muuttumattomat. Kunnat selviytyvät tehtävistään hyvin. 
Seinäjoen seudulla kuntien tulojen kasvu pysähtyy ensi vuonna. Työttömyys alenee tänä ja  ensi vuon
na. Kuntien yhteistyön arvioidaan vaikeutuvan lähitulevaisuudessa. Asuntorakentamisen investoinnit 
kasvavat koko maakunnassa. EU-jäsenyyden hyödyt arvioidaan vähäisiksi.

Kuntien kehityksessä ei ole 
näkyvissä suuria uhkia
Etelä-Pohjanmaan yleiset kehitysnäky
mät eivät ole muuttuneet keväästä. 
Kehityksen odotetaan paranevan koko 
maakunnassa.

Seinäjoen seudulla tulojen kasvu 
pysähtyy ensi vuonna

Kuntien rahoitusongelmat lisääntyvät 
lähivuosina, tosin tulevaisuutta ei näh
dä yhtä synkkänä kuin keväällä. Kun
tien tulot kehittyvät myönteisesti tänä 
vuonna, ensi vuonna kasvun odotetaan 
tyrehtyvän varsinkin Seinäjoen seu
dulla. Samalla veroäyrin hinnan koro- 
tuspaineet kasvavat, neljännes vastaa
jista uskoo kuntansa korottavan hintaa 
vuonna 1998. Seinäjoen seudun ulko
puolella velanottoon suhtaudutaan 
kielteisesti, velka pienentyy selvästi 
tänä ja ensi vuonna. Sen sijaan Seinä
joen seudulla muutamissa kunnissa 
velanotto saattaa kasvaa vuonna 1997.

Kunnat selviytyvät tehtävistään 
hyvin lähitulevaisuudessa

Sosiaali- ja  terveyspalveluiden järjes
tämisessä ei nähdä suuria ongelmia, 
vaikka Seinäjoen seudun ulkopuolella

päivähoidon ja vanhusten huollon nä
kymät ovatkin hieman huonontuneet. 
Elinkeinoelämän kehittämisedellytyk
set ovat muuttuneet keväästä. Seinä
joen seudulla kehittämisedellytykset 
ovat kaventuneet selvästi, muissa kun
nissa näkymät ovat keväistä parem
mat.

Työttömyys helpottuu
Työllisyysnäkymät ovat keväistä pa
remmat koko maakunnassa. Varsinkin 
Seinäjoen seudulla työttömyyden arvi
oidaan helpottuvan nopeasti tänä ja 
ensi vuonna. Näkymät ovat parhaim
mat syksystä 1994. Muissa kunnissa 
työttömyys vähentyy hitaasti erityises
ti tänä vuonna. Seinäjoen seudulla 
odotetaan erityisesti yksityisten palve
luiden ja  teollisuuden työpaikkojen 
kasvavan. Myös rakentamisen työpai
kat lisääntyvät. Seinäjoen seudun ul
kopuolella kasvuodotuksia on vain 
teollisuudessa ja yksityisissä palve
luissa.

Kuntien yhteistyö heikentyy
Kuntien yhteistoiminnan odotetaan su
juvan hieman keväisiä arvioita huo
nommin. Kehitys on samansuuntaista 
koko maakunnassa. Seinäjoen seudulla

korostetaan sekä seutukunnallisen ja 
kansainvälisen yhteistyön merkitystä 
sekä yhteyksiä elinkeinoelämän kans
sa. Muissa kunnissa eniten painotetaan 
seutukunnallista yhteistyötä.

Asuntorakentaminen vilkastuu
Investointien odotetaan kasvavan tänä 
vuonna vain Seinäjoen seudulla, eni
ten lisääntyy asuntorakentaminen. 
Teollisuudessa kasvu on hitaampaa. 
Muissa kunnissa investointien ei usko
ta kasvavan tarkasteltavilla toimialoil
la. Ensi vuonna investointiodotukset 
eivät juurikaan muutu Seinäjoen seu
dulla. Sen sijaan muissa kunnissa 
asuntorakentamisen ja  teollisuuden 
panostukset lisääntyvät hitaasti.

EU-jäsenyyteen suhtaudutaan 
varauksellisesti
Etelä-Pohjanmaalla suhtaudutaan edel
leen varsin varauksellisesti EU-jä
senyyteen, vaikka näkemykset ovatkin 
hieman aikaisempaa myönteisemmät. 
Jäsenyydellä arvioidaan olevan myön
teisiä vaikutuksia erityisesti elinkei
noelämään. Seinäjoen seudun ulko
puolella jäsenyyden arvioidaan vai
keuttavan kuntien toimintaa.
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Vaasan rannikkoseutu

Maakunnan yleiset kehitysnäkymät ovat myönteiset, vaikka kuntien tulokehitys näyttää jäävän hei
koksi. Sosiaali- ja  terveyspalveluihin kohdistuu lähivuosina paineita, vaikein tilanne on vanhusten 
hoidossa. Työllisyyskehitys on hyvä koko maakunnassa, työttömyys alentuu. Vaasan seudulla kun
tien yhteistyö sujuu hyvin, varsinkin kansainvälisiä yhteyksiä pyritään tiivistämään. Investointien 
kasvu vilkastuu ensi vuonna koko maakunnassa. Vaasan seudulla EU-jäsenyyteen suhtaudutaan 
varsin kielteisesti.

Yleiset kehitysnäkymät edelleen 
myönteiset
Vaasan rannikkoseudun yleiset kehi
tysnäkymät ovat myönteiset. Vaasan 
seudun ulkopuolella odotukset ovat 
edelleen keskusseutua paremmat.

Kuntien tulokehitys näyttää 
heikolta
Vaasan seudun kuntien rahoitusasema 
on heikko, myös muissa kunnissa on
gelmien uskotaan kasvavan keväisiä 
arvioita nopeammin. Kuntien tuloke
hitys on maan keskimääräistä huo
nompi. Vaasan seudulla tulot saattavat 
pienentyä ensi vuonna. Samalla pai
neet veroäyrin hinnan korotuksille li
sääntyvät, kolmannes vastaajista us
koo kuntansa nostavan äyrin hintaa 
vuonna 1998. Kuntien velanotto vä
hentyy selvästi tänä vuonna koko 
maakunnassa. Vuonna 1997 velan 
odotetaan kuitenkin kasvavan Vaasan 
seudun kunnissa. Muissa kunnissa ve
lanoton arvioidaan edelleen vähenty
vän.

Ongelmia vanhusten hoidossa
Sosiaali- ja terveyspalveluista vanhus
ten huollon jäljestäminen huolestuttaa 
eniten. Sen sijaan päivähoidon vai
keudet ovat vähentyneet. Ympäristö

ongelmat lisääntyvät koko maakun
nassa lähivuosina. Elinkeinoelämän 
kehittämisedellytykset ovat parantu
neet Vaasan seudulla. Kaavoitus ja 
kunnallistekniset asiat aiheuttavat ai
kaisempaa vähemmän huolta Vaasan 
seudulla.

Työttömyys vähenee

Maakunnan työllisyystilanne paranee 
jo tänä vuonna ja nopeutuu vuonna 
1997. Eniten lisääntyvät yksityisten 
palveluiden työpaikat. Vaasan seudul
la selviä kasvuodotuksia on myös 
teollisuudessa ja rakentamisessa. 
Useimmista muista maakunnista poi
keten myös julkisten palveluiden työ
paikkojen odotetaan lisääntyvän Vaa
san seudulla.

Kansainvälinen yhteistyö 
vilkastuu Vaasan seudulla

Kuntien yhteistyönäkymistä on erilai
sia käsityksiä. Vaasan seudulla näky
mät ovat parantuneet keväästä, muissa 
kunnissa yhteistyö on vaikeutumassa. 
Vaasan seudulla kansainvälinen yh
teistoiminta lisääntyy nopeasti, sen si
jaan yhteistyö elinkeinoelämän kanssa 
on useimpien muiden maakuntien kes
kusseutuja vähäisempää. Vaasan seu

dun ulkopuolella painotetaan eniten 
seutukunnallista yhteistyötä.

Investoinnit vilkastuvat ensi 
vuonna

Investoinnit kehittyvät maakunnan si
sällä eri tavoin. Vaasan seudulla suu
rin kasvu kohdistuu teollisuuteen sekä 
kaupan ja  palveluiden aloille. Muissa 
kunnissa asuntorakentaminen vilkas
tuu selvästi viime vuodesta. Investoin
tien kasvuvauhti nopeutuu vuonna 
1997. Suurinta kasvu on koko maa
kunnassa teollisuudessa ja  asuntora
kentamisessa. Vaasan seudulla myös 
kaupan ja  palveluiden investoinnit ke
hittyvät edelleen myönteisesti.

EU-jäsenyyteen suhtaudutaan 
varauksellisesti Vaasan seudulla

Vaasan seudulla EU-jäsenyyteen suh
taudutaan kielteisemmin kuin muissa 
kunnissa. Varsinkin jäsenyyden hyö
dyt kunnan toiminnalle jäävät vähäi
siksi. Vaasan seudun ulkopuolella 
elinkeinoelämän odotetaan saavan uu
sia toimintamahdollisuuksia EU-jä- 
senyyden myötä. Myös kunnan toi
minnalle siitä arvioidaan olevan 
enemmän myönteisiä kuin kielteisiä 
vaikutuksia.
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Keski-Pohjanmaa
Kokkolan seudun ulkopuolella kuntien kehitysnäkymät ovat maan synkimmät. Myös Kokkolan seu
dulla tulevaisuuteen suhtaudutaan varauksellisesti. Kokkolan seudun kuntien tulot kasvavat tänä ja  
ensi vuonna. Keski-Pohjanmaan kunnissa on vaikeuksia säilyttää nykyinen palvelutaso sosiaali- ja  
terveyspalveluissa. Ongelmat ovat aikaisempaa suuremmat. Työttömyyden ei uskota vähentyvän 
Kokkolan seudulla. Kuntien yhteistyö sujuu huonosti Kokkolan seudun ulkopuolella. Investoinnit vil
kastuvat hitaasti koko maakunnassa. EU-jäsenyyden hyödyt arvioidaan vähäisiksi.

Kokkolan seudun ulkopuolella 
synkät kehitysnäkymät
Kokkolan seudun ulkopuolella kuntien 
kehitysnäkymät ovat maan synkim
mät, näkymät ovat huonontuneet 
oleellisesti viime keväästä. Myös 
Kokkolan seudulla arviot ovat keski
määräistä varovaisemmat.

Kokkolan seudun kuntien tulot 
kasvavat

Kuntien taloustilanne on edelleen 
heikko, vaikka Kokkolan seudun ulko
puolella näkymät ovat hieman aikai
sempaa paremmat. Useat kunnat jou
tuvatkin nostamaan veroäyrin hintaa 
jo ensi vuodelle, lisäksi varsinkin 
Kokkolan seudun ulkopuolella koro- 
tuspaineet lisääntyvät vuonna 1998. 
Kuntien tulot kasvavat koko maakun
nassa tänä vuonna ja Kokkolan seu
dun kunnissa vielä ensi vuonna. Sen 
sijaan muissa kunnissa tulojen odote
taan romahtavan vuonna 1997. Yli 2/3 
vastaajista arvioi tulojen pienentyvän. 
Myös velanotto lisääntyy Kokkolan 
seudun ulkopuolella. Kokkolan seu
dun kuntien velka pienentyy vielä tänä 
vuonna, mutta saattaa kasvaa ensi 
vuoden aikana.

Ongelmia tulossa sosiaali- ja 
terveyspalveluihin

Sosiaali- ja terveyspalveluiden jäljes
täminen hankaloituu tulevaisuudessa 
koko Keski-Pohjanmaalla. Kokkolan 
seudun ulkopuolella vanhusten huol
lon ja terveydenhoidon palvelutason

j säilyttäminen näyttää olevan erityisen 
vaikeaa. Kokkolan seudulla ongelmia 

| on vähemmän. Kokkolan seudun ulko
puolella elinkeinoelämän kehittämisen 
näkymät ovat synkimmät syksystä 
1991. Kokkolan seudulla tilanne ei ole ] 
yhtä huono, mutta sielläkin ongelmien 
odotetaan vielä kasvavan. Koulutoi
men kehittämisessä on vaikeuksia.I
Varsinkin Kokkolan seudun ulkopuo
lella tilanne näyttää vaikealta. Sen si
jaan kulttuuritoimen järjestämisen on- j 
gelmat pienenevät tulevaisuudessa, j 
Kokkolan seudulla vapaa-aika- ja kult- | 
tuuritoimen järjestämismahdollisuudet 

| kaventuvat.

Työllisyyskehitys jää heikoksi
Työttömyyden arvioidaan vähentyvän 
tänä vuonna vain Kokkolan seudun ul- 

| kopuolella. Ensi vuonna tilanteen arvi- 
| oidaan tästäkin heikentyvän. Kokko

lan seudun ulkopuolella työttömyyden 
lasku pysähtyy ja Kokkolan seudulla 
työttömyyden odotetaan kääntyvän 
uudelleen nousuun. Varsinkin julkis
ten palveluiden työpaikat vähentyvät,

| lisäksi Kokkolan seudun ulkopuolella 
| myös rakentamisen työpaikkojen kehi- | 

tys näyttää huonolta. Yksityisissä pal- | 
veluissa työpaikat lisääntyvät selvästi | 
koko maakunnassa.

Kuntien yhteistyössä vaikeuksia 
Kokkolan seudun ulkopuolella
Kuntien yhteistyö kangertelee varsin- 

[ kin Kokkolan seudun ulkopuolella.
! Yhteyksiä oman seutukunnan kuntiin 

pyritään kuitenkin pitämään yllä. |

Luottamus kansainvälisen yhteistoi
mintaan on vähentynyt, myös Kokko
lan seudulla odotukset ovat pienenty
neet keväästä. Kokkolan seudulla yh
teydet valtionhallintoon vähentyvät lä
hitulevaisuudessa. Tärkeimpänä pide
tään seutukunnallisen ja  maakunnalli
sen yhteistyön lisäksi yhteistyötä elin
keinoelämän kanssa.

Investointiodotukset myönteisiä
Keski-Pohjanmaan investointinäkymät 
ovat valoisat. Kokkolan seudun ulko
puolella investointien odotetaan li
sääntyvän kaikilla toimialoilla tänä 
vuonna, muista maakunnista poiketen 
myös maatalouden panostusten usko
taan lisääntyvän. Kokkolan seudulla 
näkemykset ovat hieman varovaisem
mat, suurinta kasvu on asuntorakenta
misessa. Ensi vuonna kehitys heiken
tyy oleellisesti Kokkolan seudun ulko
puolella, investointien kasvu pysähtyy 
kaikilla toimialoilla. Kokkolan seudul
la kehitys jatkuu samanlaisena kuin 
tänä vuonna.

EU-jäsenyyden hyödyt jäävät 
vähäisiksi
Keski-Pohjanmaalla suhtaudutaan 
edelleen varauksellisesti EU-jäsenyy- 
teen. Siitä koituvat hyödyt maakunnan 
alueelle koetaan vähäisiksi. Kokkolan 
seudulla sen arvioidaan vaikeuttavan 
kunnan toimintaa. Muissa kunnissa jä
senyys vaikuttaa kielteisesti elinkei
noelämän kehittymiseen.
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Pohjois-Pohjanmaa
j

Pohjois-Pohjanmaan kuntien yleiset kehitysnäkymät ovat edelleen valoisat. Oulun seudun ulkopuo
lella toiveet paremmasta ovat kasvaneet viime keväästä. Kuntien suurin ongelma on rahoitustasapai
non säilyttäminen. Oulun seudun ulkopuolella kuntien tulot vähenevät. Kunnat arvioivat selviytyvän
sä varsin hyvin tehtävistään, esimerkiksi sosiaali- ja  terveyspalveluiden ongelmien ei juurikaan usko
ta lisääntyvän. Oulun seudulla työttömyyden odotetaan vähentyvän selvästi tänä ja  ensi vuonna. Ou
lun seudun ulkopuolella kuntien yhteistyö sujuu hyvin. Asuntorakentamisen investoinnit kasvavat 
muita toimialoja nopeammin. EU-jäsenyyteen suhtaudutaan myönteisesti.

Yleiset kehitysnäkymät ovat 
edelleen valoisat
Pohjois-Pohjanmaan yleiset kehitysnä
kymät ovat maan parhaimpia. Oulun 
seudun ulkopuolella toiveet parem
masta ovat kasvaneet viime keväästä, 
nyt siellä tulevaisuudennäkymät ovat 
ensimmäisen kerran syksystä 1994 pa
remmat kuin Oulun seudulla.

Kuntien taloustilanne heikkenee 
lähivuosina
Pohjois-Pohjanmaan kuntien talousnä
kymät ovat maan huonoimpia, vaikka 
Oulun seudun kunnissa kuntien tulo
jen arvioidaan kasvavan tänä ja ensi 
vuonna. Muissa kunnissa merkkejä ta
loustilanteen heikentymisestä on näky
vissä jo ensi vuonna, sillä verotulojen 
arvioidaan vähentyvän. Tästä huoli
matta nämä kunnat vähentävät velko
jaan myös ensi vuonna, lisäksi veroäy
rin hinta pysynee vuosina 1997-1998 
useimmissa kunnissa nykyisellä tasol
la. Oulun seudulla velanotto saattaa 
jonkin verran lisääntyä vuonna 1997.

Kunnat selviytyvät varsin hyvin 
tehtävistään
Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjes
täminen sujuu varsin hyvin lähivuosi
na. Ongelmia on lähinnä Oulun seu
dun ulkopuolisten kuntien terveyden
hoidossa. Elinkeinoelämän kehittämi
sedellytykset paranevat hitaasti koko 
maakunnassa, tosin Oulun seudulla 
odotukset ovat hieman varovaisemmat 
kuin keväällä.

Oulun seudulla myönteinen 
työllisyyskehitys
Oulun seudulla työttömyys vähentyy 
tänä ja ensi vuonna. Varsinkin teolli
suuden ja yksityisten palveluiden työ
paikkojen arvioidaan lisääntyvän. 
Myös rakentamisessa työpaikkakehi
tys arvioidaan myönteiseksi. Oulun 
seudun ulkopuolella kasvu on hitaam
paa ja työttömyys alentuu Oulun seu
tua hitaammin.

Oulun seudun ulkopuolella 
kuntien yhteistyö vilkastuu
Oulun seudulla kuntien yhteistyöodo- 
tukset ovat hieman keväästä varovai

semmat. Sen sijaan muissa kunnissa 
näkemykset ovat erittäin myönteiset. 
Seutukunnallisen yhteistyön merkitys
tä korostetaan koko maakunnassa. Ou
lun seudulla pyritään entisestään tii
vistämään yhteistyötä elinkeinoelämän 
kanssa.

Asuntorakentaminen elpyy 
nopeimmin
Investoinnit kasvavat tänä vuonna 
asuntorakentamisessa ja teollisuudes
sa. Näkemykset ovat samanlaiset koko 
maakunnassa. Asuntorakentamisessa 
investoinnit vilkastuvat entisestään 
ensi vuonna, teollisuudessa ja  kaupan 
ja  palveluiden aloilla kasvu jää hi
taammaksi.

Kunnat hyötyvät EU-jäsenyydestä

Pohjois-Pohjanmaalla suhtaudutaan 
myönteisesti EU-jäsenyyteen. Näke
mykset ovat parantuneet viime ke
väästä. Varsinkin Oulun seudun arvi
oidaan hyötyvän jäsenyydestä. Jä
senyys vaikuttaa jonkin verran myön
teisemmin elinkeinoelämän kehittymi
seen kuin kunnan omaan toimintaan.
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Kainuu

Kainuun kehityksen odotetaan heikentyvän lähivuosina. Kajaanin seudulla näkymät ovat selvästi 
huonommat kuin keväällä. Kajaanin seudun ulkopuolella kuntien tulot pienenevät tänä ja  ensi vuon
na. Myös elinkeinoelämän kehittämisedellytykset arvioidaan heikoiksi. Työttömyys kasvaa tänä vuon
na, tilanne ei helpotu ensi vuonnakaan. Kajaanin seudulla kuntien yhteistyö sujuu hyvin, myös yh
teyksiä elinkeinoelämään pyritään tiivistämään jatkossa. Kajaanin seudulla investoinnit kehittyvät 
myönteisesti. Eu-jäsenyyden hyödyt kohdistuvat lähinnä Kajaanin seudulle.

Kehitys heikentyy voimakkaasti
Kainuun kehitysnäkymät ovat synken- j 
tyneet selvästi viime keväästä. Varsin- j 
kin Kajaanin seudulla viime vuosien | 
myönteiset odotukset ovat nyt romah
taneet. Muissa kunnissa näkymät ovat 
edelleen Kajaanin seutua huonommat.

Kuntien tulot pienentyvät 
Kajaanin seudun ulkopuolella
Kuntien rahoitusasema on pysynyt ' 
vaikeana. Kajaanin seudun ulkopuo
lella ongelmat lisääntyvät lähivuosina, 
sillä verotulojen odotetaan pienenty
vän ainakin tänä ja ensi vuonna. Kun- | 
nat joutuvat ottamaan lisää velkaa 
vuonna 1997, lisäksi veroäyrin hinnan 
korotuspaineet kasvavat vuonna 1998. 
Kajaanin seudulla tulot kehittyvät 
myönteisesti vielä ensi vuonna. Ve
lanotto kasvanee kuitenkin vuonna 
1997. Sen sijaan äyrin hinta pysyy ny
kyisellä tasolla vuosina 1997-1998.

Elinkeinoelämän kehittämisessä 
vaikeuksia Kajaanin seudun 
ulkopuolella

Sosiaali- ja terveyspalveluiden jäijes- j 
täminen vaikeutuu varsinkin Kajaanin 
seudun ulkopuolella. Suurimmat on
gelmat ovat vanhusten huollossa ja 
terveydenhoidossa. Kajaanin seudun 
ulkopuolella elinkeinoelämän kehittä

misnäkymät ovat heikoimmat koko 
maassa, lähes kaikki vastaajat arvioi
vat edellytysten kaventuvan lähivuosi
na. Kajaanin seudulla näkymät ovat 
paremmat, tosin sielläkin tilanne on | 
huonontunut aikaisemmasta.

Kunnallistekniikan ongelmat lisään
tyvän lähivuosina koko maakunnassa. 
Koulutoimen järjestämisestä on 
eriäviä näkemyksiä. Kajaanin seudulla 
tilanne näyttää varsin hyvältä, muissa 
kunnissa ongelmat lisääntyvät.

Työllisyyskehitys heikentyy
Kainuun työllisyyskehitys näyttää syn
kältä tänä ja  ensi vuonna. Työttömyy
den odotetaan kasvavan selvästi var
sinkin Kainuun seudun ulkopuolella. 
Kajaanin seudulla toiveet työllisyyden | 
paranemisesta kohdistetaan vuoteen 
1997, työpaikkojen odotetaan lisäänty
vän teollisuudessa, rakentamisessa 
sekä yksityisissä palveluissa. Muissa 
kunnissa kasvuodotuksia on vain yksi
tyisissä palveluissa.

Kuntien yhteistyö sujuu hyvin 
Kajaanin seudulla
Kajaanin seudulla kuntien yhteistyö 
sujuu edelleen hyvin, muissa kunnissa 
näkymät ovat selvästi huonommat. 
Kajaanin seudun kunnissa yhteistyö | 
elinkeinoelämän kanssa tiivistyy lähi- | 
vuosina. Maakunnallista yhteistyötä

painotetaan jonkin verran enemmän 
kuin seutukunnallista. Kajaanin seu
dun ulkopuolella lähes kaikki vastaa
jat painottavat eniten seutukunnallista 
yhteistyötä.

Myönteinen investointikehitys 
Kajaanin seudulla
Kajaanin seudun ulkopuolella inves- 
tointinäkymät ovat edelleen synkät, 
investointien odotetaan vähentyvän 
tänä vuonna kaikilla tarkasteltavilla 
toimialoilla. Kajaanin seudulla odo
tukset ovat selvästi valoisammat. Var
sinkin teollisuuden ja  asuntorakenta
misen, mutta myös kaupan ja  palve
luiden investointien odotetaan lisään
tyvän. Tämä kehitys jatkuu ensi vuon
na Kajaanin seudulla, varsinkin asun
torakentaminen vilkastuu nopeasti. 
Myös muissa kunnissa näkymät ko
hentuvat, kasvuodotuksia on erityisesti 
teollisuudessa ja kaupan ja  palvelui
den aloilla.

Kajaanin seutu hyötyy 
EU-jäsenyydestä muita kuntia 
enemmän
Kajaanin seudulla EU-jäsenyys arvioi
daan myönteiseksi sekä kunnan omal
le toiminnalle että elinkeinoelämän 
kehittymiselle. Muissa kunnissa jä
senyyden vaikutukset ovat vähäiset.
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Kehitysnäkymät (Kysymykset 10, 3b, 4b ja 9a)

Kunnan tuleva kehitys Velkamäärän kehitysnäkymät

Työttömyyden kehitysnäkymät EU-jäsenyyden vaikutus
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Yllä olevassa kuviossa maakunnan keskusaluekunnat ja maakunnan 
muut kunnat pylväinä ja saldolukulna ja koko maan keskusaluekunnat 
ja koko maan muut kunnat viivana pisteellä korostettuna.
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Keskusseutujen kehitysnäkymät ovat edelleen myönteiset, sen sijaan muissa kunnissa näkymät ovat 
heikentyneet viime keväästä. Keskusseuduilla kuntien velanotto lisääntyy tänä ja  ensi vuonna. Elin
keinoelämän kehittämisen ongelmat lisääntyvät lähitulevaisuudessa. Kunnat pyrkivät tiivistämään 
yhteistyötään elinkeinoelämän kanssa. Työttömyys helpottuu ensi vuonna, eniten lisääntyvät yksityis
ten palveluiden työpaikat. EU-jäsenyyteen suhtaudutaan myönteisesti koko maakunnassa.

Kuntien kehitysnäkymät 
heikentyneet keskusseutujen 
ulkopuolella
Keskusseutujen kehitysnäkymät ovat 
pysyneet myönteisinä. Sen sijaan 
muissa kunnissa odotukset ovat huo
nontuneet selvästi viime keväästä, 
siellä arviot ovat synkimmät syksystä 
1993.

Kuntien velka kasvaa 
keskusseuduilla
Kuntien talous heikkenee selvästi lähi
vuosina. Kuntien tulot eivät kasva 
tänä vuonna, ensi vuonna niiden arvi
oidaan vähentyvän keskusseutujen ul
kopuolisissa kunnissa. Keskusseuduil
la kuntien velka kasvaa tänä ja  varsin
kin ensi vuonna, muiden kuntien velat 
vähenevät vielä tänä vuonna. Keskus
seutujen ulkopuolella paineet veroäy
rin hinnan korottamiseksi kasvavat 
vuonna 1998.

Elinkeinoelämän
kehittämisedellytykset
kaventuneet
Terveydenhoitopalveluiden ja  vanhus
ten huollon järjestäminen vaikeutuu 
huomattavasti lähivuosina koko maa
kunnassa. Keskusseuduilla varsinkin 
vanhusten hoitopalveluiden järjestämi

sen ongelmat lisääntyvät. Elinkei
noelämän kehittämisedellytykset koe
taan myös heikoiksi koko maakunnas
sa, varsinkin keskusseutujen ulkopuo
lella mahdollisuudet ovat kaventuneet.

Keskusseuduilla asumistilanteen ar
vioidaan kohentuvan nopeasti lähi
vuosina. Koulutoimen tilanne näyttää 
edelleen synkältä koko maakunnassa, 
keskusseutujen ulkopuolella näkymät 
ovat synkimmät syksystä 1991.

Työllisyys paranee ensi vuonna

Työttömyys kasvaa tänä vuonna 
useimmissa kunnissa keskusseutujen 
ulkopuolella. Ensi vuonna työllisyys
kehitys paranee koko maakunnassa, 
työttömyyden odotetaan vähentyvän 
selvästi. Keskusseutujen ulkopuolella 
työpaikat lisääntyvät teollisuudessa ja 
yksityisissä palveluissa, sen sijaan ra
kentamisen ja  varsinkin julkisten pal
veluiden työpaikat vähentyvät. Kes
kusseuduilla lisääntyvät tapahtuu lä
hinnä yksityisten palveluiden työpai
kat.

Yhteydet elinkeinoelämään 
tiivistyvät

Keskusseuduilla kuntien yhteis- 
työnäkymät ovat heikentyneet viime 
keväästä, sen sijaan muissa kunnissa

tilanne on parantunut. Keskusseuduilla 
ja  sen ulkopuolella yhteistyö elinkei
noelämän kanssa tiivistyy lähitulevai
suudessa. Myös kansainvälisen yhteis
työn merkitystä korostetaan koko 
maakunnassa. Maakunnallista yhteis
toimintaa ei pidetä yhtä tärkeänä kuin 
yhteyksiä omaan seutukuntaan.

Teollisuuden ja
asuntorakentamisen investoinnit 
vilkastuvat
Teollisuuden ja asuntorakentamisen 
investoinnit lisääntyvät tänä vuonna, 
näkemykset ovat samanlaiset keskus
seuduilla ja  sen ulkopuolella. Ensi 
vuoden näkymät ovat tämän vuorista
kin myönteisemmät, sillä myös kau
pan ja palveluiden investointien odo
tetaan lisääntyvän selvästi.

EU-jäsenyyteen suhtaudutaan 
myönteisesti
Lapissa EU-jäsenyyteen suhtaudutaan 
edelleen myönteisesti. Sen uskotaan 
vaikuttavan myönteisesti sekä kunnan 
toimintaan että elinkeinoelämän kehit
tymiseen. Näkemykset ovat samanlai
set koko maakunnassa.
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Kehitysnäkymät (Kysymykset 10, 3b, 4b ja 9a)

Kunnan tuleva kehitys Velkam äärän kehitysnäkymät

Työttömyyden kehitysnäkymät EU-jäsenyyden vaikutus
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Yllä olevassa kuviossa maakunnan keskusaluekunnat ja maakunnan 
muut kunnat pylväinä ja saldolukuina ja koko maan keskusaluekunnat 
ja  koko maan muut kunnat viivana pisteellä korostettuna.
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Ahvenanmaa
Maarianhaminan seudun kuntien yleiset kehitysnäkymät ovat maan parhaimpia. Muissa kunnissa 
odotukset ovat selvästi huonommat. Kuntien rahoitusongelmat kasvavat lähivuosina, kuntien tuloke
hityksen odotetaankin jäävän varsin heikoksi tänä ja  ensi vuonna. Vanhusten hoidon järjestäminen 
vaikeutuu lähivuosina, muutoin sosiaali- ja  terveyspalveluiden tilanne näyttää varsin hyvältä. Maa
rianhaminan seudulla työttömyys alentuu tänä ja  ensi vuonna, muissa kunnissa työttömyyden odote
taan kasvavan vuonna 1997. Kuntien yhteistyö sujuu hyvin, varsinkin seutukunnallisen yhteistoimin
nan merkitystä korostetaan. Investoinnit vilkastuvat vähitellen, etenkin teollisuuden ja  asuntoraken
tamisen investoinnit kasvavat. Maarianhaminan seudulla EU.iin suhtaudutaan aikaisempaa kieltei
semmin.

Maarianhaminan seudun 
kehitysnäkymät maan parhaimpia
Ahvenanmaan kuntien kehitysnäkymät 
ovat ristiriitaiset. Maarianhaminan 
seudulla kuntien kehityksen arvioi
daan parantuvan. Muissa kunnissa 
useampi vastaajista arvioi kehityksen 
huononevan kuin paranevan.

Kuntien tulokehitys jää heikoksi
Maarianhaminan seudun ulkopuolella 
kuntien tulot vähentyvät selvästi tänä 
ja ensi vuonna. Useat kunnat joutuvat
kin ottamaan lisää velkaa tänä vuonna. 
Rahoitusvaikeuksista huolimatta mo
nissa kunnissa lasketaan veroäyrin 
hintaa ensi vuonna, näin arvioi kol
mannes vastaajista. Myös Maarianha
minan seudulla kuntien tulot kehitty
vät heikosti. Velkaa pyritään kuitenkin 
vähentämään tänä ja ensi vuonna. 
Runsaat 40 prosenttia vastaajista odot
taa kuntansa alentavan veroäyrin hin
taa vuonna 1997.

Vanhusten hoidon järjestäminen 
vaikeutuu
Vanhusten hoitopalveluiden jäljestä
minen huolestuttaa vastaajia koko 
maakunnassa. Maarianhaminan seu
dulla näkymät ovat huonontuneet ke
väästä. Muutoin sosiaali- ja  terveyden
hoitopalveluissa ei nähdä suuria on
gelmia. Ahvenanmaalla ympäristöasiat

huolestuttavat vastaajia entistä enem
män, näkymät ovat edelleen maan 
huonoimmat.
Maarianhaminan seudun ulkopuolella 
elinkeinoelämän kehittämisedellytyk
set ovat heikentyneet. Sen sijaan Maa
rianhaminan seudulla näkymät ovat 
parantuneet viime syksystä. Maarian
haminan seudulla koulutoimen tilan
teen odotetaan paranevan lähitulevai
suudessa, näkymät ovat aikaisempaa 
valoisammat. Maarianhaminan seudul
la kulttuuritoimen tehtävät pystytään 
hoitamaan aikaisempaa paremmin.

Maarianhaminan seudulla hyvät 
työllisyysnäkymät
Maakunnan työllisyysnäkymät ovat 
ristiriitaiset. Maarianhaminan seudulla 
työttömyys vähentyy tänä ja ensi 
vuonna. Muissa kunnissa työttömyys 
lisääntyy vuonna 1997. Maarianhami
nan seudulla sekä julkisten että yksi
tyisten palveluiden työpaikkamäärä 
kasvaa selvästi tänä vuonna. Myös 
teollisuudessa ja  rakentamisessa on 
kasvuodotuksia. Muissa kunnissa nä
kymät ovat samansuuntaisia, tosin 
kasvu jää varsinkin palvelualoilla kes
kusseutua hitaammaksi.

Kuntien yhteistyö sujuu hyvin
Kuntien välinen yhteistyö sujuu hyvin 
varsinkin Maarianhaminan ulkopuolel
la, myönteisyys on kasvanut viime ke

väästä. Koko maakunnassa eniten pa
nostetaan seutukunnalliseen yhteistyö
hön. Maarianhaminan seudulla maa
kunnallista ja  kansainvälistä yhteistoi
mintaa korostetaan muita kuntia 
enemmän. Maarianhaminan seudulla 
yhteistyö elinkeinoelämän kanssa li
sääntyy lähitulevaisuudessa.

Investointien kasvu hidasta
Ahvenanmaalla investointitoiminnan 
ei uskota elpyvän tänä vuonna, vaikka 
Maarianhaminan seudulla investoinnit 
saattavatkin kasvaa hitaasti teollisuu
dessa ja asuntorakentamisessa. Muissa 
kunnissa investointinäkymät ovat 
maan synkimmät. Investoinnit vähene
vät tänä ja ensi vuonna selvästi kaup
paa ja palveluita lukuunottamatta. 
Maarianhaminan seudulla investoin- 
tiodotukset lisääntyvät vuonna 1997. 
Investoinnit kasvavat erityisesti teolli
suudessa ja asuntorakentamisessa.

EU-kielteisyys kasvanut 
Maarianhaminan seudulla
Ahvenanmaalla suhtaudutaan edelleen 
kielteisesti Suomen EU-jäsenyyteen. 
Maarianhaminan seudulla vastustus on 
kasvanut. Jäsenyydestä ei uskota ole
van hyötyä kunnan toiminnalle eikä 
elinkeinoelämän kehittymiselle.
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Kehitysnäkymät (Kysym ykset 10, 3b, 4b ja 9a)

Kunnan tuleva kehitys Velkamäärän kehitysnäkymät
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Yllä olevassa kuviossa maakunnan keskusaluekunnat ja maakunnan 
muut kunnat pylväinä ja saldolukuina ja  koko maan keskusaluekunnat 
ja koko maan muut kunnat viivana pisteellä korostettuna.
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Utvecklingen i framtiden
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Inom huvudstadsregionen ser man med tillförsikt pä framtiden. Kommunemas 
ekonomi väntas emellertid försämras, även om inkomstema, framför allt inom 
huvudstadsregionen, ökar i är och nasta är. Sysselsättningen förbättras i hela 
landskapet och investeringama blir livligare. Speciellt bostadsbyggandet blir 
ganska snabbt livligare. Näringslivet utvecklas bättre än tidigare inom huvud
stadsregionen. Det har uppstätt problem i det kommunala samarbetet utanför 
huvudstadsregionen. Inom huvudstadsregionen förmär man utnyttja Finlands 
EU-medlemskap bättre än i det övriga landskapet.

Nyland

Utvecklingen i framtiden
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Egentliga Finland
De allmänna utsiktema i landskapet är ljusare än i väras och förbättring väntas 
framför allt utanför Äboregionen. Inkomstutvecklingen i kommunema försva- 
gas betydligt nästa är, men trots det strävar kommunema efter att minska 
skuldupptagningen. Det blir svärare att arrangera social- och hälsovärdstjäns- 
tema under den närmaste framtiden; i detta hänseende är utsikterna sämst i 
landet. Sysselsättningsutvecklingen är fortfarande positiv. Framför allt inver- 
kar det ökade antalet arbetsplatser inom privata tjänster. Investeringama blir 
inte nämnvärt livligare; bara investeringama i bostadsbyggande ökar märkbart. 
Utsiktema för samarbete kommunema emellan har försämrats utanför Äbore
gionen. Inställningen tili EU-medlemskapet har blivit positivare i heia land
skapet.
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Utsiktema för utvecklingen i kommunema inom Bjömeborgsregionen har bli
vit sämre sedän vâren. I de övriga kommunema har utsiktema blivit bättre. 
Tecknen pä den ekonomiska âtstramningen i kommunema är tydligare än tidi
gare - sä här dystert har det inte sett ut sedän hösten 1992. Förutsättningama 
för utveckling av näringslivet blir bättre inom Bjömeborgsregionen. I Sata
kunta är det enklare att arrangera social- och hälsovärdstjänstema än i de fies
ta andra landskap. Sysselsättningsutvecklingen blir nästa är bättre utanför 
Bjömeborgsregionen. Förutsättningama för kommunalt samarbete blir sämre 
inom Bjömeborgsregionen. Investeringsökningen blir snabbare nästa är och 
förväntningama är störst inom bostadsbyggandet. Kommunema i Satakunta 
anser EU-medlemskapet vara tili nytta. Vid sidan av utvecklingen av närings
livet inverkar medlemskapet positivt ocksä pä kommunemas egen verksamhet.
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Tavastland Utvecklingen i framtiden

De allmänna utvecklingsutsiktema i Tavastland är bäst i landet. Speciellt utan- 
för Tavastehusregionen är förhoppningama om en bättre framtid större än tidi- 
gare. Trots detta bedöms finansieringsläget i kommunema vara svagt utanför 
Tavastehusregionen. Kommunemas skatteinkomster minskar i är och nasta är. 
Problemen inom dagvärds- och hälsovardstjänstema ökar under de närmaste 
ären i hela landskapet. Utanför Tavastehusregionen har ocksä utsiktema inom 
skolväsendet blivit dystrare. Sysselsättningsläget i Tavastland förbättras. I och 
med det ökade antalet arbetsplatser inom de privata tjänsterna och industrin 
väntas arbetslösheten minska under ären 1996-1997. Utsiktema för det kom- 
munala samarbetet har försämrats. Investeringama blir livligare - mest inom 
industrin och bostadsbyggandet. Tavastehusregionen drar större nytta av EU- 
medlemskapet än landskapet i övrigt.
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centra l o rter m. om nejd  Q  centra l o rte t m. omnejd 

övriga kommuner H E j övriga kommuner

Birkaland Utvecklingen i framtiden

De allmänna utsiktema för utvecklingen i Birkaland hör tili de bästa i landet, 
trots att finansieringsproblemen, framför allt i kommunema inom Tammer- 
forsregionen, ökar snabbt. Ocksä förutsättningama för utveckling av näringsli- 
vet blir sämre under de närmaste ären. Sysselsättningsläget förbättras - arbets
lösheten väntas avta i heia landskapet. Utsiktema för det kommunala samarbe
tet är positiva. I Birkaland betonas speciellt betydelsen av samarbete mellan 
de ekonomiska regionema. Investeringarna tar fart i är, framför allt bostads
byggandet tilltar. Inställningen tili EU-medlemskapet har blivit positivare.
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Päijät-Häme
De allmänna utvecklingsutsiktema i Päijät-Häme är ljusa. Inom Lahtisregio- 
nen har utsiktema förbättrats sedan váren, trots att det ekonomiska läget i 
kommunema enligt uppskattningama stramas ät inom den närmaste framtiden. 
Utanför Lahtisregionen löper utvecklingen av näringslivet bättre än tidigare. 
Däremot har utsiktema inom skolväsendet blivit dystrare i heia landskapet. 
Sysselsättningsläget förbättras i heia landskapet och inom Lahtisregionen har 
utsiktema förbättrats sedan vären. Mest ökar antalet arbetsplatser inom byg- 
gandet och de privata tjänsterna. Samarbetet mellan kommunema inom 
Lahtisregionen löper väl. I Päijät-Häme betonas speciellt samarbetet mellan de 
ekonomiska regionema. Investeringama tar först fart inom Lahtisregionen. I 
de övriga kommunema börjar investeringama tiiltä först nästa är. EU-medlem- 
skapet är enligt bedömningama tili nytta inte bara för utvecklingen inom nä
ringslivet utan ocksä för kommunemas egen verksamhet.

Utvecklingen i framtiden

100

landskapen  he ia  landet

ce n tra l o rter m. om nejd  centra l o rte t m. omnejd 

‘̂ P ’ övriga kommuner l j  övriga kommuner

¡Ijjji Tilastokeskus 49



Utvecklingen i framtiden
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Utanför centraloitema har utvecklingsutsiktema i kommunema förbättrats se
dan hösten 1994. Inom centraloitema är ásiktema försiktigare, även om det 
ekonomiska läget i kommunerna för närvarande verkar ganska stabilt. Det blir 
svârare att arrangera hälsovärden under de närmaste áren; framför allt inom 
centraloitema ökar problemen. Arbetslösheten avtar i âr i hela landskapet och 
inom centraloitema fortsätter denna utveckling ocksä nasta är. Samarbetet 
kommunema emellan löper väl speciellt utanför centraloitema. Det läggs mest 
vikt vid det intemationella samarbetet samt vid kontaktema tili näringslivet. 
Investeringama tilltar betydligt jämfört med i fjol. Mest ökar investeringama i 
industri och bostadsbyggande.

Kymmenedalen

Södra Karelen
De allmänna utvecklingsutsiktema i Södra Karelen är sämst i landet. Framför 
allt utanför Villmanstrandsregionen har förväntningama blivit mindre. Finan- 
sieringsläget i kommunema inom Villmanstrandsregionen hör tili de basta i 
landet. Kommunemas inkomster ökar och samtidigt minskar skuldupptagning- 
en. Problemen inom hälsovärden ökar i heia landskapet. I synnerhet inom 
Villmanstrandsregionen bedöms Situationen försämras hastigt. Arbetslösheten 
minskar i är och nästa är i heia landskapet. Samarbetet kommunema emellan 
löper utmärkt; i synnerhet samarbetet mellan de ekonomiska regionema beto- 
nas. Investeringsutvecklingen är lam ännu nästa är. Inom Villmanstrandsre
gionen minskar investeringama i är. Inställningen tili EU-medlemskapet är 
positiv inom Villmanstrandsregionen, medan äsiktema är försiktigare i de öv
riga kommunema. Detta gäller i synnerhet i fraga om den egna kommunens 
verksamhet.

Södra Savolax
De allmänna utsiktema för utvecklingen i Södra Savolax har förbättrats sedän 
vären. Kommunemas ekonomi stramas ät i heia landskapet. Kommunema 
strävar emellertid efter att minska skuldbördan i är och nästa är. Det verkar 
vara svärare än tidigare att upprätthälla den nuvarande servicenivän inom so
cial- och hälsovärden. Ocksä förutsättningarna för att utveckla näringslivet 
blir sämre i framtiden. Utanför S:t Michelsregionen minskar arbetslösheten i 
är och nästa är, men inom regionen ökar arbetslösheten ännu i är. Det kom- 
munala samarbetet fungerar däligt inom S:t Michelsregionen; i de övriga 
kommunema är utsiktema bättre. I dessa kommuner strävar man framför allt 
efter att upprätthälla samarbetet mellan de ekonomiska regionema. Utanför S:t 
Michelsregionen tar investeringama fart nästa är.
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Norra Savolax Utvecklingen i framtiden

Utvecklingen i Norra Savolax verkar vända mot det bättre och förhoppningar- 
na har ökat sedan vären. Kommunemas ekonomi är fortfarande ansträngd. I är 
ökar kommunemas inkomster i heia landskapet, men nästa är blir utvecklingen 
sämre speciellt utanför Kuopioregionen. Samtidigt ökar kraven pä höjt skat- 
teöre. Läget inom social- och hälsovardstjänstema blir sämre i kommunema i 
Norra Savolax. I synnerhet i kommunema inom Kuopioregionen är utsiktema 
dystra. De största Problemen gäller arrangerandet av äldringsvärden och hälso- 
värden. Fömtsättningama för utvecklingen av näringslivet anses vara sämst i 
landet. Sysselsättningsläget i Norra Savolax ljusnar i är och nästa är. Mest 
ökar antalet arbetsplatser inom industrin och de privata tjänstema. Det kom- 
munala samarbetet löper väl i heia landskapet. Investeringama tar fart i är - 
mest inom industrin och bostadsbyggandet. Kuopioregionen har mera nytta än 
det övriga landskapet av EU-medlemskapet. Inverkan är positiv bäde i fräga 
om kommunemas verksamhet och utvecklingen av näringslivet.

Norra Karelen
Inom Joensuuregionen har utvecklingsutsikterna förbättrats sedan vären. Trots 
detta är uppskattningama om den kommande utvecklingen fortfarande bland 
de sämsta i landet. Kommunemas ekonomi stramas ät, inkomstema ökar läng
samt. Utanför Joensuuregionen kan de tili och med tänkas minska. Social- och 
hälsovärdstjänstema oroar uppgiftslämnarna mer än tidigare och problemen 
väntas öka hastigt. Sysselsätmingsutvecklingen i landskapet är svag. Arbets- 
lösheten ökar i är och utanför Joensuuregionen ökar den eventuellt ocksä nästa 
är. Samarbetet kommunema emellan fungerar bra i heia landskapet. Mest be- 
tonas samarbetet mellan de ekonomiska regionema. Inom Joensuuregionen tar 
investeringama fart nästa är. EU-medlemskapet väntas vara tili nytta bäde för 
kommunens egen verksamhet och för utvecklingen av näringslivet.

landskapen  heia  lande t

’S *  centra l o rte r m. omnejd c e n tra l o rte t m. omnejd 

övriga kom m uner P r  övriga  kommuner

Utvecklingen i framtiden

landskapen  he ia  lande t

■ B f  centra l o rte r m. omnejd ce n tra l o rte t m. omnejd

övriga kom m uner P r  övriga  kommuner

Mellersta Finland
Utanför Jyväskyläregionen är framtidsutsiktema bättre än i väras. Inom Jy- 
väskyläregionen ökar kommunemas inkomster. Kommunema minskar sina 
skulder i är och nästa är. Kommunema klarar av sina uppgifter utan större 
problem under de närmaste ären. Arbetslösheten minskar i är och nästa är i 
heia landskapet. Mest ökar antalet arbetsplatser inom de privata tjänstema. 
Utsiktema för det kommunala samarbetet är fortfarande goda. Mest betonas 
samarbetet mellan de ekonomiska regionema, men inom Jyväskyläregionen 
blir ocksä kontaktema tili näringslivet tätare under de närmaste ären. Investe- 
ringsutvecklingen är lam i är och nästa är. Tillväxt är att vänta bara inom 
bostadsbyggandet. Nyttan av EU-medlemskapet bedöms vara liten.

Utvecklingen i framtiden

landskapen  heia  lande t

centra l o rte r m. omnejd cen tra l o rte t m. omnejd 

övriga kom m uner P I  övriga kommuner
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Utvecklingen i framtiden S Ö d fa  O s t e r b o t t e n

landskapen heia  landet

centra l o d e r m . om nejd centra l o rte t m. omnejd 

övriga kom m uner !~~! övriga kom m uner

Utvecklingsutsiktema i landskapet ár goda och oforandrade. Kommunerna 
klarar av sina uppgifter val. Inom Seinájokiregionen upphor inkomstokningen 
i kommunerna nasta ár. Arbetslosheten avtar i ár och násta ár. Det kommunala 
samarbetet antas bli svárare inom den nármaste framtiden. Investeringarna i 
bostadsbyggande tilltar i hela landskapet. Nyttan av EU-medlemskapet be- 
doms vara liten.

Utvecklingen i framtiden

landskapen he ia  landet

centra l o rte r m . om nejd centra l o rte t m. omnejd

övriga kom m uner (E j  övriga kom m uner

Vasa Kustregion
De allmänna utsiktema för utvecklingen i landskapet är positiva, även om 
inkomstutvecklingen i kommunerna verkar bli svag. Inom social- och hälso- 
várdstjánstema uppstár det problem under de närmaste áren - läget är svárast 
inom áldringsvárden. Sysselsättningsutvecklingen är god i heia landskapet och 
arbetslösheten avtar snabbt. Inom Vasaregionen löper samarbetet kommunerna 
emellan väl och man strävar framför allt efter tätare intemationella kontakter. 
Investeringsökningen blir nästa är livligare i heia landskapet. Inom Vasaregio
nen är inställningen tili EU-medlemskapet ganska negativ.

Utvecklingen i framtiden Mellersta Österbotten
100

50

o

-50

landskapen  he ia  landet

■ B h  centra l o d e r m. om nejd 0  centra l o d e t m. omnejd 

övriga kom m uner EE3 övriga kom m uner

Utvecklingsutsiktema i kommunerna utanför Karlebyregionen är dystrast i 
landet. Ocksá inom Karlebyregionen är inställningen tili framtiden reserverad. 
I Karlebyregionen ökar kommunemas inkomster i ár och nästa ár. Kommuner
na i Mellersta Österbotten har svárt att bevara den nuvarande serviceniván 
inom social- och hälsovärden. Problemen är större än tidigare. Arbetslösheten 
väntas inte minska inom Karlebyregionen. Samarbetet mellan kommunerna 
utanför Karlebyregionen fungerar dáligt. Investeringarna blir lángsamt livliga
re i heia landskapet. Nyttan av EU-medlemskapet bedöms vara liten.
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Norra Osterbotten Utvecklingen i framtiden

De allmänna utvecklingsutsiktema i kommunema i Norra Österbotten är fort- 
farande ljusa. Utanför Uleäborgsregionen har förhoppningama om en bättre 
framtid ökat sedan vären. Kommunernas största problem är att bevara finan- 
sieringsbalansen. Utanför Uleäborgsregionen minskar kommunernas inkoms- 
ter. Kommunema uppskattar att de klarar av sina uppgifter ganska bra. Proble
men inom social- och hälsovardstjänstema väntas exempelvis inte öka nämn- 
värt. Inom Uleäborgsregionen antas arbetslösheten minska betydligt i är och 
nästa är. Utanför Uleäborgsregionen löper det kommunala samarbetet väl. In- 
vesteringama i bostadsbyggande ökar snabbare än inom de övriga näringsgre- 
nama. Inställningen tili EU-medlemskapet är positiv.

Kajanaland
Utvecklingen i Kajanaland väntas försämras avsevärt under de närmaste ären. 
Inom Kajanaregionen är utsiktema betydligt sämre än i väras. Utanför Kajana- 
regionen minskar kommunernas inkomster i är och nästa är. Ocksä förutsätt- 
ningama för utveckling av näringslivet bedöms vara svaga. Arbetslösheten 
ökar i är och Situationen blir inte bättre nästa är heller. Inom Kajanaregionen 
löper det kommunala samarbetet väl och man strävar ocksä efter att göra kon- 
taktema tili näringslivet tätare i framtiden. Inom Kajanaregionen utvecklas in- 
vesteringama positivt. Det är främst Kajanaregionen som har nytta av EU- 
medlemskapet.

landskapen  he ia  lande t

centra l o rte r m. omnejd centra l o rte t m. omnejd 

övriga kom m uner l j  övriga kommuner

Utvecklingen i framtiden

landskapen  he ia  lande t

■ B 1 centra l o rte r m. omnejd ce n tra l o rte t m. omnejd

övriga kom m uner EE3 övriga kommuner

Lappland
Utvecklingsutsiktema inom centralortema är fortfarande positiva, men i de öv
riga kommunema har utsikterna försämrats sedän vären. Inom centralortema 
ökar kommunernas skuldupptagning i är och nästa är. Problemen inom ut
vecklingen av näringslivet ökar inom den närmaste framtiden. Kommunema 
strävar efter ett närmare samarbete med näringslivet. Arbetslösheten avtar näs
ta är; mest ökar antalet arbetsplatser inom de privata tjänsterna. Inställningen 
tili EU-medlemskapet är positiv i heia landskapet.

Utvecklingen i framtiden

landskapen  he ia  lande t

centra l o rte r m . omnejd centra l o rte t m. omnejd 

övriga kom m uner ü j  övriga kommuner
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Utvecklingen i framtiden Aland

I H-------1-------1-------1-------1-------1-------1------ 1-------1 I----H
2/91 1/92 2/92 1/93 2/93 1/94 2/94 1/95 2/95 1/96 2/96

landskapen he la  landet

* 1 '  centra l o rte r m. omnejd 0  centra l o r te t m. omnejd

övriga kom m uner Q  övriga kom m uner

De allmänna utsiktema för utvecklingen i kommunema i Mariehamnsregionen 
hör tili de bästa i landet. I de övriga kommunema är förväntningama märkbart 
sämre. Finansieringsproblemen i kommunema ökar under de närmaste ären 
och inkomstutvecklingen väntas vara ganska svag i är och nästa är. Under de 
närmaste ären blir det svârare att arrangera âldringsvârden, men i övrigt verkar 
läget inom social- och hâlsovàrden ganska gott. Inom Mariehamnsregionen 
minskar arbetslösheten i âr och nästa âr, men i de övriga kommunema väntas 
arbetslösheten öka âr 1997. Det kommunala samarbetet fungerar väl och ffam- 
för allt vikten av samarbete mellan de ekonomiska regionema betonas. Inve- 
steringama blir smâningom livligare, och i synnerhet investeringama i industri 
och bostadsbyggande tilltar. Inom Mariehamnsregionen är inställningen tili 
EU negativare ân tidigare.
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3
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SÄRKISALO 2 5
TAIVASSALO 2 7
TARVASJOKI 1 6
TURKU 1 1
UUSIKAUPUNKI 2 2
VAHTO 1 6
V E H M AA 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
H A M M A R LA N D 1 6
JO M A LA 1 6
KUM LINGE 2 7
KÖKAR 2 6
LEM LAN D 1 6
LU M P AR LAN D 1 6
M A A R IA N H A M IN A 1 1
SALTVIK 1 6
SOTTUNGA 2 7
SUND 1 6
VÄRDÖ 2 6

Satakunta

EURA 2 5
EURAJOKI 2 6
HARJAVALTA 1 2
HONKAJOKI 2 7
HUITTINEN 2 4
JÄM IJÄR VI 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
M ERIKARVIA 2 5
NAKKILA 1 6
N O O R M ARKKU 1 6
POMARKKU 1 5
PORI 1 1
PUNKALAIDUN 2 7
RAU M A 2 2
SIIKAINEN 2 7
SÄKYLÄ 2 5
ULVILA 1 3
VA M P U LA 2 7

Häme

FORSSA 2 2
HATTULA 1 6
HAUHO 1 7
HAUSJÄRVI 2 6
H U M PP ILA 2 7
H Ä M E E N LIN N A 1 1
JA N A KKALA 1 5
JO KIO INEN 2 6
KALVOLA 1 5
L A M M I 2 7
LOPPI . 2 7
RENKO 1 6
RIIHIM ÄKI 2 2
T A M M E L A 2 6
TUULO S 2 7
YPÄJÄ 2 7

Pirkanmaa

HÄM EENKYRÖ 2 4
IKAALINEN 2 7
JUUPAJO KI 2 5
KANG ASALA 1 3
KIHNIÖ 2 7
KIIKOINEN 2 7
K U H M A LAH TI 1 7
KUOREVESI 2 5
KURU 1 7
KYLM ÄKOSKI 2 7
LEM P Ä Ä LÄ 1 3
LUOPIOINEN 2 7
LÄNG ELM ÄKI 2 7
M O UH IJÄRVI 2 7
M ÄNTTÄ 2 2
NOKIA 1 2
ORIVESI 2 4
PARKANO 2 4
PIRKKALA 1 3
PÄLKÄNE 2 5
RUOVESI 2 7
SAHALAHTI 1 5
SU O D EN N IEM I 2 7
TAM PERE 1 '
TO IJALA 2 2
URJALA 2 7

VALKEAKOSKI 2 2
V A M M A L A 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
HEINO LA 2 2
HEINO LAN M LK 2 6
H O LLO LA 1 3
HÄM EENKOSKI 1 7
KÄRKÖLÄ 1 5
LAHTI 1 1
NASTOLA 1 5
PADASJOKI 2 5
SYSM Ä 2 7

Kymenlaakso

ANJA LANKO SK I 2 4
ELIM ÄKI 1 7
H A M IN A 2 2
IITTI 1 4
JA A LA 1 7
KOTKA 1 1
KOUVOLA 1 1
KUUSANKOSKI 1 2
M IEH IKKÄLÄ 2 7
PYHTÄÄ 1 6
VALKEALA 1 6
VEHKALAHTI 2 6
VIRO LAHTI 2 7

Etelä-Karjala

IM ATR A 2 2
JOUTSENO 2 5
LAPPEENRANTA 1 1
LEMI 2 6
LUUM ÄKI 2 7
PARIKKALA 2 7
RAUTJÄRVI 2 5
RUOKOLAHTI 2 6
SAARI 2 7
SAVITAIPALE 2 7
S U O M E N N IE M I 2 7
TAIPALSAARI 1 6
UUKU N IEM I 2 7
Y LÄM AA 1 7

Etelä-Savo

AN TTO LA 1 7
ENONKOSKI 2 7
HAUKIVUORI 2 7
HEINÄVESI 2 7
HIRVENSALM I 1 7
JO RO INEN 2 7
JUVA 2 4
JÄPPILÄ 2 7
KANG ASLAM PI 2 6
KANG ASNIEM I 2 7
KERIMÄKI 2 7
MIKKELI 1 1
M IKKELIN M LK 1 6
M ÄN TYHARJU 2 7
PERTUNM AA 2 7
PIEKSÄM ÄEN M LK 2 6
PIEKSÄMÄKI 2 2
PUNKAHARJU 2 7
PU U M A LA 2 7
R ANTA SALM I 2 7
RISTIINA 1 7
SAVO N LIN N A 2 2
SAVO NRANTA 2 7
SULKAVA 2 7
VIRTA SALM I 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
M A A N IN K A 1 7
NILSIÄ 2 7
PIELAVESI 2 7
RAUTALAM PI 2 7
RAUTAVAARA 2 7
SIILINJÄRVI 1 5
SONKAJÄRVI 2 7
SUONENJOKI 2 4
TERVO 2 7
TU U S N IE M I 2 7
VARKAUS 2 2

VARPAISJÄRVI 2 7
V EH M ER SALM I 1 7
VESANTO 2 7
VIEREM Ä 2 7

Pohjois-Karjala

ENO 2 £
ILOM ANTSI 2 7
JOENSUU 1 1
JUUKA 2 7
KESÄLAHTI 2 7
KIIHTELYSVAARA 1 7
KITEE 2 4
KONTIOLAHTI 1 6
LIEKSA 2 4
LIPERI 1 7
NURM ES 2 4
OUTO KUM PU 2 4
POLVIJÄRVI 2 7
PYHÄSELKÄ 1 6
RÄÄKKYLÄ 2 7
TO HM AJÄRVI 2 7
TUUPO VAARA 2 7
VA LT IM O  2 7
VÄRTSILÄ 2 7

Keski-Suomi

HANKASALM I 
JOUTSA 
JYVÄSKYLÄ 
JYVÄSKYLÄN M LK  
JÄ M S Ä
JÄM SÄNKOSKI
KANNONKOSKI
KARSTULA
KEURUU
KINNULA
KIVIJÄRVI
KONNEVESI
KORPILAHTI
KUHM O INEN
KYYJÄRVI
LAUKAA
LEIVONMÄKI
LUHANKA
M ULTIA
M U U R A M E
PETÄJÄVESI
PIHTIPUDAS
PYLKÖNMÄKI
SAARIJÄRVI
SUM IA INEN
SUOLAHTI
TOIVAKKA
UURAINEN
VIITASAARI
ÄÄNEKOSKI

Etelä-Pohjanmaa

A LA H Ä R M Ä
ALAJÄRVI
ALAVUS
EVIJÄRVI
ILM AJOKI
ISOJOKI
JALASJÄRVI
JURVA
KARIJOKI
KAUHAJOKI
KAUHAVA
KORTESJÄRVI
KUORTANE
KURIKKA
LAPPAJÄRVI
LAPUA
LEHTIMÄKI
N URM O
PERÄSEINÄJOKI
SEINÄJOKI
SOINI
TEUVA
TÖYSÄ
VIMPELI
YLIH ÄR M Ä
YLISTARO
ÄHTÄRI

Vaasan rannikkoseutu

ISOKYRÖ 2 7
KASKINEN 2 5
KORSNÄS 1 7
KRISTIINANKAUPU 2 4
KRUUNUPYY 1 7
LAIH IA  2
LUO TO /LARSM O  2
M AALAH TI 1 7
M A K S A M A A  2 7
MUSTASAARI 1 6
NÄRPIÖ 2 4
ORAVAINEN 2 7

PIETARSAAREN M L
PIETARSAARI
UUSIKAARLEPYY
VAASA
VÄHÄKYRÖ
VÖYRI/VÖRÄ

Keski-Pohjanmaa

HALSUA
HIM AN KA
KANNUS
KAUSTINEN
KOKKOLA
KÄLVIÄ
LESTIJÄRVI
LOHTAJA
PERHO
TO HO LAM PI
ULLAVA
VETELI

Pohjois-Pohjanmaa

ALAVIESKA
HAAPAJÄRVI
HAAPAVESI
HAILUOTO
HAUKIPUDAS
II
KALAJOKI
KEMPELE
KESTILÄ
KIIMINKI
KUIVANIEMI
KUUSAM O
KÄRSÄMÄKI
LIM IN KA
LUM IJOKI
MERIJÄRVI
M U H O S
NIVALA
OULAINEN
OULU
O ULU NSALO
PATTIJOKI
PIIPPOLA
PUDASJÄRVI
PULKKILA
PYHÄJOKI
PYHÄNTÄ
PYHÄJÄRVI
RAAHE
RANTSILA
REISJÄRVI
RUUKKI
SIEVI
SIIKAJOKI
TAIVALKOSKI
TEM M ES
TYRNÄVÄ
UTAJÄRVI
VIHANTI
YLI-II
YLIKIIM INKI
YLIVIESKA

Kainuu

HYRYNSALMI
KAJAANI
KU HM O
PALTAM O
PUOLAN KA
RISTI JÄRVI
SOTKAM O
S U O M U SSALM I
VAALA
VUOLIJOKI

Lappi

ENONTEKIÖ
INARI
KEMI
KEMIJÄRVI
K EM IN M AA
KITTILÄ
KOLARI
M U O N IO
PELKOSENNIEMI
PELLO
POSIO
RANUA
RO VANIEM EN M LK
ROVANIEMI
SALLA
SAVUKOSKI
SIM O
SODANKYLÄ
TERVOLA
TORNIO
UTSJOKI
YLITORNIO
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