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

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

Tutkimusmenetelmä
Kyselyyn vastaajat on valittu otantamenetelmällä. Perusjou
kon muodostavat kaikki Suomen kunnanjohtajat, kun
nanvaltuuston puheenjohtajat, kunnanhallituksen pu
heenjohtajat, elinkeinoasiamiehet ja suunnittelusihtee
rit. Suurimmissa kaupungeissa (20 kpl) perusjoukkoon 
kuuluvat edellisten lisäksi myös apulaiskaupunginjohta
jat, kunnanvaltuuston I ja II varapuheenjohtajat sekä 
kunnanhallituksen I ja II varapuheenjohtajat. Otanta ot
taa huomioon niin alueelliset kuin kunnan sisäiset mielipi
de-erot. Kysely lähetettiin 14.2.-21.3.2000 noin 1200 em. 
nimikkeen haltijalle yksinkertaista satunnaisotantaa käyttä
en. Kyselyn vastausprosentti oli 76,4. Kaikilla kunnilla on 
korostuskertoimet, joilla vastausmäärien vaihtelu kuntien 
välillä on eliminoitu. Jokainen kunta on täten samanarvoi
nen barometrissa.

Alkusanat

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

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

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

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

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

Undersökningsmetod
De som svarat i Regionbarometem har valts genom ett urval. 
Populationen bestär av samtliga kommundirektörer, ord- 
föranden i kommunfullmäktige, ordföranden i kom- 
munstyrelsema, näringsombudsmän och planeringssekre- 
terare i Finland. I de största städema (20 st.) omfattar popu- 
lationen ocksä biträdande stadsdirektörer, första och andra 
vice ordfbrande i kommunfullmäktige samt första och 
andra vice ordförande i kommunstyrelsema. Urvalsmetoden 
tar hänsyn tili säväl regionala skillnader som olika äsikter 
inom kommunema. En förfrägan skickades 14.2-21.3.2000 
tili omkring 1 200 personer med ovannämnda benämningar, 
som togs ut genom ett obundet slumpmässigt urval. Av de till- 
frägade svarade 76,4 procent.

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

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

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

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

Förord
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Alueelliset kehitysnäkymät Suomessa 
keväällä 2000

Alueiden väliset kehityserot ovat edelleen suuret, to
sin eriytyminen ei ole enää lisääntynyt viime vuo
desta. Kuntatyypeittäin suurissa keskuksissa, esi- 
kaupunkikunnissa ja  teollisuuskeskuksissa toiveet 
ovat valoisimmat. Myös maaseudun pendelikunnissa 
odotukset ovat edelleen vahvistuneet. Alkutuotanto- 
kuntien kehitys on heikointa koko maassa. Kuntien 
rahoitusasema huolestuttaa edelleen kuntien päättä
jiä. Kuntien verotulokehitys heikentyy keskusseutu
jen ulkopuolella. Keskusseuduilla verotulot lisään
tyvät edelleen selvästi. Kasvu on edelleen suurinta 
teollisuuskeskuksissa, esikaupunkikunnissa sekä 
suurissa keskuksissa. Kuntien velanotto lisääntyy tä
nä ja  ensi vuonna. Vähiten velkaa otetaan suurissa 
keskuksissa ja  teollisuuskeskuksissa, näissä kunnis
sa velan määrä saattaa vielä pienentyä. Vuonna 
2000 kunnat tasapainottavat talouttaan erityisesti 
korottamalla maksuja. Myös käyttöomaisuuden rea
lisoiminen ja investointien vähentäminen kuuluvat 
edelleen useimpien kuntien toimenpiteisiin. Henki
löstömenojen supistamiseen ja  verojen korotuksiin 
turvaudutaan selvästi harvemmin. Kuntien päivä
hoidon järjestämisen vaikeudet ovat varsin vähäiset. 
Vanhusten hoidon ja  terveydenhoidon järjestämi
sessä nähdään enemmän ongelmia. Työttömyys hel
pottaa tänä ja  ensi vuonna, mutta työllisyyskehitys 
ei ole niin hyvä kuin syksyllä arvioitiin. Työttömyys 
alenee keskusseuduilla enemmän kuin muissa kun
nissa. Asuntorakentaminen vilkastuu tänä vuonna, 
myös teollisuuden investointien odotetaan lisäänty
vän. Vuonna 2001 investointien kasvun arvioidaan 
hidastuvan. Kuntien päättäjät arvioivat Suomen 
EU-jäsenyyden vaikuttavan myönteisesti sekä elin
keinoelämän kehittymiseen että kunnan omaan toi
mintaan. Eniten jäsenyydestä hyötyvät suuret kes
kukset, teollisuuskeskukset ja  esikaupunkikunnat. 
Varovaisimmin Suomen EU-jäsenyyteen suhtaudu
taan alkutuotantokunnissa.

Keskusseuduilla kehitys 
myönteisempää kuin muissa kunnissa
Keskusseutujen ja muiden kuntien kehitys eroaa edelleen 
varsin selvästi, tosin alueiden eriytyminen ei näytä enää li
sääntyneen viime vuodesta. Vain Kymenlaaksossa keskus
seutujen näkymät ovat huonommat kuin muualla maakun
nassa. Suurimmat odotukset ovat Ahvenanmaalla, Uudella
maalla sekä Pirkanmaalla. Toiveet ovat synkimmät Kai
nuussa, Keski-Pohjanmaalla sekä Pohjois-Karjalassa. Itä- ja 
Pohjois-Suomessa toiveet ovat yleisesti huonommat kuin 
muualla Suomessa, tosin näillä alueilla keskusseutujen nä
kymät ovat useimmiten varsin hyvät.

De regionala utvecklingsutsikterna i 
Finland vären 2000

De regionala skillnadema är fortfarande Stora, även 
om tudelningen inte har fortsatt att öka sedän i fjol. 
Framtidstron är starkast i kommuntypema Stora 
centra, förortskommuner och industricentra. Även i 
utpendlingskommuner pä landsbygden har Optimis
men ökat. I hela landet är forväntningama negati- 
vast i primärproduktionskommunema. Kommuner- 
nas finansiella läge bekymrar fortfarande de kom- 
munala beslutsfattama. Utanför centralortema för- 
sämras kommunemas skatteintäktsutveckling, me- 
dan skatteintäktema pä centralortema alltjämt visar 
en tydlig uppgang. Tillväxten var alltjämt störst i in
dustricentra, förortskommuner och Stora centra. 
Kommunemas uppläning ökar i är och nästa är. 
Minst är uppläningen i Stora centra och industricen
tra, där man räknar med att minskningen av skuld- 
sättningen möjligen kommer att fortsätta. Är 2000 
använder sig kommunema speciellt av avgiftshöj- 
ningar för att balansera sin ekonomi. Även investe- 
ringsnedskämingar och försäljning av anläggning- 
stillgängar ingär bland ätgärdema i de flesta kom
munema. Däremot är det betydligt ovanligare med 
personalkostnadsminskningar och skattehöjningar. 
Kommunema har inga större problem när det gäller 
att ordna dagvärden. Inom äldreomsorgen och häl- 
sovärden förekommer det emellertid avsevärda 
problem. Arbetslösheten minskar i är och nästa är, 
men sysselsättningsutvecklingen är inte sä god som 
man räknade med i höstas. Arbetslösheten minskar 
mer pä centralortema än i andra kommuner. Bo- 
stadsbyggandet ökar i är, och även industrins inve- 
steringar väntas öka. Är 2001 bedömer man att in- 
vesteringstillväxten kommer att avta. De kommunala 
beslutsfattama anser att konsekvenserna av Fin- 
lands EU-medlemskap är positiva bäde för näring- 
slivets utveckling och för kommunens egen verksam- 
het. Stora centra, industricentra och förortskommu
ner har den största nyttan av medlemskapet. Den 
mesi reserverade inställningen tili EU-medlemskapet 
finner man i primärproduktionskommunema.

Positivare utveckling pä centralorter 
än i andra kommuner
Utvecklingen pä centralortema avviker fortfarande rätt tyd- 
ligt frän utvecklingen i de övriga kommunema, även om tu
delningen inte ser ut ha ökat sedän i fjol. Kymmenedalen är 
den enda regionen där ffamtidsutsiktema är sämre pä central
ortema än i det övriga landskapet. Pä Äland, i Nyland och i 
Birkaland finner man den största Optimismen. Dystrast är 
framtidsutsiktema i Kajanaland, Mellersta Österbotten och 
Norra Karelen. I Östra och norra Finland är utsiktema pä det 
Stora hela mindre positiva än i det övriga landet, även om 
centralortemas framtidsutsikter vanligen är rätt goda i de 
här regionema.
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Kuntatyypeittäin suurten keskusten, esikaupunkikuntien ja 
teollisuuskeskusten kehitysnäkymät ovat valoisimmat. 
Myös maaseudun pendelikunnissa odotukset ovat edelleen 
vahvistuneet. Alkutuotantokuntien kehitys on heikoin koko 
maassa, teollistuneiden maaseutukuntien tulevaisuudennä
kymät ovat huonontuneet viime syksystä.

Kuntien velka vähenee suurissa 
keskuksissa ja teollisuuskeskuksissa
Kuntien rahoitusnäkymät eivät ole muuttuneet viime syk
systä. Rahoitusvaikeuksia on edelleen kaikissa kuntatyy- 
peissä. Suurissa keskuksissa ja teollisuuskeskuksissa ongel
mat ovat kuitenkin vähäisemmät kuin muissa kunnissa. 
Odotukset ovat synkimmät alkutuotantokunnissa ja maaseu
dun pendelikunnissa, joiden rahoitusnäkymät ovat heiken
tyneet viime syksystä.

Kuntien vero tulokehitys on heikentynyt keskusseutujen 
ulkopuolella. Erityisesti alkutuotantokunnissa kehitys näyt
tää heikolta, siellä verotulojen arvioidaan vähenevän vuosi
na 2000 -  2001. Keskusseuduilla verotulot lisääntyvät edel
leen selvästi. Kasvu on suurinta teollisuuskeskuksissa, esi- 
kaupunkikunnissa sekä suurissa keskuksissa.

Kuntien ei uskota yleisesti korottavan tuloveroprosenttia 
kahden seuraavan vuoden aikana. Useimmin veroprosenttia 
nostavat alkutuotantokunnat, joissa viidennes vastaajista ar
vioi kuntansa kiristävän verotusta vuonna 2001 tai 2002. 
Kuntien velanotto lisääntyy tänä ja ensi vuonna. Eniten vel
kaa otetaan maaseudun pendelikunnissa ja alkutuotantokun
nissa. Näiden lisäksi maaseutukeskuksissa kuntien velka li
sääntyy erityisesti tänä vuonna, esikaupunkikunnissa vuon
na 2001. Kuntien velan arvioidaan vähenevän tänä ja ensi 
vuonna vain suurissa keskuksissa ja teollisuuskeskuksissa.

Verotuksen kiristäminen yleistyy 
kuntatalouden tasapainotuksessa 
vuoden 2001 jälkeen
Vuonna 2000 kunnat tasapainottavat talouttaan erityisesti 
korottamalla maksuja. Myös käyttöomaisuuden realisoimi
nen ja investointien vähentäminen kuuluvat edelleen useim
pien kuntien toimenpiteisiin. Henkilöstömenojen supistami
seen ja verojen korotuksiin turvaudutaan selvästi harvem
min.

Tulevan 2-3 vuoden aikana maksujen korotukset säily
vät yleisimpänä keinona tasapainottaa kuntien taloutta. 
Veroratkaisujen merkitys kasvaa kuluvan vuosikymmenen 
alussa. Henkilöstön irtisanomisia ja lomautuksia pyritään 
välttämään, keskusseuduilla niihin turvaudutaan harvem
min kuin muissa kunnissa.

Framtidstron är starkast i kommuntypema Stora centra, för- 
ortskommuner och industricentra. Även i utpendlingskom- 
muner pä landsbygden ser man allt ljusare pä framtiden. 
Primärproduktionskommunemas utveckling är svagast i 
hela landet, och i de industrialiserade landsbygdskommu- 
nema har framtidsutsiktema försämrats sedän hösten.

Kommunernas skuldsättning minskar i 
Stora centra och industricentra
Kommunernas finansiella utsikter har inte förändrats sedän 
hösten. Finansiella bekymmer förekommer fortfarande i 
alla kommuntyper. I Stora centra och industricentra är 
Problemen dock mindre än i andra kommuner. Utsiktema är 
dystrast i primärproduktionskommunema och utpendlings- 
kommuner pä landsbygden, där de finansiella utsiktema har 
försämrats ffän i höstas.

Kommunernas skatteintäktsutveckling har försvagats 
utanför centralortema. Speciellt i primärproduktionskom
munema förefaller utvecklingen vara svag, och man räknar 
där med att skatteintäktema minskar under ären 2000-2001. 
Pä centralortema räknar man fortsättningsvis med en klar 
ökning av skatteintäktema. Tillväxten är störst i industri
centra, förortskommuner och Stora centra. Kommunema 
väntas i allmänhet inte höja inkomstskatteprocenten under 
de tvä närmaste ären. Oftast höjs skatteprocenten i primär
produktionskommunema, där en femtedel av svarspersoner- 
na bedömde att deras kommun kommer att skärpa beskatt- 
ningen är 2001 eller 2002. Kommunernas uppläning ökar i 
är och nästa är. Störst är uppläningen i utpendlingskommu- 
ner pä landsbygden och primärproduktionskommuner. 
Dessutom ökar skuldsättningen speciellt i är i landsbygds- 
centra, och är 2001 i förortskommuner. Endast i Stora centra 
och industricentra väntas kommunema minska sin skuld
sättning i är och nästa är.

Skattehöjningar allt vanligare sätt att 
balansera kommunekonomin efter är 
2001
Är 2000 använder sig kommunema speciellt av avgifts- 
höjningar för att balansera sin ekonomi. Även investerings- 
nedskämingar och försäljning av anläggningstillgängar ingär 
bland ätgärdema i de flesta kommunema. Däremot är det 
betydligt ovanligare med personalkostnadsminskningar och 
skattehöjningar.

Under de närmaste 2-3 ären är avgiftshöjningar fortsätt
ningsvis det vanligaste sättet för kommunema att balansera 
sin ekonomi. Skattehöjningar fär allt större betydelse under 
de första ären av detta decennium. Personaluppsägningar 
och permitteringar undviks om möjligt. Detta slags ätgärder 
är mindre vanliga pä centralorter än i andra kommuner.
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-------- suuret keskukset — — teollisuuskeskukset

-------- esikaupunkikunnat koko maa keskimäärin

—  maaseutukeskukset —  teollistuneet maaseutukunnat

--------  maasseudun pendelikunnat --------  alkutuotantokunnat

— > koko maa keskimäärin
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Vanhusten hoidon ongelmat kasvaneet
Kuntien päivähoidon järjestämisen vaikeudet ovat varsin 
vähäiset. Ongelmia on oikeastaan vain esikaupunkikunnis- 
sa. Vanhusten hoidon ja terveydenhoidon tilanne on huo
nompi. Vanhusten hoidon ongelmat ovat suurimmat maa
seutukeskuksissa, suurissa keskuksissa sekä teollisuuskes
kuksissa. Sen sijaan maaseudun pendelikunnissa näkymät 
ovat nyt aikaisempaa valoisammat. Terveydenhoidon vai
keudet lisääntyvät erityisesti maaseutukeskuksissa.

Elinkeinoelämän kehittämisedellytykset ovat parhaim
mat suurissa keskuksissa ja teollisuuskeskuksissa. Maaseu
tukeskuksissa odotukset ovat nyt selvästi synkemmät kuin 
syksyllä. Ongelmien arvioidaan lisääntyvän myös alku- 
tuotantokunnissa. Koulutoimen tilanne on heikentynyt eri
tyisesti esikaupunkikunnissa ja maaseutukeskuksissa.

Työttömyys helpottaa, lasku saattaa 
kuitenkin jäädä syksyn arvioita 
vähäisemmäksi
Työttömyys helpottaa tänä ja ensi vuonna, tosin työllisyys
kehitys ei ole niin hyvä kuin syksyllä arvioitiin. Työttömyys 
alenee keskusseuduilla enemmän kuin muissa kunnissa, eri
tyisesti suurten keskusten ja esikaupunkikuntien työllisyys
kehitys on valoisa. Alkutuotantokunnissa ja maaseudun 
pendelikunnissa työllisyyskehitys on huonoin.

Seutukunnallinen yhteistyö lisääntyy ja 
suhteet elinkeinoelämän kanssa 
tiivistyvät
Kuntien yhteistyönäkymät eivät ole muuttuneet viime syk
systä. Ongelmia on lähinnä maaseutukeskuksissa ja alku
tuotantokunnissa. Toiveet yhteistyöltä ovat suurimmat teol
lisuuskeskuksissa ja suurissa keskuksissa. Kuntien päättäjät 
korostavat erityisesti seutukunnallisen yhteistyön merkitys
tä. Myös suhteita elinkeinoelämän kanssa pyritään tiivistä
mään. Kansainvälinen yhteistyö lisääntyy eniten suurissa 
keskuksissa.

Investointikehitys heikentyy vuonna 
2001
Asuntorakentaminen vilkastuu tänä vuonna, suurimmat kas
vuodotukset ovat teollisuuskeskuksissa, esikaupunkikunnis
sa ja maaseudun pendelikunnissa. Rakentaminen on vä
häisintä maaseutukeskuksissa ja alkutuotantokunnissa. 
Myös teollisuuden investoinnit lisääntyvät tänä vuonna, 
eniten suurissa keskuksissa ja teollisuuskeskuksissa. Kau
pan ja palvelujen investoinnit vilkastuvat vain suurissa kes
kuksissa, teollisuuskeskuksissa ja esikaupunkikunnissa. 
Vuonna 2001 investointien kasvun arvioidaan hidastuvan. 
Valoisimmat näkymät ovat asuntorakentamisessa, jonka 
odotetaan lisääntyvän edelleen teollisuuskeskuksissa ja esi
kaupunkikunnissa.

Ökade problem inom äldreomsorgen
Kommunema har inga större svärigheter med att ordna dag- 
värden. Problem förekommer egentligen hara i förortskom- 
muner. Däremot är Situationen sämre inom äldreomsorgen 
och hälsovärden, där problemen är störst i landsbygds- 
centra, Stora centra och industricentra. I utpendlingskom- 
muner pá landsbygden är utsiktema däremot bättre än tidi- 
gare. Svärighetema inom hälsovärden ökar speciellt i lands- 
bygdscentra.

Förutsättningama för näringslivets utveckling är allra 
bäst i Stora centra och industricentra. I landsbygdscentra är 
utsiktema nu betydligt sämre än i höstas. Problemen väntas 
öka även i primärproduktionskommunema. Situationen 
inom skolväsendet har försämrats speciellt i förortskommu- 
ner och landsbygdscentra.

Arbetslösheten minskar, men kanske 
rnindre än man räknade med 
pá hösten
Arbetslösheten minskar i är och nästa är, även om syssel- 
sättningsutvecklingen inte är sá bra som man antog i höstas. 
Arbetslösheten minskar mer pä centralortema än i andra 
kommuner. Speciellt i Stora centra och förortskommuner är 
sysselsättningsutvecklingen positiv. Sämst är sysselsätt- 
ningsutvecklingen i primärproduktionskommuner och ut- 
pendlingskommuner pä landsbygden.

Ökat samarbete inom de ekonomiska 
regionerna och utvidgat samarbete 
med näringslivet
Kommunemas samarbetsutsikter har inte förändrats sedan 
hösten. Problem förekommer närmast i landsbygdscentra 
och primärproduktionskommuner. Förväntningama pä sam- 
arbetet är störst i industricentra och Stora centra. De kom- 
munala beslutsfattama betonar särskilt betydelsen av det 
ekonomiregionala samarbetet. Man gär även in för att 
utvidga samarbetet med näringslivet. Det intemationella 
samarbetet ökar mest i Stora centra.

Investeringsutvecklingen försämras ár 
2001
Bostadsbyggandet ökar i är. Den förväntade tillväxten är 
störst i industricentra, förortskommuner och utpendlings- 
kommuner pä landsbygden. Minst byggs det i landsbygds
centra och primärproduktionskommuner. Även investe- 
ringama inom industrin ökar i är, mest i Stora centra och 
industricentra. Investeringama inom handel och Service 
ökar endast i Stora centra, industricentra och förortskommu
ner. Investeringstillväxten väntas avta är 2001. Ljusast är 
utvecklingen inom bostadsbyggandet, där tillväxten väntas 
fortsätta i industricentra och förortskommuner.
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Kuntien keinot taloutensa tasapainoittamiseksi vuonna 2 001, % (Kys.4)

Tulovero
prosentin
korotus

Kiinteistö
veron
korotus

Maksujen
korotukset

Henkilöstön Henkilöstön 
irtisanominen lomautus

Investointien
vähentä
minen

Käyttö
omaisuuden
realisointi

Muu
toiminnan
tehostaminen

Ei tarvetta 
sopeutus- 
toimiin

Suuret keskukset 8 8 47 13 8 35 50 15 13

Teollisuuskeskukset 10 15 44 4 3 42 41 22 15

Esikaupunkikunnat 10 12 51 2 3 28 33 38 18

Maaseutukeskukset 5 15 61 5 9 40 42 33 6
Teollistuneet maaseutukunnat 9 9 65 6 3 36 37 33 9

Maaseudun pendelikunnat 26 23 68 7 5 32 33 16 7

Alkutuotantokunnat 24 18 60 16 11 44 36 22 6

Keskusaluekunnat 15 14 56 10 5 32 43 23 12
M uut kunnat 17 16 59 10 9 44 35 24 7

Koko m aa 16 15 58 10 8 39 38 24 9

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

Tulovero- Kiinteistö- Maksujen Henkilöstön Henkilöstön Investointien Käyttö- M uu Ei tarvetta
prosentin veron korotukset irtisanominen lomautus vähentä- omaisuuden toiminnan sopeutus-
korotus korotus minen realisointi tehostaminen toimiin

Suuret keskukset 15 25 58 17 7 32 45 18 8
Teollisuuskeskukset 12 24 49 10 3 32 46 22 10
Esikaupunkikunnat 29 39 48 5 3 37 20 31 9

Maaseutukeskukset 25 33 66 15 11 42 39 24 5

Teollistuneet maaseutukunnat 29 35 64 14 13 46 37 28 7

Maaseudun pendelikunnat 40 36 54 16 13 43 31 12 6
Alkutuotantokunnat 38 35 56 25 16 46 38 19 3

Keskusaluekunnat 31 31 53 13 8 36 37 20 8
M uut kunnat 30 35 59 21 14 46 38 21 4

Koko m aa 30 33 57 18 12 42 37 20 6

8 m l  Tilastokeskus



Keskusalueet hyötyvät eniten Suomen 
EU-jäsenyydestä
Kuntien päättäjät arvioivat Suomen EU-jäsenyyden vaikut
tavan myönteisesti sekä elinkeinoelämän kehittymiseen että 
kunnan omaan toimintaan. Toiveet ovat kasvaneet hieman 
viime syksystä. Eniten jäsenyydestä hyötyvät suuret kes
kukset, teollisuuskeskukset ja esikaupunkikunnat. Varovai- 
simmin Suomen EU-jäsenyyteen suhtaudutaan alkutuotan- 
tokunnissa.

Centralorter vinner mest pá Finlands 
EU-medlemskap
De kommunala beslutsfaltama anser att Finlands EU-med- 
lemskap har positiva konsekvenser bäde för näringslivets 
utveckhng och för kommunens egen verksamhet. Förvänt- 
ningama har ökat nágot sedan hösten. I Stora centra, indus- 
tricentra och förortskommuner har man den största nyttan 
av medlemskapet. Inställningen tili Finlands EU-medlemskap 
är försiktigast i primärproduktionskommuner.
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Uusimaa
Uudenmaan kuntien kehitys jatkuu myönteisenä. Pääkaupunkiseudun näkymät ovat maan valoisimmat Ahvenan
maan ohella. Myös muualla maakunnassa toiveet paremmasta ovat kasvaneet. Pääkaupunkiseudun kuntien rahoi
tusasema on maan parhaimpia. Siellä kuntien verotulot lisciäntyvät tänä ja  ensi vuonna. Paineet tuloveroprosentin 
korotuksille ovat vähäisiä lähivuosina. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella ne kasvavat jonkin verran ensi vuoden 
jälkeen. Velanotto lisääntyy lähinnä pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Pääkaupunkiseudulla taloutta tasapainote
taan tänä vuonna erityisesti nostamalla maksuja ja  realisoimalla käyttöomaisuutta. Muualla maakunnassa harki
taan myös investointien vähentcimistä. Sosiaali- ja  terveyspalvelujen ongelmat kasvavat koko maakunnassa. Pää
kaupunkiseudulla varsinkin vanhusten hoidon näkymät ovat huonot. Kuntien asumistilanne on heikentynyt koko 
maakunnassa. Uudenmaan työllisyyskehitys jatkuu hyvänä. Pääkaupunkiseudulla työttömyys alenee nopeimmin 
koko maassa. Rakentamisen investoinnit vilkastuvat koko maakunnassa, myös teollisuudessa sekä kaupan ja palve
lujen aloilla kasvun arvioidaan jatkuvan. Suhtautuminen Suomen EU-jäsenyyteen on edelleen erittäin myönteistä 
koko Uudellamaalla, pciäkaupunkiseudun ulkopuolella odotukset ovat kasvaneet viime syksystä.

Uudenmaan kehitysnäkymät valoisat
Uudenmaan kuntien kehitys jatkuu hy
vänä. Pääkaupunkiseudulla odotukset 
ovat maan valoisimpia. Myös muualla 
maakunnassa toiveet paremmasta ovat 
edelleen vahvistuneet.
Pääkaupunkiseudun talouskehitys 
vahvistuu
Pääkaupunkiseudun kuntien rahoi
tusasema on maan parhaimpia. Muualla 
maakunnassa arviot ovat varovaisem
pia, siellä talouskehitys pysyy pääkau
punkiseutua kireämpänä. Pääkaupun
kiseudulla kuntien verotulot lisääntyvät 
tänä ja ensi vuonna, odotukset ovat 
kasvaneet viime syksystä. Paineet tulo
veroprosentin korotuksille ovat vähäi
siä. Kuntien velan ei odoteta lisäänty
vän. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella 
kuntien verotulot kasvavat hitaammin 
kuin keskusseudulla. Erityisesti vuonna 
2001 lisäys näyttää jäävän vähäiseksi. 
Kuntien velan arvioidaan kasvavan tä
nä ja ensi vuonna. Tuloveroprosentin 
korotuspaineet lisääntyvät ensi vuoden 
jälkeen, kolmannes vastaajista odottaa 
kuntansa nostavan veroprosenttia 
vuonna 2002.
Henkilöstömenoista ei haluta säästää 
lähivuosina
Pääkaupunkiseudulla talouden tasapai- 
nottamisongelmat ovat vähäisimpiä ko
ko maassa. Muutamissa kunnissa harki
taan kuitenkin ensi vuonna maksujen 
nostamista ja käyttöomaisuuden rea
lisoimista. Yksikään vastaajista ei usko 
kuntansa säästävän henkilöstömenois
ta. Myös veron korotuksia pyritään 
välttämään pääkaupunkiseudulla. Ensi 
vuoden jälkeen tilanne muuttuu jonkin 
verran. Investointeja joudutaan vähen
tämään, minkä lisäksi kiinteistöveron 
korotuspaineet lisääntyvät.

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella 
2/3 vastaajista arvioi kuntansa nostavan 
maksuja ja realisoivan käyttöomaisuut

ta vuonna 2001. Myös investointien vä
hentämistä joudutaan harkitsemaan 
useissa kunnissa. Seuraavan 2-3 vuo
den aikana verotuksen arvioidaan kiris
tyvän. Sen sijaan henkilöstömenoista ei 
haluta säästää.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen 
järjestämisessä ongelmia koko 
maakunnassa
Pääkaupunkiseudulla sosiaali- ja ter
veyspalvelujen tilanne on aikaisempaa 
heikompi. Vanhusten huollon vaikeudet 
ovat suuret, myös päivähoitotilanne on 
edelleen ongelmallinen useissa kunnis
sa. Näiden lisäksi terveydenhoidon nä
kymät ovat heikentyneet viime syksystä. 
Pääkaupunkiseudun ulkopuolella sosi
aali- ja terveyspalvelujen tilanne arvioi
tiin varsin hyväksi viime syksynä. Nyt 
näkymät ovat heikentyneet selvästi, on
gelmien odotetaan lisääntyvän lähitule
vaisuudessa. Näkemykset elinkeinoelä
män kehittämisestä ovat muuttuneet vii
me syksystä. Pääkaupunkiseudulla nä
kymät ovat valoisimmat syksystä 1994, 
muualla maakunnassa odotukset parem
masta ovat nyt heikentyneet. Kuntien 
asumistilanne on aikaisempaa huonom
pi koko maakunnassa, ongelmat ovat 
suurimmat pääkaupunkiseudulla. Siellä 
myös koulutoimen vaikeudet ovat li
sääntyneet, näkymät ovat synkimmät 
syksystä 1996.
Pääkaupunkiseudun työllisyyskehitys 
maan paras
Uudenmaan työllisyyskehitys jatkuu 
hyvänä. Pääkaupunkiseudulla työttö
myys alenee nopeimmin koko maassa. 
Lisäksi pääkaupunkiseudun ulkopuo
lella työllisyysnäkymät ovat parantu
neet viime syksystä.

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella kun
tien yhteistyöodotukset pienentyneet
Pääkaupunkiseudun kuntien yhteis
työedellytykset ovat edelleen hyvät.

Sen sijaan muualla maakunnassa yh
teistyö sujuu aikaisempaa huonommin, 
odotukset ovat vähäisimmät keväästä 
1997. Uudellamaalla pyritään tiivistä
mään suhteita elinkeinoelämään, var
sinkin pääkaupunkiseudulla odotukset 
ovat erittäin suuret. Seutukunnallinen 
yhteistyö koetaan tärkeämmäksi kuin 
koko maakuntaa koskeva yhteistoimin
ta. Kansainväliset yhteydet lisääntyvät 
erityisesti pääkaupunkiseudulla. Siellä 
myös suhteet valtionhallintoon ovat tii
vistymässä.

Investoinnit vilkastuvat 
Uudellamaalla, suurin kasvu 
rakentamisessa
Investointien odotetaan lisääntyvän sel
västi tänä vuonna koko maakunnassa. 
Pääkaupunkiseudulla suurimmat kas
vuodotukset ovat rakentamisessa sekä 
kaupan ja palveluiden aloilla, mutta 
myös teollisuuden investointien arvioi
daan lisääntyvän. Pääkaupunkiseudun 
ulkopuolella rakentaminen vilkastuu 
vuonna 2000, odotukset ovat suurim
mat syksystä 1991. Investoinnit kasva
vat myös teollisuudessa sekä kaupan ja 
palvelujen aloilla. Investointikehitys 
jatkuu myönteisenä ensi vuonna koko 
maakunnassa, tosin niiden kasvu näyt
tää olevan tämän vuotista hitaampaa. 
Eniten lisääntyvät rakentamisen inves
toinnit.

Uusimaa hyötyy Suomen 
EU-jäsenyydestä
Suhtautuminen Suomen EU-jäsenyy- 
teen on edelleen erittäin myönteistä ko
ko Uudellamaalla. Pääkaupunkiseudun 
ulkopuolella odotukset ovat kasvaneet 
viime syksystä. EU-jäsenyyden arvioi
daan vaikuttavan myönteisesti sekä 
elinkeinoelämän kehittymiseen että 
kunnan omaan toimintaan.
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Kehitysnäkymät (Kysymykset 10,4, 5b ja 9)

Kunnan tuleva kehitys Kuntatalouden tasapainottamiskeinot 2001, %

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

Maksujen
korotukset

Investointien
vähentäminen

Käyttöomaisuuden
realisointi

Muu toiminnan 
tehostaminen

Tuloveroprosentin
korotus

Kiinteistöveron
korotus

Henkilöstön
irtisanominen

Ei tarvetta 
sopeutustoimiin

Henkilöstön
lomautus

■ * - Koko maa ®  Uusimaa

Työttömyyden kehitysnäkymät EU-jäsenyyden vaikutus

maakunnan
keskusaluekunnat 

▼ muut kunnat

koko maan
S  keskusaluekunnat 

®  muut kunnat
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Itä-Uusimaa
Itä-Uudenmaan yleiset kehitysnäkymät ovat ristiriitaiset. Porvoon seudulla toiveet ovat valoisat, muualla 
maakunnassa odotukset ovat oleellisesti huonommat kuin syksyllä. Kuntien rahoitustilanne on parantunut. 
Porvoon seudulla kuntien verotulot lisääntyvät nopeasti tänä vuonna, kasvun odotetaan kuitenkin hidastuvan 
ensi vuonna. Porvoon seudun ulkopuolella verotulot lisääntyvät hitaammin. Itä-Uudenmaan kunnat joutuvat 
ottamaan lisää velkaa tänä ja  ensi vuonna. Kunnat tasapainottavat talouttaan vuonna 2001 korottamalla mak
suja, vähentämällä investointeja ja  realisoimalla käyttöomaisuutta. Vuoden 2001 jälkeen paineet verotuksen 
kiristämiseen kasvavat. Vanhusten hoidon tilanne on heikentynyt koko maakunnassa. Myös terveyspalvelujen 
järjestäminen askarruttaa kuntien päättäjiä. Elinkeinoelämän kehittämisedellytykset paranevat Porvoon seu
dulla. Työttömyys vähenee tänä ja  ensi vuonna koko maakunnassa. Asuntorakentaminen vilkastuu selvästi ko
ko maakunnassa vuosina 2000-2001. Suomen EU-jäsenyyden arvioidaan vaikuttavan myönteisesti elinkei
noelämän kehittymiseen.

Kuntien yleiset kehitysnäkymät 
heikentyvät
Itä-Uudenmaan yleiset kehitysnäkymät 
ovat ristiriitaiset. Porvoon seudun ylei
nen kehitys paranee selvästi lähitule
vaisuudessa. Muualla maakunnassa 
odotukset ovat oleellisesti huonommat 
kuin syksyllä. Kehityksen uskotaan 
heikentyvän lähitulevaisuudessa.

Kuntien rahoitusnäkymät kohentuneet 
viime syksystä
Itä-Uudenmaan kuntien rahoitusnäky
mät ovat paremmat kuin syksyllä. Var
sinkin Porvoon seudun kuntien tilanne 
on parantunut. Siellä kuntien verotulot 
lisääntyvät nopeasti tänä vuonna, kasvu 
hidastuu vuonna 2001. Muualla maa
kunnassa odotukset ovat varovaisem
mat molempina vuosina. Kunnat joutu
vat ottamaan lisää velkaa tänä ja ensi 
vuonna koko maakunnassa. Porvoon 
seudulla velanotto lisääntyy muita kun
tia nopeammin. Viidennes Porvoon 
seudun ja kolmannes sen ulkopuolisten 
kuntien vastaajista arvioi kuntansa nos
tavan tuloveroprosenttia vuonna 2001 
tai 2002.

Verojen kiristämispaineet lisääntyvät 
vuoden 2001 jälkeen koko 
maakunnassa
Porvoon seudulla ja sen ulkopuolella 
näkemykset kuntien talouden tasapai- 
nottamistoimenpiteistä vuonna 2001 ovat 
samansuuntaisia. Keskeisimpiä keinoja 
ovat maksujen korotukset, investointien 
vähentäminen ja käyttöomaisuuden rea
lisoiminen. Vuoden 2001 jälkeen pai
neet verojen kiristämiseen näyttävät 
kasvavan voimakkaasti koko maakun
nassa.

Vanhusten hoidon tilanne 
huonontunut koko maakunnassa
Vanhusten hoidon tilanne on heikenty
nyt koko maakunnassa, Porvoon seu

dulla lähes kaikki vastaajat arvioivat 
ongelmien lisääntyvän. Myös terveys
palvelujen järjestäminen vaikeutuu ko
ko maakunnassa. Päivähoitotilanne as
karruttaa lähinnä Porvoon seudun kun
tien päättäjiä. Ympäristöongelmat li
sääntyvät koko maakunnassa. Näke
mykset elinkeinoelämän kehittämisestä 
ovat edelleen ristiriitaiset. Porvoon seu
dulla näkymät ovat varsin hyvät, muu
alla maakunnassa kehittämisedellytyk
set ovat huonontuneet. Porvoon seudun 
kuntien kaavoitustilanne on heikenty
nyt, näkymät ovat huonoimmat syksys
tä 1991. Kunnallistekniikka askarruttaa 
erityisesti Porvoon seudun päättäjiä. 
Siellä myös kuntien asumistilanne on 
heikentymässä. Koulutoimen ongelmat 
lisääntyvät tulevaisuudessa koko maa
kunnassa.

Porvoon seudun työllisyyskehitys 
pysyy erittäin myönteisenä
Työttömyys vähenee tänä ja ensi vuon
na koko maakunnassa. Porvoon seudun 
ulkopuolella odotukset ovat kuitenkin 
selvästi varovaisemmat kuin syksyllä. 
Porvoon seudulla työttömyyden odote
taan alenevan selvästi molempina vuo
sina.

Kuntien yhteistyöedellytykset 
kohentuvat
Kuntien yhteistyöodotukset ovat kasva
neet viime syksystä koko maakunnassa. 
Varsinkin Porvoon seudun ulkopuolel
la toiveet ovat suuret. Siellä koroste
taan erityisesti seutukunnallisen yhteis
työn merkitystä. Porvoon seudulla ha
lutaan tiivistää maakunnallista yhteis
toimintaa. Myös yhteistyötä elinkei
noelämän kanssa pyritään lisäämään. 
Kansainväliset yhteydet ovat aikaisem
paa vähäisemmät varsinkin Porvoon 
seudun ulkopuolella.

Rakentaminen pysyy vilkkaana tänä 
ja ensi vuonna
Asuntorakentaminen vilkastuu selvästi 
koko maakunnassa vuonna 2000. Myös 
kaupan ja palvelujen investoinnit li
sääntyvät nopeasti. Porvoon seudun ul
kopuolella kasvuodotuksia on myös 
teollisuudessa. Vuonna 2001 rakenta
misen odotetaan pysyvän vilkkaana ko
ko maakunnassa. Sen sijaan kaupan ja 
palvelujen investointien kasvu hidas
tuu. Teollisuuden panostukset kasvavat 
lähinnä Porvoon seudulla.

Suomen EU-jäsenyys vaikuttaa 
myönteisesti elinkeinoelämän 
kehittymiseen
Suomen EU-jäsenyyden arvioidaan 
hyödyttävän elinkeinoelämän kehittä
mistä Itä-Uudellamaalla. Porvoon seu
dulla sen arvioidaan vaikuttavan myön
teisesti myös kuntien omaan toimin
taan, muualla maakunnassa näkemyk
set ovat tältä osin selvästi syksyistä 
kielteisemmät.
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Kehitysnäkymät (Kysymykset 10,4, 5b ja 9)
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Varsinais-Suomi
Varsinais-Suomen yleinen kehitys paranee jonkin verran lähitulevaisuudessa. Kuntien taloustilanne pysyy kui
tenkin kireänä lähitulevaisuudessa. Turun seudun ulkopuolella vaikeuksia aiheuttaa verotulokehityksen heiken
tyminen. Turun seudulla verotulot lisääntyvät tänä vuonna, mutta kasvu hidastuu vuonna 2001. Kuntien velanot
to lisääntyy vuosina 2000-2001 koko maakunnassa. Varsinais-Suomen kunnat tasapainottavat talouttaan ensi 
vuonna erityisesti korottamalla maksuja. Lisäksi Turun seudulla lähes kolmannes vastaajista arvioi kunnan ki
ristävän tuloverotusta vuonna 2001. Vuoden 2001 jälkeen tuloveroprosentin korotuspaineet lisääntyvät myös 
Turun seudun ulkopuolella. Varsinais-Suomessa sosiaali- ja  terveyspalveluiden järjestämisessä on vähemmän 
ongelmia kuin muualla maassa. Työttömyys vähenee vuosina 2000-2001 koko maakunnassa. Arviot ovat kuiten
kin selvästi varovaisemmat kuin viime syksynä. Asuntorakentaminen pysyy vilkkaana koko maakunnassa. EU-jä- 
senyyteen suhtaudutaan varsin myönteisesti. Jäsenyyden hyödyt kohdistuvat erityisesti elinkeinoelämän kehitty
miseen, mutta aikaisempaa enemmän myös kunnan omaan toimintaan.

Turun seudun yleiset kehitysnäkymät 
parantuneet
Varsinais-Suomen yleiset kehitysnäky
mät ovat samansuuntaiset kuin syksyl
lä. Kehityksen odotetaan paranevan. 
Tumn seudulla odotukset paremmasta 
ovat kasvaneet jonkin verran, muualla 
maakunnassa näkymät ovat hieman va
rovaisemmat kuin syksyllä.

Kuntien rahoitusasema pysyy kireänä 
koko maakunnassa
Kuntien talouskehitys pysyy kireänä lä
hitulevaisuudessa, näkymät ovat hie
man syksyistä huonommat koko maa
kunnassa. Turun seudun ulkopuolella 
vaikeuksia aiheuttaa verotulokehityk
sen heikentyminen. Kuntien verotulo
jen ei odoteta kasvavan tänä ja ensi 
vuonna. Turun seudulla verotulot li
sääntyvät tänä vuonna, kasvu hidastuu 
kuitenkin vuonna 2001. Kuntien rahoi
tusvaikeudet heijastuvat velanottoon, 
niiden arvioidaan lisääntyvän tänä ja 
ensi vuonna koko maakunnassa. Turun 
seudulla neljännes vastaajista arvioi 
kuntansa nostavan tuloveroprosenttia 
kahden seuraavan vuoden aikana. 
Muualla maakunnassa paineet ovat vä
häisemmät.

Taloutta tasapainotetaan erityisesti 
korottamalla maksuja
Varsinais-Suomen kunnat tasapainotta
vat talouttaan ensi vuonna ensisijaisesti 
korottamalla maksuja. Turun seudun ul
kopuolella useat kunnat joutuvat myös 
vähentämään investointeja. Turun seu
dulla lähes kolmannes vastaajista arvioi 
kunnan kiristävän tuloverotusta vuonna 
2001. Sen jälkeen tuloveroprosentin 
korotuspaineet lisääntyvät myös Turun 
seudun ulkopuolella.

Kuntien päivähoitotilanne 
järjestyksessä
Varsinais-Suomessa sosiaali- ja ter
veyspalveluiden järjestämisessä on vä
hemmän ongelmia kuin muualla maas
sa. Tilanne on kohentunut viime syk
systä. Turun seudulla kuntien päivähoi
totilanne on parantunut koko ajan ke
väästä 1997. Vanhusten hoidon ja ter
veydenhoidon järjestämisen vaikeudet 
saattavat kasvaa hieman lähivuosina. 
Turun seudulla koulutoimen järjestämi- 
sedellytykset ovat parhaimmat syksystä 
1991.

Työllisyyskehitys hieman syksyisiä 
arvioita heikompi
Työttömyys vähenee vuosina 2000-2001 
koko maakunnassa. Arviot ovat kuiten
kin selvästi varovaisemmat kuin viime 
syksynä. Turun seudulla työttömyys 
alenee hieman nopeammin kuin muual
la maakunnassa.

Kuntien yhteistyöedellytykset 
parantuneet
Kuntien yhteistyöodotukset ovat varo- 
vaisimpia koko maassa. Myönteisim
min suhtaudutaan seutukunnallisen yh
teistyön kehittämiseen. Myös suhteita 
elinkeinoelämään pyritään tiivistä
mään. Kansainvälisiä yhteyksiä paino
tetaan aikaisempaa vähemmän.

Asuntorakentaminen vilkasta koko 
maakunnassa
Asuntorakentaminen pysyy vilkkaana 
tänä ja ensi vuonna koko maakunnassa. 
Teollisuuden investoinnit lisääntyvät 
hieman syksyisiä arvioita enemmän, 
kasvu jää kuitenkin vähäiseksi. Kaupan 
ja palvelujen investoinnit lisääntyvät 
lähinnä vuonna 2000.

EU-jäsenyyden hyötyihin 
suhtaudutaan aikaisempaa 
myönteisemmin
Suomen EU-jäsenyyteen suhtaudutaan 
varsin myönteisesti koko maakunnassa. 
Jäsenyyden hyödyt kohdistuvat erityi
sesti elinkeinoelämän kehittymiseen, 
mutta aikaisempaa enemmän myös 
kunnan omaan toimintaan.

14 ¡¡¡¡¡1 Tilastokeskus



Sa
ld

ol
uk

u 
Sa

ld
ol

uk
u
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Satakunta

Satakunnan yleiset kehitysnäkymät ovat hieman paremmat kuin syksyllä. Kuntien rahoitustilanne on edelleen ki
reä, vaikka vaikeudet ovatkin vähentyneet viimeisen kahden vuoden aikana. Kuntien verotulot lisääntyvät tänä 
vuonna koko maakunnassa, kasvu jatkuu hitaampana vuonna 2001. Verotulokehityksen heikentymistä pyritään 
kompensoimaan Porin seudulla nostamalla tuloveroprosenttia, korotuspaineet kasvavat vuonna 2002. Porin 
seudun kunnat lisäävät velanottoaan tänä ja  ensi vuonna. Muualla maakunnassa velan kasvu on vähäisempää. 
Kunnat tasapainottavat talouttaan ensi vuonna lähinnä nostamalla maksuja, vähentämällä investointeja sekä 
realisoimalla käyttöomaisuutta. Henkilöstösäästöjä joudutaan harkitsemaan sekä Porin seudulla että sen ulko
puolella ensi vuoden jälkeen. Vanhusten hoidon ja terveydenhoidon järjestäminen askarruttaa kuntien päättäjiä 
Porin seudulla. Satakunnan työllisyyskehitys näyttää hyvältä. Työttömyys helpottaa tänä vuonna, Useiksi kehityk
sen odotetaan paranevan vuonna 2001. Porin seudun kuntien yhteistyö sujuu erittäin hyvin, kuntien päättäjät ko
rostavat varsinkin seutukunnallisen yhteistoiminnan merkitystä. Asuntorakentamisen ja  teollisuuden investoinnit 
lisääntyvät tänä vuonna koko maakunnassa. Vuonna 2001 rakentamisen kasvun arvioidaan hiipuvan hitaasti 
Porin seudun ulkopuolella. Teollisuuden investoinnit lisääntyvät nopeasti Porin seudulla. Keskusseudulla suh
taudutaan erittäin myönteisesti Suomen EU-jäsenyyteen. Myös muualla maakunnassa odotukset ovat nyt kasva
neet. Jäsenyyden hyödyt kohdistuvat erityisesti elinkeinoelämän kehittymiseen.

Kuntien kehitysnäkymät hieman 
syksyistä paremmat
Satakunnan yleiset kehitysnäkymät 
ovat hieman paremmat kuin keväällä. 
Porin seudulla odotukset ovat edelleen 
valoisammat kuin muualla maakunnas
sa. Porin seudun ulkopuolella kehityk
sen ei kuitenkaan enää uskota heikenty
vän lähitulevaisuudessa.

Porin seudulla paineet 
tuloveroprosentin korotuksille 
kasvaneet
Kuntien taloustilanne on edelleen kireä, 
tosin vaikeudet ovat vähentyneet koko 
ajan keväästä 1998. Kuntien verotulot 
lisääntyvät tänä vuonna koko maakun
nassa, kasvun arvioidaan kuitenkin hi
dastuvan vuonna 2001. Porin seudulla 
verotulokertymää pyritään kasvatta
maan tuloveroprosenttia korottamalla, 
lähes puolet vastaajista arvioi kuntansa 
nostavan veroprosenttia vuodelle 2002. 
Muualla maakunnassa korotuspaineet 
näyttävät vähäisemmiltä. Porin seudun 
kunnat lisäävät velanottoaan tänä ja en
si vuonna. Muualla maakunnassa velan 
kasvu on vähäisempää.

Henkilöstömenoihin kohdistuu 
säästöpaineita lähivuosina
Satakunnassa kunnat tasapainottavat 
talouttaan ensi vuonna lähinnä nosta
malla maksuja, vähentämällä investoin
teja sekä realisoimalla käyttöomaisuut
ta. Muita keinoja käytetään harvem
min. Ensi vuoden jälkeen paineet vero
tuksen kiristämiseen lisääntyvät varsin
kin Porin seudulla, useimmiten noste
taan kiinteistöveroprosentteja. Henki
löstömenoista säästetään sekä Porin 
seudulla että sen ulkopuolella, säästöjä

toteutettaisiin erityisesti henkilöstöä ir
tisanomalla.

Porin seudulla ongelmia sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestämisessä
Vanhusten hoidon ja terveydenhoidon 
jäljestäminen askarruttaa kuntien päät
täjiä Porin seudulla. Muualla maakun
nassa ongelmat ovat pienemmät. Porin 
seudun ulkopuolella päivähoitotilanne 
on varsin hyvin järjestyksessä, Porin 
seudulla näkymät ovat hieman huo
nommat. Porin seudun ulkopuolella 
ympäristöasiat huolestuttavat vastaajia. 
Kulttuuritoimen ongelmat lisääntyvät 
Porin seudun ulkopuolella, vaikeudet 
ovat suurimmat syksystä 1993.

Työttömyys helpottaa tänä ja ensi 
vuonna koko maakunnassa
Satakunnan työllisyyskehitys näyttää 
hyvältä. Työttömyys helpottaa tänä 
vuonna, minkä lisäksi kehityksen odo
tetaan paranevan entisestään vuonna 
2001. Toiveet paremmasta ovat kasva
neet viime vuodesta varsinkin Porin 
seudun ulkopuolella.

Porin seudulla kuntien yhteistyö 
sujuu hyvin, varsinkin 
seutukunnallisia yhteyksiä 
painotetaan
Porin seudun kuntien yhteistyö sujuu 
erittäin hyvin, odotukset ovat suurim
mat syksystä 1993. Muualla maakun
nassa näkemykset ovat selvästi varo
vaisemmat. Porin seudulla kaikki vas
taajat arvioivat seutukunnallisen yh
teistyön tiivistyvän lähitulevaisuudes
sa. Tämän lisäksi siellä painotetaan 
myös maakunnallisen yhteistoiminnan 
merkitystä sekä kansainvälisiä yhteyk

siä. Porin seudun ulkopuolella seutu
kunnallinen yhteistyö nähdään keskei
simpänä, minkä lisäksi kansainvälisiä 
yhteyksiä pyritään tiivistämään lähi
vuosina.

Asuntorakentaminen vilkasta porin 
seudulla
Asuntorakentamisen ja teollisuuden in
vestoinnit lisääntyvät tänä vuonna koko 
maakunnassa. Porin seudulla myös 
kaupan ja palvelujen aloilla on kas
vuodotuksia. Vuonna 2001 rakentami
sen kasvun arvioidaan hiipuvan hitaasti 
Porin seudun ulkopuolella, keskusseu
dulla investoinnit lisääntyvät edelleen 
ripeästi. Teollisuuden investoinnit li
sääntyvät varsinkin Porin seudulla, 
mutta myös muualla maakunnassa kas
vun odotetaan jatkuvan. Kaupan ja pal
velujen investoinnit lisääntyvät vielä 
Porin seudulla.

Porin seutu hyötyy Suomen 
EU-jäsenyydestä
Porin seudulla suhtaudutaan erittäin 
myönteisesti Suomen EU-jäsenyyteen. 
Myös muualla maakunnassa odotukset 
ovat kasvaneet, vaikka näkemykset 
ovatkin edelleen selvästi keskusseutua 
varovaisemmat. Jäsenyyden hyödyt 
kohdistuvat erityisesti elinkeinoelämän 
kehittymiseen.
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Kehitysnäkymät (Kysymykset 10, 4, 5b ja 9)
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Kanta-Häme
Hämeenlinnan seudun yleiset kehitysnäkymät ovat valoisat. Muualla maakunnassa näkemykset ovat aikaisem
paa varovaisemmat. Kuntien taloustilanne kiristyy lähitulevaisuudessa. Varsinkin Hämeenlinnan seudun ulko
puolella näkymät ovat aikaisempaa synkemmät. Näissä kunnissa verotulokehitys heikentyy jo  tänä vuonna. 
Hämeenlinnan seudulla verotulojen odotetaan lisääntyvän voimakkaasti tänä vuonna, mutta hidastuvan selvästi 
vuonna 200J. Hämeenlinnan seudun ulkopuolella velanoton arvioidaan lisciäntyvän tänä ja  ensi vuonna. Tulo
veroprosentin korotukset yleistyvät vuonna 2002 koko maakunnassa. Hämeenlinnan seudulla kuntien taloutta 
tasapainotetaan tänä vuonna erityisesti realisoimalla käyttöomaisuutta ja  nostamalla maksuja. Muualla maa
kunnassa yleisin toimenpide on maksujen korottaminen. Vanhusten hoidon ja  terveydenhoidon järjestämisen 
vaikeudet lisääntyvät lähivuosina koko maakunnassa. Kuntien päivähoitotilanne on valoisampi. Elinkeinoelä
män kehittämisedellytykset ovat parantuneet selvästi koko maakunnassa. Työttömyys helpottaa tänä ja ensi 
vuonna. Kuntien yhteistyö sujuu erittäin hyvin Kanta-Hämeessä, Hämeenlinnan seudulla toiveet ovat suurimpia 
koko maassa. Lähes kaikki vastaajat korostavat seutukunnallista yhteistoimintaa. Asuntorakentaminen pysyy 
vilkkaana tänä vuonna koko maakunnassa. Suhtautuminen Suomen EU-jäsenyyteen on pysynyt erittäin myön
teisenä. Jäsenyys hyödyttää erityisesti elinkeinoelämän kehittymistä mutta myös kunnan omaa toimintaa.

Hämeenlinnan seudun 
kehitysnäkymät valoisat
Hämeenlinnan seudun yleiset kehitys
näkymät ovat valoisat, odotukset pa
remmasta ovat edelleen suurimpia ko
ko maassa. Sen sijaan muualla maakun
nassa näkemykset ovat aikaisempaa va
rovaisemmat, tosin sielläkin kehityksen 
arvioidaan edelleen paranevan.

Kuntien taloustilanne heikentymässä, 
velanotto lisääntyy Hämeenlinnan 
seudun ulkopuolella
Kuntien taloustilanteen arvioidaan ki
ristyvän lähitulevaisuudessa, näkymät 
ovat viime syksyistä huonommat. Var
sinkin Hämeenlinnan seudun ulkopuo
lella syksyn varsin myönteiset näkymät 
ovat muuttuneet nyt synkemmiksi. 
Näissä kunnissa verotulojen kasvun ar
vioidaan hidastuvan tänä ja ensi vuon
na. Hämeenlinnan seudulla verotulojen 
odotetaan lisääntyvän tänä vuonna voi
makkaasti, mutta kasvu hidastuu sel
västi ensi vuonna. Hämeenlinnan seu
dun ulkopuolella taloustilanteen kiris
tyminen heijastuu velanottoon, jonka 
arvioidaan lisääntyvän tänä ja ensi 
vuonna. Hämeenlinnan seudulla velan ei 
uskota kasvavan. Kuntien päättäjät arvi
oivat kuntien tuloveroprosenttien pysy
vän ennallaan ensi vuonna, mutta koro- 
tuspaineet lisääntyvät vuonna 2002 ko
ko maakunnassa.

Verotus kiristyy 2-3 seuraavan 
vuoden aikana koko maakunnassa
Hämeenlinnan seudulla taloutta tasa
painotetaan tänä vuonna erityisesti rea
lisoimalla käyttöomaisuutta ja nosta
malla maksuja. Muutamissa kunnissa 
harkitaan myös kiinteistöverotuksen ki
ristämistä. Muualla maakunnassa ylei

sin toimenpide on maksujen korottami
nen. Seuraavan 2-3 vuoden aikana ve
rotukseen kohdistuvat paineet lisäänty
vät koko maakunnassa. Kuntien päättä
jät joutuvat harkitsemaan sekä tulove
rotuksen kiristämistä että kiinteistöve
roprosenttien nostamista.

Vanhusten hoidon ja terveydenhoidon 
ongelmat lisääntyneet koko 
maakunnassa
Vanhusten hoidon ja terveydenhoidon 
jäljestäminen vaikeutuu lähivuosina 
koko maakunnassa. Sen sijaan kuntien 
päivähoitotilanne on parempi. Hämeen
linnan seudulla sosiaali- ja terveyspal
velujen ongelmat ovat suuremmat kuin 
muissa kunnissa. Hämeenlinnan seu
dun ulkopuolella ympäristötilanne on 
valoisin syksystä 1991, myös Hämeen
linnan seudulla näkymät ovat parhaim
mat kolmeen vuoteen. Elinkeinoelämän 
kehittämisedellytykset ovat parantu
neet selvästi koko maakunnassa. Kun
tien kaavoitustilanne arvioidaan varsin 
ongelmattomaksi, Hämeenlinnan seu
dun ulkopuolella myös kunnallistekni
set vaikeudet ovat aikaisempaa vähäi
semmät. Koulutoimen tilanne on hiljal
leen helpottamassa varsinkin Hämeen
linnan seudulla. Muualla maakunnassa 
kulttuuri- ja vapaa-aikakysymykset as
karruttavat kuntien päättäjiä.

Työttömyys helpottaa selvästi koko 
maakunnassa
Työttömyyden odotetaan helpottavan 
selvästi tänä ja ensi vuonna koko maa
kunnassa. Tilanne näyttää oleellisesti 
viime syksyistä paremmalta. Hämeen
linnan seudun työllisyyskehitys on 
edelleen hieman valoisampi kuin muu
alla maakunnassa.

Seutukunnallinen yhteistyö sujuu 
hyvin koko maakunnassa
Kuntien yhteistyö sujuu erittäin hyvin 
Kanta-Hämeessä, Hämeenlinnan seu
dulla toiveet ovat suurimpia koko 
maassa. Lähes kaikki vastaajat korosta
vat seutukunnallista yhteistoimintaa. 
Myös kansainvälisiä yhteyksiä ja suh
teita elinkeinoelämään pyritään tiivistä
mään. Hämeenlinnan seudun ulkopuo
lella yhteydet valtionhallintoon ovat 
heikentyneet viime vuodesta.

Hämeenlinnan seudun ulkopuolella 
investointinäkymät aikaisempaa 
paremmat
Asuntorakentaminen lisääntyy tänä 
vuonna koko maakunnassa, nyt myös 
Hämeenlinnan seudun ulkopuolella ra
kentamisen arvioidaan vilkastuvan. 
Teollisuuden sekä kaupan ja palvelujen 
investoinnit kasvavat aikaisempaa no
peammin varsinkin Hämeenlinnan seu
dun ulkopuolella. Ensi vuonna inves
tointien kasvu pysähtyy rakentamista lu
kuun ottamatta Hämeenlinnan seudulla, 
kaupan ja palvelujen investoinnit saatta
vat jopa vähentyä. Muualla maakunnas
sa investointinäkymät ovat myönteisem- 
mät. Kasvuodotukset ovat suurimmat 
asuntorakentamisessa, mutta myös teol
lisuuden sekä kaupan ja palvelujen in
vestoinnit lisääntyvät edelleen.

Kanta-Häme hyötyy Suomen 
EU-jäsenyydestä
Suhtautuminen Suomen EU-jäsenyy- 
teen on pysynyt erittäin myönteisenä 
Kanta-Hämeessä. Eniten jäsenyydestä 
on hyötyä elinkeinoelämän kehittymi
selle, mutta sen arvioidaan vaikuttavan 
myönteisesti myös kunnan omaan toi
mintaan.
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Pirkanmaa
Tampereen seudun yleiset kehitysnäkymät ovat valoisimpia koko maassa. Muualla maakunnassa odotukset pa
remmasta ovat voimistuneet viime syksystä. Kuntien rahoitustilanne on edelleen kireä, tosin näkymät ovat pa
rantuneet koko ajan keväästä 1998. Kuntien verotulot lisääntyvät tänä vuonna koko maakunnassa. Kuntien ve
lan ei uskota kasvavan. Tuloveroprosentteja ei juurikaan koroteta kahden seuraavan vuoden aikana. Maksujen 
korotukset ovat yleisin keino tasapainottaa kuntien taloutta ensi vuonna. Tämän lisäksi vajaa kolmannes vastaa
jista uskoo kuntansa vähentävän investointeja tai realisoivan käyttöomaisuutta. Tampereen seudulla sosiaali-ja 
terveyspalveluiden järjestämisessä ei nähdä suuria ongelmia lähitulevaisuudessa. Muualla maakunnassa van
husten hoidon ja  terveydenhoidon tilanne näyttää hieman aikaisempaa huonommalta. Pirkanmaan työllisyysti
lanne kehittyy edelleen myönteisesti. Työttömyys helpottaa tänä ja  ensi vuonna koko maakunnassa. Kuntien yh- 
teistyöodotukset ovat lisääntyneet viime syksystä varsinkin Tampereen seudun ulkopuolella. Pirkanmaan inves- 
tointikehitys näyttää valoisalta. Vuonna 2000 investoinnit lisääntyvät kaikilla tarkasteltavilla toimialoilla maa
taloutta lukuun ottamatta. Vuonna 2001 investointien kasvu kuitenkin hidastuu koko maakunnassa. Eniten vil
kastuu asuntorakentaminen. Pirkanmaalla suhtaudutaan edelleen myönteisesti Suomen EU-jäsenyyteen. Suurin 
hyöty jäsenyydestä kohdistuu elinkeinoelämän kehittämiseen, mutta sen arvioidaan vaikuttavan myönteisesti 
myös kunnan omaan toimintaan.

Tampereen seudulla valoisat 
näkymät, myös muualla maakunnassa 
odotukset paremmasta lisääntyneet
Tampereen seudun yleiset kehitysnäky
mät ovat valoisimpia koko maassa, 
noin 90 prosenttia vastaajista arvioi ke
hityksen paranevan. Myös muualla 
maakunnassa odotukset paremmasta 
ovat voimistuneet, näkymät ovat valoi- 
simmat syksystä 1996.

Tampereen seudulla kuntien verotulot 
kasvavat ripeästi tänä ja ensi vuonna
Kuntien rahoitustilanne on edelleen ki
reä, tosin näkymät ovat parantuneet ko
ko ajan keväästä 1998. Kuntien verotu
lot lisääntyvät tänä vuonna koko maa
kunnassa, Tampereen seudulla kasvu 
jatkuu ripeänä myös ensi vuonna. Sen 
sijaan muualla maakunnassa verotulo- 
kehitys jää tämän vuoteista heikom
maksi. Kuntien velan ei uskota kasva
van tänä ja ensi vuonna. Kuntien kireä 
rahoitusasema ei heijastu myöskään tu- 
loveroprosentteihin, kuntien päättäjien 
arvion mukaan verojen korotukset ovat 
harvinaisia kahden seuraavan vuoden 
aikana.

Maksujen korotuksilla haetaan 
tasapainoa talouteen
Maksujen korotukset ovat yleisin kei
no tasapainottaa kuntien taloutta ensi 
vuonna. Vajaa kolmannes vastaajista 
uskoo kuntansa vähentävän investoin
teja tai realisoivan käyttöomaisuutta. 
Tampereen seudulla viidennes päättä
jistä arvioi ettei kunnassa ole erityistä 
tarvetta talouden tasapainottamiseen. 
Vuoden 2001 jälkeen verojen koro
tukset näyttävät yleistyvän jonkin 
verran.

Tampereen seudulla ei suuria 
ongelmia sosiaali- ja 
terveyspalveluissa
Tampereen seudulla sosiaali- ja ter
veyspalvelujen järjestämisessä ei ole 
suuria ongelmia lähitulevaisuudessa. 
Muualla maakunnassa vanhusten hoi
don ja terveydenhoidon tilanne näyttää 
hieman aikaisempaa huonommalta. 
Kuntien kaavoitustilanne on ristiriitai
nen. Tampereen seudulla vaikeuksien 
arvioidaan lisääntyvän, muualla maa
kunnassa vähenevän lähitulevaisuu
dessa.

Työttömyys helpottaa vuosina 
2000-2001 koko maakunnassa
Pirkanmaan työllisyystilanne kehittyy 
edelleen myönteisesti, näkymät ovat 
valoisimpia koko maassa. Työttömyys 
helpottaa tänä ja ensi vuonna koko 
maakunnassa.

Kuntien yhteistyö sujuu hyvin
Kuntien yhteistyö sujuu aikaisempaa 
paremmin. Varsinkin Tampereen seu
dun ulkopuolella yhteistyöedellytysten 
arvioidaan paranevan lähitulevaisuu
dessa. Pirkanmaalla korostetaan seutu
kunnallisen yhteistoiminnan merkitys
tä. Myös suhteita elinkeinoelämän 
kanssa pyritään tiivistämään.

Pirkanmaan investointinäkymät 
valoisat
Pirkanmaan investointikehitys näyttää 
valoisalta. Vuonna 2000 investoinnit li
sääntyvät kaikilla tarkasteltavilla toi
mialoilla maataloutta lukuun ottamatta. 
Tampereen seudulla asuntorakentami
nen on vilkasta. Myös teollisuuden pa
nostukset kasvavat nopeasti. Muualla

maakunnassa odotukset ovat varovai
semmat. Kaupan ja palvelujen inves
toinnit lisääntyvät hieman koko maa
kunnassa. Ensi vuonna investointien 
kasvu hidastuu, tosin kehitys jatkuu 
edelleen varsin myönteisenä. Suurim
mat kasvuodotukset ovat asuntoraken
tamisessa.

Pirkanmaa hyötyy Suomen 
EU-jäsenyydestä
Pirkanmaalla suhtaudutaan edelleen 
myönteisesti Suomen EU-jäsenyyteen. 
Tampereen seudulla näkemykset ovat 
kuitenkin hieman aikaisempaa varovai
semmat. Sen sijaan muualla maakun
nassa toiveet ovat kasvaneet huomatta
vasti. Suurin hyöty jäsenyydestä koh
distuu elinkeinoelämän kehittämiseen, 
mutta sen arvioidaan vaikuttavan 
myönteisesti myös kunnan omaan toi
mintaan.
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Päijät-Häme
Päijät-Hämeen yleiset kehitysnäkymät ovat ristiriitaiset. Lahden seudulla toiveet ovat erittäin valoisat, muualla 
maakunnassa näkymät ovat synkimpiä koko maassa. Kuntien rahoitusnäkymät ovat heikentyneet viime syksystä ko
ko maakunnassa. Lahden seudulla verotulot kasvavat kuitenkin vielä nopeasti, sen sijaan muualla maakunnassa 
tulokehitys jää heikoksi. Kireä taloustilanne näkyy kuntien velanoton kasvuna. Lahden seudun ulkopuolella talout
ta tasapainotetaan pääasiassa vähentämällä investointeja sekä realisoimalla käyttöomaisuutta. Useat kunnat ko
rottavat myös maksujaan, Lahden seudulla lähes kaikkien kuntien arvioidaan harkitsevan maksujen nostamista en
si vuonna. Päijät-Hämeen kunnilla on suuria ongelmia sosiaali- ja  terveyspalvelujen järjestämisessä. Sen sijaan 
Päijät-Hämeen työllisyysnäkymät ovat valoisat. Työttömyys helpottaa tätiä ja  ensi vuonna koko maakunnassa. 
Kuntien yhteistyö sujuu hieman paremmin kuin viime syksynä. Lahden seudulla lähes kaikki vastaajat arvioivat 
seutukunnallisen yhteistyön paranevan. Muualla maakunnassa korostetaan enemmän maakunnallisen yhteistoi
minnan merkitystä. Lahden seudun investointinäkymät ovat erittäin valoisat. Asuntorakentaminen vilkastuu selväs
ti edellisvuodesta, myös teollisuuden sekä kaupan ja  palvelujen investoinnit kasvavat nopeasti. Muualla maakun
nassa investointikehitys on heikompi. Lahden seudulla suhtaudutaan entistä avoimemmin Suomen EU-jäsenyyteen. 
Kaikki vastaajat arvioivat elinkeinoelämän hyötyvän jäsenyydestä ja  lähes yhtä moni uskoo sen vaikuttavan myön
teisesti myös kunnan omaan toimintaan. Muualla maakunnassa suhtautuminen jäsenyyteen on selvästi varovai-

Lahden seudun ulkopuolella synkät 
tulevaisuuden näkymät
Päijät-Hämeen yleiset kehitysnäkymät 
ovat ristiriitaiset. Lahden seudulla toi
veet ovat erittäin valoisat, yli % vastaa
jista arvioi kehityksen paranevan lähi
tulevaisuudessa. Muualla maakunnassa 
näkymät ovat synkimpiä koko maassa 
ja kehityksen arvioidaan yleisesti hei
kentyvän.
Kuntien taloustilanne kiristyy — 
velanotto lisääntyy koko 
maakunnassa
Kuntien rahoitusnäkymät ovat heikenty
neet viime syksystä koko maakunnassa. 
Lahden seudun ulkopuolella ongelmat 
ovat suuremmat kuin keskusseudulla. 
Lahden seudulla verotulot kasvavat no
peasti tänä ja ensi vuonna, sen sijaan 
muualla maakunnassa kehitys jää hei
koksi. Verotulot saattavat tänä vuonna 
jopa pienentyä. Kireä taloustilanne nä
kyy kuntien velanoton kasvuna. Velan 
arvioidaan lisääntyvän selvästi vuosina 
2000 - 2001 koko maakunnassa. Kun
tien ei uskota nostavan tuloveroprosent
teja ensi vuodelle, korotuspaineet li
sääntyvät jonkin verran vuonna 2002 
varsinkin Lahden seudun ulkopuolella.
Maksuja joudutaan korottamaan 
talouden tasapainottamiseksi
Lahden seudun ulkopuolella taloutta ta
sapainotetaan pääasiassa vähentämällä 
investointeja sekä realisoimalla käyttö
omaisuutta. Useat kunnat korottavat 
myös maksujaan. Viidennes kuntien 
päättäjistä arvioi kuntansa joutuvan te
kemään säästöjä henkilöstömenoihin. 
Lahden seudulla lähes kaikki kunnat ai
kovat nostaa maksuja ensi vuonna. 
Investointeja vähennetään ja käyttö
omaisuutta realisoidaan harvemmin. 
Lahden seudulla ei uskota henkilöstö

säästöihin ensi vuonna. Vuoden 2001 
jälkeen kunnat käyttävät pitkälti samo
ja tasapainottamiskeinoja kuin edellä, 
tosin paineet kiristää verotusta lisäänty
vät. Lahden seudulla pääpaino on tulo
veroprosenttien nostamisessa, muualla 
maakunnassa korotuksia tehdään erityi
sesti kiinteistöverotukseen.

Sosiaali- ja terveystoimen 
edellytykset heikentyvät 
tulevaisuudessa
Päijät-Hämeen kunnilla on suuria on
gelmia sosiaali- ja terveyspalvelujen 
järjestämisessä. Lahden seudulla päät
täjiä huolestuttaa vanhusten hoidon ja 
terveydenhoidon näkymät. Sen sijaan 
kuntien päivähoitotilanne näyttää nyt 
olevan varsin hyvä. Lahden seudun ul
kopuolella myös päivähoidon ongelmi
en arvioidaan lisääntyvän lähitulevai
suudessa. Lahden seudulla elinkei
noelämän edellytykset ovat parantuneet 
viime syksystä. Muualla maakunnassa 
koulutoimen järjestämisen vaikeudet 
kasvavat.

Työttömyys helpottaa koko 
maakunnassa -  Lahden seudulla 
työllisyyskehitys maan parhaimpia
Päijät-Hämeen työllisyysnäkymät ovat 
valoisat. Työttömyys helpottaa tänä ja 
ensi vuonna koko maakunnassa. Lah
den seudun työllisyyskehitys on edel
leen parempi kuin muualla maakunnas
sa, näkymät ovat pääkaupunkiseudun 
ohella valoisimmat koko maassa.

Lahden seudun korostetaan erityisesti 
seutukunnallista, muualla 
maakunnassa maakunnallista 
yhteistyötä
Kuntien yhteistyö sujuu hieman parem
min kuin viime syksynä. Lahden seu

dulla lähes kaikki vastaajat arvioivat 
seutukunnallisen yhteistyön paranevan. 
Muissa kunnissa korostetaan enemmän 
maakunnallista yhteistoimintaa. Suh
teet elinkeinoelämään pyritään pitä
mään tiiviinä koko maakunnassa. Lah
den seudulla yhteyksien valtionhallin
toon odotetaan lisääntyvän lähivuosina.

Lahden seudulla investoinnit 
lisääntyvät, muualla maakunnassa ne 
vähenevät vuonna 2001
Lahden seudun investointinäkymät 
ovat erittäin valoisat. Lähes kaikki vas
taajat arvioivat asuntorakentamisen li
sääntyvän tänä vuonna. Myös teollisuu
den sekä kaupan ja palvelujen inves
toinnit kasvavat nopeasti. Muualla 
maakunnassa näkymät ovat huonom
mat. Asuntorakentamisen ja teollisuu
den investoinnit lisääntyvät hitaasti, li
säksi kaupan ja palvelujen panostukset 
jäävät selvästi viime vuotista vähäi
semmiksi. Vuonna 2001 investointien 
kasvu jatkuu Lahden seudulla, tosin ai
kaisempaa hitaampana. Muualla maa
kunnassa investoinnit vähenevät kaikil
la tarkasteltavilla toimialoilla.

Lahden seutu hyötyy Suomen 
EU-jäsenyydestä
Lahden seudulla suhtaudutaan entistä 
myönteisemmin Suomen EU-jäsenyy- 
teen. Kaikki vastaajat arvioivat elinkei
noelämän hyötyvän jäsenyydestä ja lä
hes yhtä moni uskoo sen vaikuttavan 
myönteisesti kunnan omaan toimin
taan. Muualla maakunnassa näkemyk
set ovat selvästi varovaisemmat, jä
senyyden hyödyt arvioidaan vähäisem
miksi kuin aikaisemmin.
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Kymenlaakso
Kymenlaakson yleiset kehitysnäkymät ovat valoisat. Toiveet paremmasta ovat lisääntyneet koko maakunnassa. 
Kuntien rahoitustilanne pysyy kuitenkin kireänä lähivuositta. Tämä johtuu pitkälti heikosta verotulokehityksestä. 
Keskusseuduilla verotulot pysyvät viime vuotisella tasolla, muualla maakunnassa niiden odotetaan vähenevän 
vuosina 2000-2001. Kunnat paikkaavat heikkoa rahoitustilannettaan lainanotolla. Kuntien lainojen odotetaan 
lisääntyvän vuosina 2000-2001 koko maakunnassa. Kunnat tasapainottavat talouttaan tänä vuonna erityisesti 
nostamalla maksuja ja  realisoimalla käyttöomaisuuttaan. Seuraavan 2-3 vuoden aikana tuloverotusta kiriste
tään useissa kunnissa. Keskusseuduilla vanhusten hoidon ja  terveydenhoidon järjestämisen ongelmat ovat suu
ret. Muualla maakunnassa kuntien päättäjiä askarruttavat lähinnä vanhusten huollon kysymykset. Työttömyys 
alentuu tänä vuonna hitaammin kuin vielä syksyllä arvioitiin. Vuonna 2001 työllisyyskehityksen odotetaan kui
tenkin paranevan. Kuntien yhteistyö sujuu huonosti koko maakunnassa. Varsinkin suhteet valtionhallintoon hei
kentyvät lähitulevaisuudessa. Maakunnallisen yhteistyön arvioidaan sujuvan aikaisempaa huonommin. Seutu
kunnallinen yhteistyö koetaan tärkeämmäksi. Kymenlaakson investointinäkymät ovat selvästi syksyistä huonom
mat. Investointien ei odoteta juurikaan lisääntyvän tänä vuonna. Vuonna 2001 investointien arvioidaan vä
henevän keskusseuduilla. Muualla maakunnassa teollisuuden ja  asuntorakentamisen investoinnit vilkastuvat 
jonkin verran vuonna 2001. Kymenlaakson arvioidaan hyötyvän Suomen EU-jäsenyydestä. Keskusseutujen ulko
puolella odotukset ovat suurimmat.

Kuntien kehitysnäkymät valoisat
Kymenlaakson yleiset kehitysnäkymät 
ovat valoisat. Toiveet paremmasta ovat 
lisääntyneet koko maakunnassa. Kes
kusseutujen ulkopuolella näkymät ovat 
oleellisesti paremmat kuin syksyllä.

Kuntien taloustilanne pysyy kireänä
Kuntien rahoitustilanne pysyy kireänä 
lähitulevaisuudessa. Keskusseutujen 
ulkopuolella kuntien verotulot vähene
vät tänä ja ensi vuonna. Keskusseuduil
la verotulot pysyvät viime vuotisella ta
solla. Kunnat joutuvat paikkaamaan 
heikkoa rahoitustilannettaan lai
nanotolla. Kuntien lainojen odotetaan 
lisääntyvän vuosina 2000-2001 koko 
maakunnassa. Paineet tuloveroprosent
tien korotuksille kasvavat vuonna 
2002.

Kunnat nostavat maksuja ja 
realisoivat käyttöomaisuuttaan
Kymenlaakson kunnat tasapainottavat 
talouttaan tänä vuonna erityisesti nosta
malla maksuja ja realisoimalla käyttö
omaisuuttaan. Keskusseutujen ulko
puolella henkilöstömenoista ei haluta 
säästää, keskusseuduilla neljännes vas
taajista arvioi kuntansa joutuvan ir
tisanomaan henkilöstöään ensi vuonna. 
Seuraavan 2-3 vuoden aikana tulovero
tusta kiristetään useissa kunnissa koko 
maakunnassa. Keskusseuduilla kiin
teistöveroprosentteja korotetaan ylei
semmin kuin muissa kunnissa. Keskus
seutujen ulkopuolella vähennetään in
vestointeja.

Päivähoitotilanne hyvä 
keskusseutujen ulkopuolella
Keskusseuduilla vanhusten hoidon ja 
terveydenhoidon järjestämisen ongel
mat ovat suuret. Muualla maakunnassa 
kuntien päättäjiä askarruttavat lähinnä 
vanhusten huollon kysymykset. Kun
tien päivähoitotilanne on järjestykses
sä, varsinkin keskusseutujen ulkopuo
lella näkymät ovat valoisat. Elin
keinoelämän kehittämisedellytykset 
heikentyvät keskusseutujen ulkopuolel
la, siellä kuntien kaavoitustilanne ja 
kunnallistekniset asiat huolestuttavat 
aikaisempaa vähemmän. Koulu-, kult
tuuri- ja vapaa-aikatoimen näkymät 
ovat ristiriitaiset. Keskusseuduilla on
gelmien arvioidaan lisääntyvän, muual
la maakunnassa vähenevän lähitulevai
suudessa.

Työllisyyskehitys paranee vuonna 
2001
Työttömyys alentuu tänä vuonna hi
taammin kuin vielä syksyllä arvioitiin. 
Näkymät ovat heikentyneet koko maa
kunnassa. Vuonna 2001 työllisyyskehi
tyksen odotetaan paranevan. Työttö
myys helpottaa eniten keskusseutujen 
ulkopuolella.

Kuntien yhteistyönäkymät heikot
Kuntien yhteistyö sujuu huonosti koko 
maakunnassa. Odotukset ovat synkim- 
mät syksystä 1991. Suhteet valtionhal
lintoon heikentyvät lähitulevaisuudes
sa. Maakunnallisen yhteistyön arvioi
daan sujuvan aikaisempaa huonommin. 
Myöskään kansainvälisten yhteyksien 
ei uskota olevan yhtä tiiviitä kuin edel
lisvuosina. Seutukunnallista yhteistyötä 
pidetään tärkeimpänä. Keskusseuduilla 
suhteet elinkeinoelämään tiivistyvät.

Investoinnit vähenevät 
keskusseuduilla vuonna 2001
Kymenlaakson investointinäkymät 
ovat selvästi syksyistä huonommat. 
Investointien ei odoteta juurikaan li
sääntyvän tänä vuonna. Pieniä kas
vuodotuksia on vain asuntorakentami
sessa. Teollisuuden investoinnit saatta
vat kasvaa hieman keskusseuduilla. 
Vuonna 2001 investointikehitys hei
kentyy entisestään keskusseuduilla. 
Investointien arvioidaan vähenevän 
kaikilla tarkasteltavilla toimialoilla. 
Muualla maakunnassa teollisuuden ja 
asuntorakentamisen investoinnit vil
kastuvat jonkin verran vuonna 2001.

Suomen EU-jäsenyyden vaikutukset 
pääosin myönteisiä
Kymenlaakson arvioidaan hyötyvän 
Suomen EU-jäsenyydestä. Keskusseu
tujen ulkopuolella odotukset ovat suu
rimmat, tosin keskusseuduilla arviot 
ovat selvästi aikaisempaa myönteisem- 
mät. Jäsenyyden uskotaan vaikuttavan 
myönteisesti sekä elinkeinoelämän ke
hittymiseen että kunnan omaan toimin
taan.
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Etelä-Karjala
Etelä-Karjalan yleiset kehitysnäkymät ovat oleellisesti paremmat kuin viime syksynä. Tuolloin kehityksen arvioi
tiin heikentyvän koko maakunnassa, nyt sen odotetaan hiljalleen paranevan. Etelä-Karjalan kuntien taloustilan
ne on edelleen heikko. Lappeenrannan seudun ulkopuolisten kuntien verotulot vähenevät tänä ja  ensi vuonna. 
Lappeenrannan seudulla on pieniä kasvuodotuksia molempina vuosina. Kuntien velanotto kasvaa Lappeenran
nan seudulla vuosina 2000-2001. Kunnat tasapainottavat talouttaan ensi vuonna erityisesti nostamalla maksuja. 
Lappeenrannan seudun ulkopuolella realisoidaan käyttöomaisuutta. Ensi vuoden jälkeen verotuksen kiristämis- 
paineet kasvavat. Lappeenrannan seudulla nostetaan kiinteistöveroprosentteja, muualla maakunnassa myös tu
loveroprosentteja. Lappeenrannan seudulla sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä ei nähdä ongelmia. 
Muualla maakunnassa vaikeuksia on lähinnä vanhusten hoidon ja  terveyspalvelujen järjestämisessä. Työttömyys 
helpottaa tänä vuonna syksyisiä arvioita vähemmän erityisesti Lappeenrannan seudun ulkopuolella, mutta työl
lisyyskehityksen odotetaan paranevan ensi vuonna koko maakunnassa. Kuntien yhteistyö sujuu hyvin, varsinkin 
Lappeenrannan seudulla toiveet ovat nyt selvästi aikaisempaa suuremmat. Lappeenrannan seudulla investoinnit 
vähenevät tänä vuonna kaikilla tarkasteltavilla toimialoilla. Teollisuuden ja  asuntorakentamisen investointien 
arvioidaan kuitenkin vilkastuvan vuonna 2001. Lappeenrannan seudun ulkopuolella teollisuuden ja asuntora
kentamisen investoinnit vilkastuvat tänä vuonna, ensi vuonna yhdelläkään toimialalla ei ole kasvuodotuksia. 
Etelä-Karjalassa suhtaudutaan myönteisesti Suomen EU-jäsenyyteen. Maakunnan arvioidaan hyötyvän Suomen 
EU-jäsenyydestä.

Maakunnan kehitysnäkymät 
kohentuneet
Etelä-Karjalan yleiset kehitysnäkymät 
ovat oleellisesti paremmat kuin viime 
syksynä. Tuolloin kehityksen arvioitiin 
heikentyvän koko maakunnassa, nyt 
sen odotetaan hiljalleen paranevan. 
Lappeenrannan seudulla toiveet parem
masta ovat hieman suuremmat kuin 
muualla maakunnassa.

Kuntien rahoitustilanne pysyy kireänä 
koko maakunnassa
Etelä-Karjalan kuntien taloustilanne on 
edelleen huono, vaikka näkymät ovat 
hieman viime syksyistä paremmat. Lap
peenrannan seudun ulkopuolisten kun
tien verotulot vähenevät tänä ja ensi 
vuonna. Lappeenrannan seudulla verotu
lot lisääntyvät hitaasti molempina vuosi
na. Kuntien velanotto kasvaa Lappeen
rannan seudulla vuosina 2000-2001, 
muualla maakunnassa sen arvioidaan py
syvän suunnilleen viime vuotuisella ta
solla. Lappeenrannan seudun kuntien ei 
odoteta kiristävän tuloverotusta kahden 
seuraavan vuoden aikana. Muualla maa
kunnassa tuloveroprosentin korotuspai- 
neet kasvavat vuonna 2002.

Etelä-Karjalan kunnat nostavat 
maksuja
Kunnat tasapainottavat talouttaan ensi 
vuonna erityisesti nostamalla maksuja. 
Lappeenrannan seudun ulkopuolella 
puolet vastaajista arvioi kuntansa rea
lisoivan käyttöomaisuuttaan. Verotuk
sen kiristyksiä ja henkilöstösäästöjä ei 
aiota toteuttaa vuonna 2001. Seuraavan 
2-3 vuoden aikana tasapainotustarpeen

ei uskota muuttuvan. Verotusta joudu
taan kuitenkin kiristämään useammissa 
kunnissa kuin ensi vuonna. Lappeen
rannan seudulla nostetaan kiinteistöve
roprosentteja, muualla maakunnassa 
myös tuloveroprosentteja.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen 
näkymät valoisat Lappeenrannan 
seudulla
Lappeenrannan seudulla sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestämisessä ei 
nähdä ongelmia, tilanne on valoisin ko
ko maassa. Muualla maakunnassa vai
keuksia on lähinnä vanhusten hoidon ja 
terveyspalvelujen järjestämisessä. Elin
keinoelämän kehittämisedellytykset 
ovat parantuneet koko maakunnassa, 
varsinkin Lappeenrannan seudulla ti
lanne näyttää nyt erittäin hyvältä. Myös 
asumistilanne on parantunut erityisesti 
Lappeenrannan seudulla. Koulutoimen 
näkymät ovat ristiriitaiset. Lappeenran
nan seudulla ongelmien arvioidaan vä
henevän, muualla maakunnassa lisään
tyvän lähitulevaisuudessa.

Etelä-Karjalan työllisyyskehitys 
paranee ensi vuonna
Työttömyys helpottaa tänä vuonna syk
syisiä arvioita hitaammin erityisesti 
lappeenrannan seudun ulkopuolella. 
Työllisyyskehityksen odotetaan kuiten
kin paranevan ensi vuonna koko maa
kunnassa.

Kuntien yhteistyöedellytykset 
parantuneet, varsinkin 
Lappeenrannan seudulla erittäin 
valoisat näkymät
Kuntien yhteistyö sujuu hyvin, varsin
kin Lappeenrannan seudulla toiveet 
ovat nyt selvästi aikaisempaa suurem
mat. Etelä-Karjalassa korostetaan eri
tyisesti suhteita elinkeinoelämään. Lap
peenrannan seudulla maakunnallista 
yhteistyötä pidetään keskeisenä kuntien 
kannalta. Muualla maakunnassa paino
tetaan enemmän seutukunnallista yh
teistyötä.

Lappeenrannan seudun 
investointikehitys paranee ensi 
vuonna
Lappeenrannan seudulla investoinnit 
vähenevät tänä vuonna kaikilla tarkas
teltavilla toimialoilla. Teollisuuden ja 
asuntorakentamisen investointien arvi
oidaan kuitenkin vilkastuvan vuonna 
2001. Maatalouden sekä kaupan ja pal
velujen investoinnit vähenevät myös 
ensi vuonna. Lappeenrannan seudun ul
kopuolella teollisuuden ja asuntoraken
tamisen investoinnit vilkastuvat tänä 
vuonna, ensi vuonna yhdelläkään tar
kasteltavalla toimialalla ei ole kas
vuodotuksia.

Maakunta hyötyy Suomen 
EU-jäsenyydestä
Etelä-Karjalassa suhtaudutaan myön
teisesti Suomen EU-jäsenyyteen. Maa
kunnan arvioidaan hyötyvän Suomen 
EU-jäsenyydestä. Vaikutukset ovat 
myönteiset sekä elinkeinoelämän kehit
tymisen että kunnan oman toiminnan 
kannalta.
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Etelä-Savo
Etelä-Savon kuntien kehitys näyttää edelleen eriytyvän. Mikkelin seudulla näkymät ovat edelleen erittäin myön
teiset, muualla maakunnassa kehitys heikentyy lähivuosina. Kuntien rahoitusvaikeudet lisääntyvät viime syksys
tä. Näkymät ovat nyt synkimmät koko maassa. Kuntien verotulokehitys heikentyy. Mikkelin seudulla verotulot 
kasvavat hitaasti tänä ja  ensi vuonna, muualla maakunnassa niiden odotetaan vähenevän selvästi molempina 
vuosina. Rahoitustilanteen kiristyessä kunnat joutuvat ottamaan lisää velkaa. Velan arvioidaan lisääntyvän tänä 
vuonna koko maakunnassa, vuonna 2001 erityisesti Mikkelin seudun ulkopuolella. Etelä-Savon kunnat nostavat 
maksuja tasapainottaessaan talouttaan. Mikkelin seudun ulkopuolella useat kunnat joutuvat myös vähentämään 
investointejaan sekä kiristämään verotusta. Ensi vuoden jälkeen käyttöomaisuuden realisointi yleistyy koko 
maakunnassa. Kuntien päivähoitotilanne näyttää nyt olevan varsin hyvin järjestyksessä. Vanhusten hoidon ja 
terveydenhoitopalvelujen ongelmat ovat selvästi suuremmat. Mikkelin seudulla työttömyys helpottaa selvästi tä
nä ja  ensi vuonna. Muualla maakunnassa työttömyys alenee aikaisempaa vähemmän. Teollisuuden ja  asuntora
kentamisen investoinnit vilkastuvat tänä vuonna koko maakunnassa. Vuonna 2001 asuntorakentamisen inves
toinnit lisääntyvät vain Mikkelin seudulla, sen sijaan teollisuuden panostukset kasvavat edelleen koko maakun
nassa. Suomen EU-jäsenyys vaikuttaa myönteisesti Mikkelin seudun kehitykseen, elinkeinoelämän ohella myös 
alueen kuntien arvioidaan hyötyvän jäsenyydestä. Muualla maakunnassa jäsenyyteen suhtaudutaan aikaisem
paa varovaisemmin, tosin arviot ovat sielläkin pääasiassa myönteisiä.

Etelä-Savon kehitysnäkymät 
ristiriitaiset -  Mikkelin seudulla 
menee hyvin, muualla maakunnassa 
kehitys heikentyy
Etelä-Savon kuntien kehitys näyttää 
edelleen eriytyvän. Mikkelin seudulla 
näkymät ovat erittäin myönteiset. 
Muualla maakunnassa kehityksen arvi
oidaan heikentyvän lähitulevaisuudes
sa.

Kuntien verotulokehitys heikentyy
Kuntien rahoitusvaikeudet lisääntyvät 
viime syksystä. Näkymät ovat nyt syn
kimmät koko maassa. Kuntien verotu- 
lokehityksen arvioidaan olevan aikai
sempaa heikompi. Mikkelin seudulla 
verotulot kasvavat hitaasti tänä ja ensi 
vuonna, muualla maakunnassa niiden 
odotetaan vähenevän selvästi molempi
na vuosina. Taloustilanteen kiristyessä 
kunnat joutuvat rahoittamaan toiminto
jaan aikaisempaa enemmän velanotol
la. Velan arvioidaan lisääntyvän tänä 
vuonna koko maakunnassa, vuonna 
2001 erityisesti Mikkelin seudun ulko
puolella. Mikkelin seudun kuntien ei 
uskota nostavan tuloveroprosenttia ensi 
vuodelle, korotuspaineet kasvavat kui
tenkin vuonna 2002. Muualla maakun
nassa kolmannes vastaajista ennakoi 
korotuksia ensi vuodelle ja hieman har
vempi vuodelle 2002.

Verotusta joudutaan kiristämään ensi 
vuoden jälkeen koko maakunnassa
Etelä-Savon kunnat tasapainottavat ta
louttaan erityisesti nostamalla maksuja. 
Mikkelin seudun ulkopuolella useat 
kunnat joutuvat myös vähentämään in
vestointejaan sekä kiristämään verotus
ta. Näissä kunnissa viidennes vastaajis

ta arvioi kuntansa myös vähentävän 
henkilöstömenoja vuonna 2001. Ensi 
vuoden jälkeen käyttöomaisuuden rea
lisointi yleistyy koko maakunnassa. 
Mikkelin seudulla myös verotusta jou
dutaan kiristämään aikaisempaa enem
män. Henkilöstösäästöjä toteutetaan lä
hinnä Mikkelin seudun ulkopuolella.

Kuntien päivähoitotilanne näyttää 
hyvältä
Kuntien päivähoitotilanne näyttää nyt 
olevan varsin hyvin järjestyksessä. 
Vanhusten hoidon ja terveydenhoito
palvelujen ongelmat ovat selvästi suu
remmat. Mikkelin seudun ulkopuolella 
näkymät ovat huonoimmat. Mikkelin 
seudulla elinkeinoelämän kehittämise
dellytykset ovat huonot, näkymät ovat 
synkimmät koko maassa. Muualla maa
kunnassa vaikeudet ovat selvästi vähäi
semmät. Koulutoimen ongelmat kasva
vat lähivuosina koko maakunnassa.

Mikkelin seudun työllisyyskehitys 
näyttää paremmalta kuin muualla 
maakunnassa
Mikkelin seudulla työttömyys helpot
taa selvästi tänä ja ensi vuonna. Muual
la maakunnassa työllisyyskehitys on 
huonompi, siellä työttömyyden arvioi
daan alenevan aikaisempaa vähemmän.

Yhteydet elinkeinoelämän kanssa 
tiivistyvät lähitulevaisuudessa
Etelä-Savon yhteistyönäkymät ovat sa
manlaiset kuin syksyllä. Mikkelin seu
dulla kuntien yhteistyön arvioidaan su
juvan edelleen huonommin kuin muu
alla maakunnassa. Mikkelin seudun ul
kopuolella seutukunnallista yhteistyötä 
pidetään tärkeänä. Mikkelin seudulla

näkemykset ovat selvästi kriittisemmät, 
seutukunnallisen yhteistyön edellytyk
set ovat heikentyneet koko ajan kevääs
tä 1998. Etelä-Savon kuntien arvioi
daan tiivistävän suhteitaan elinkei
noelämään lähitulevaisuudessa. Kan
sainväliset yhteydet ovat aikaisempaa 
vähäisemmät.

Asuntorakentaminen vilkastuu 
Mikkelin seudulla
Teollisuuden ja asuntorakentamisen in
vestoinnit vilkastuvat tänä vuonna ko
ko maakunnassa. Ensi vuonna teolli
suuden panostukset kasvavat edelleen. 
Sen sijaan asuntorakentaminen vilkas
tuu vain Mikkelin seudulla. Maatalou
den sekä kaupan ja palvelujen inves
toinnit vähenevät koko maakunnassa.

Mikkelin seutu hyötyy Suomen 
EU-jäsenyydestä
Mikkelin seudun arvioidaan hyötyvän 
Suomen EU-jäsenyydestä. Elinkeino
elämän ohella myös kuntien arvioidaan 
hyötyvän jäsenyydestä. Muualla maa
kunnassa jäsenyyteen suhtaudutaan ai
kaisempaa varovaisemmin, tosin arviot 
ovat sielläkin pääasiassa myönteisiä.
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Pohjois-Savo
Pohjois-Savon yleiset kehitysnäkymät ovat samanlaiset kuin viime syksynä. Kuopion seudulla toiveet paremmas
ta ovat edelleen selvästi suuremmat kuin muualla maakunnassa. Pohjois-Savon kunnilla on edelleen ongelmia 
rahoituksen järjestämisessä. Tilanne on kuitenkin parantunut koko ajan keväästä 1998. Kuopion seudun kuntien 
verotulot kasvavat tänä ja  ensi vuonna. Muualla maakunnassa ne pysyvät suunnilleen viime vuotisella tasolla. 
Kuntien velanotto kasvaa hieman koko maakunnassa vuosina 2000-2001. Paineet kiristää tuloverotusta lisään
tyvät vuonna 2002. Kuntien taloutta tasapainotetaan ensi vuonna erityisesti maksuja korottamalla, myös käyttö
omaisuutta realisoidaan useissa kunnissa. Vanhusten hoidon järjestämisessä on runsaasti ongelmia koko maa
kunnassa, Kuopion seudulla lähes kaikki vastaajat arvioivat tilanteen heikentyvän lähitulevaisuudessa. Myös 
terveydenhoitopalvelut huolestuttavat edelleen kuntien päättäjiä koko maakunnassa. Elinkeinoelämän kehittämi
sedellytykset ovat kohentuneet Kuopion seudulla, mutta heikentyneet sen ulkopuolella. Työttömyyden odotetaan 
alenevan koko maakunnassa tänä ja ensi vuonna. Kuopion seudulla kuntien yhteistyön arvioidaan sujuvan hyvin, 
sen sijaan muualla maakunnassa toiveet ovat aikaisempaa vähäisemmät. Asuntorakentaminen vilkastuu Kuopi
on seudulla tänä vuonna, muutoin investointien ei uskota kasvavan. Muualla maakunnassa kasvuodotuksia on 
vain teollisuudessa. Vuonna 2001 teollisuuden ja  asuntorakentamisen investointien arvioidaan kasvavan koko 
maakunnassa. Pohjois-Savossa suhtaudutaan edelleen myönteisesti Suomen EU-jäsenyyteen. Sen arvioidaan 
hyödyttävän sekä elinkeinoelämän kehittämistä että kunnan omaa toimintaa.

Kuopion seudun näkymät edelleen 
valoisat
Pohjois-Savon yleisen kehityksen odo
tetaan paranevan lähitulevaisuudessa. 
Kuopion seudun näkymät ovat edelleen 
valoisammat kuin muualla maakunnas
sa, ero alueiden välillä on kuitenkin 
hieman kaventunut syksystä.

Pohjois-Savon kuntien 
rahoitusongelmat pienentyneet 
hiljalleen viimeisen kahden vuoden 
aikana
Pohjois-Savon kunnilla on edelleen ra
hoitusongelmia. Tilanne on kuitenkin 
parantunut koko ajan keväästä 1998. 
Kuopion seudulla verotulot kasvavat 
tänä ja ensi vuonna, varsinkin vuonna 
2001 tulojen arvioidaan lisääntyvän no
peasti. Muualla maakunnassa verotulot 
pysyvät suunnilleen viime vuotisella 
tasolla. Kuntien velanotto kasvaa hie
man koko maakunnassa vuosina 
2000-2001. Kuntien ei uskota nostavan 
tuloveroprosenttiaan ensi vuodelle, sen 
sijaan vuonna 2002 korotuspaineet kas
vavat koko maakunnassa.

Pohjois-Savon kunnat korottavat 
maksuja tasapainottaessaan 
talouttaan
Kuntien taloutta tasapainotetaan ensi 
vuonna erityisesti maksuja korottamal
la, mutta myös käyttöomaisuutta rea
lisoidaan useissa kunnissa. Verotuksen 
kiristyksillä ja henkilöstösäästöillä hae
taan harvemmin tasapainoa kuntata
louksiin vuonna 2001. Ensi vuoden jäl
keen veroratkaisuja harkitaan useissa 
kunnissa. Pääpaino on tuloverotuksen 
kiristämisessä. Kuopion seudun ulko
puolella viidennes vastaajista arvioi 
kuntansa irtisanovan henkilöstöä.

Vanhusten hoidon näkymät synkät, 
varsinkin Kuopion seudulla suuria 
ongelmia
Vanhusten hoidon jäijestämisessä on 
runsaasti ongelmia koko maakunnassa, 
Kuopion seudulla lähes kaikki vastaajat 
arvioivat palvelujen järjestämisedelly- 
tysten heikentyvän lähitulevaisuudessa. 
Myös terveydenhoitopalvelut huoles
tuttavat edelleen kuntien päättäjiä koko 
maakunnassa, tosin Kuopion seudun 
ulkopuolella tilanne on nyt selvästi pa
rempi kuin viime syksynä. Päivähoito
tilanne näyttää varsin hyvältä Kuopion 
seudun ulkopuolella. Kuopion seudun 
kunnissa päivähoidon ongelmat ovat li
sääntyneet viime vuodesta. Elin
keinoelämän kehittämisedellytykset 
ovat kohentuneet Kuopion seudulla, 
mutta heikentyneet sen ulkopuolella. 
Kuopion seudulla kuntien kaavoitusti
lanne on edelleen hyvä. Kuopion seu
dun ulkopuolella koulutoimen kysy
mykset askarruttavat kuntien päättäjiä, 
näkymät ovat huonoimmat syksystä 
1996.

Työttömyys helpottaa koko 
maakunnassa
Pohjois-Savon työllisyysnäkymät eivät 
ole muuttuneet viime syksystä. Työttö
myyden odotetaan alenevan koko maa
kunnassa tänä ja ensi vuonna.

Kuopion seudulla kuntien 
yhteistyöedellytykset nähdään 
heikoiksi
Kuopion seudun kuntien yhteistyö su
juu hyvin, sen sijaan muualla maakun
nassa toiveet ovat aikaisempaa vähäi
semmät. Kuopion seudulla korostetaan 
sekä seutukunnallisen että maakunnal

lisen yhteistyön merkitystä. Muualla 
maakunnassa seutukunnallisia yhteyk
siä pidetään tärkeämpänä. Suhteita 
elinkeinoelämään pyritään tiivistämään 
koko maakunnassa.

Asuntorakentaminen vilkasta Kuopion 
seudulla
Asuntorakentaminen vilkastuu Kuopi
on seudulla tänä vuonna, muutoin in
vestointien ei uskota kasvavan. Muual
la maakunnassa kasvuodotuksia on 
vain teollisuudessa. Vuonna 2001 teol
lisuuden ja asuntorakentamisen inves
tointien arvioidaan kasvavan koko 
maakunnassa. Kuopion seudulla teolli
suuden kasvuodotukset ovat suurimmat 
keväästä 1995.

Pohjois-Savo hyötyy Suomen 
EU-jäsenyydestä
Pohjois-Savossa suhtaudutaan edelleen 
myönteisesti Suomen EU-jäsenyyteen. 
Sen arvioidaan hyödyttävän sekä elin
keinoelämän kehittämistä että kunnan 
omaa toimintaa.
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Pohjois-Karjala
Pohjois-Karjalan kehitysnäkymät ovat edelleen huonot. Joensuun seudun ulkopuolella kehityksen arvioidaan 
heikentyvän, Joensuun seudulla toiveet ovat lähes yhtä synkät. Kuntien talous pysyy kireänä lähivuosina. Joen
suun seudun ulkopuolella verotulokehitys on heikko tänä ja  ensi vuonna. Sen sijaan Joensuun seudulla verotulo
jen arvioidaan lisääntyvän selvästi vuosina 2000 -  2001. Talouden kireys heijastuu kuntien velanottoon, sen ar
vioidaan lisääntyvän tänä ja  ensi vuonna. Yhdenkään kunnan ei uskota nostavan tuloveroprosenttiaan ensi vuo
delle. Pohjois-Karjalan kunnat tasapainottavat talouttaan tänä vuonna erityisesti korottamalla maksuja ja rea
lisoimalla käyttöomaisuuttaan. Ensi vuoden jälkeen kunnat joutuvat kiristcimään verotustaan. Joensuun seudun 
ulkopuolella on vaikeuksia järjestää vanhusten hoidon ja terveydenhoidon palveluja. Joensuun seudulla eniten 
huolestuttavat päivähoidon ja  vanhusten hoidon kysymykset. Työttömyys alenee nopeasti Joensuun seudulla tänä 
vuonna. Kuntien yhteistyöedellytykset ovat varsin hyvät koko maakunnassa. Kuntien päättäjät korostavat erityi
sesti seutukunnallisen yhteistoiminnan merkitystä. Joensuun seudulla kunnat pyrkivät tiivistämään suhteitaan 
elinkeinoelämän kanssa. Teollisuuden investoinnit kasvavat nopeasti Joensuun seudulla tänä vuonna. Muualla 
maakunnassa millään toimialalla ei ole kasvuodotuksia vuonna 2000. Ensi vuonna investointikehitys heikentyy 
Joensuun seudulla. Muualla maakunnassa teollisuuden investoinnit lisääntyvät. Pohjois-Karjalassa suhtaudu
taan myönteisesti Suomen EU-jäsenyyteen. Sen odotetaan hyödyttävän erityisesti elinkeinoelämän kehittämistä, 
mutta jäsenyydellä on myönteisiä vaikutuksia myös kunnan omaan toimintaan.

Pohjois-Karjalan yleiset 
kehitysnäkymät maan huonoimpia
Pohjois-Karjalan kehitysnäkymät ovat 
edelleen huonot. Joensuun seudun ul
kopuolella kehityksen arvioidaan hei
kentyvän. Joensuun seudulla toiveet 
paremmasta ovat vähäisimmät syksystä 
1998.

Joensuun seudun ulkopuolella 
verotulokehitys pysyy heikkona
Kuntien talous pysyy kireänä lähi
vuosina. Joensuun seudun ulkopuolella 
verotulokehitys on heikko, verotulot 
saattavat jopa vähentyä tänä ja ensi 
vuonna. Joensuun seudulla odotukset 
paremmasta ovat suuremmat, verotulo
jen arvioidaan lisääntyvän selvästi vuo
sina 2000 -  2001. Talouden kireys hei
jastuu kuntien velanottoon, jonka arvi
oidaan lisääntyvän selvästi koko maa
kunnassa tänä ja ensi vuonna. Joensuun 
seudulla velka kasvaa enemmän tänä 
vuonna, muualla maakunnassa vuonna 
2001. Yhdenkään kunnan ei uskota 
nostavan tuloveroprosenttiaan ensi 
vuodelle. Joensuun seudun ulkopuolel
la vastaavat näkymät ovat myös vuo
delle 2002. Joensuun seudulla kuu
desosa vastaajista arvioi kuntansa har
kitsevan tuloverotuksen kiristämistä 
vuonna 2002.

Kunnat korottavat maksuja ja 
realisoivat käyttöomaisuutta
Pohjois-Karjalan kunnat tasapainotta
vat talouttaan tänä vuonna erityisesti 
korottamalla maksuja ja realisoimalla 
käyttöomaisuuttaan. Näiden lisäksi 
Joensuun seudun ulkopuolella vähen
netään investointeja. Verojen kiristä
mistä ja säästöjen kohdistamista henki

löstömenoihin pyritään välttämään lä
hes kaikissa kunnissa. Ensi vuoden jäl
keen kunnat joutuvat kuitenkin kiristä
mään verotustaan, Joensuun seudun ul
kopuolella muutama kunta joutuu ir
tisanomaan tai lomauttamaan henkilös
töään.

Vanhusten hoidon järjestämisessä 
ongelmia koko maakunnassa
Joensuun seudun ulkopuolella on vai
keuksia järjestää vanhusten hoidon ja 
terveydenhoidon palveluja. Joensuun 
seudulla eniten huolestuttavat päivä
hoidon ja vanhusten hoidon kysymyk
set, sen sijaan terveydenhoidon näky
mät ovat nyt varsin hyvät. Kuntien kaa
voitustilanne on heikentynyt keskus
seudulla. Sen sijaan asumisen ongelmat 
ovat vähäisimmät keväästä 1994. Kou
lutoimen näkymät ovat ristiriitaiset. 
Joensuun seudulla tilanne on oleellises
ti parempi kuin syksyllä. Muualla maa
kunnassa vaikeuksien arvioidaan kas
vavan lähivuosina. Kulttuuri- ja va- 
paa-aikakysymykset askarruttavat päät
täjiä koko maakunnassa.

Työllisyyskehitys pysyy myönteisenä 
erityisesti Joensuun seudulla
Työttömyys alenee nopeasti Joensuun 
seudulla tänä vuonna. Lasku hidastuu 
ensi vuonna, mutta työllisyyskehitys 
pysyy kuitenkin edelleen myönteisenä. 
Muualla maakunnassa työttömyyden 
väheneminen on hitaampaa.

Kunnissa tiivistetään suhteita 
elinkeinoelämään ja omaan 
seutukuntaan
Kuntien yhteistyöedellytykset ovat var
sin hyvät koko maakunnassa. Joensuun

seudulla odotukset yhteistyöltä ovat 
edelleen suuremmat kuin muualla maa
kunnassa. Kuntien päättäjät korostavat 
erityisesti seutukunnallisen yhteistoi
minnan merkitystä, Joensuun seudulla 
lähes kaikki vastaajat arvioivat yhteis
työn lisääntyvän lähivuosina. Koko 
maakuntaa koskevia yhteyksiä ei pidetä 
yhtä tärkeinä. Yhteydenpito valtionhal
lintoon pysyy edelleen vähäisenä. Sen 
sijaan varsinkin Joensuun seudulla 
kunnat pyrkivät tiivistämään suhteitaan 
elinkeinoelämän kanssa.

Teollisuuden investoinnit kasvavat 
nopeasti vuonna 2000
Teollisuuden investoinnit kasvavat no
peasti Joensuun seudulla tänä vuonna. 
Asuntorakentaminen kasvaa selvästi 
hitaammin. Muualla maakunnassa mil
lään toimialalla ei ole kasvuodotuksia 
vuonna 2000. Ensi vuonna investointi- 
kehitys heikentyy Joensuun seudulla. 
Siellä teollisuuden panostusten arvioi
daan vähenevän. Asuntorakentamisen 
vilkastuu jonkin verran. Joensuun seu
dun ulkopuolella teollisuuden inves
toinnit lisääntyvät, muutoin investoin
nit vähenevät.

Pohjois-Karjala hyötyy 
EU-jäsenyydestä
Pohjois-Kaijalassa suhtaudutaan 
myönteisesti Suomen EU-jäsenyyteen. 
Sen odotetaan hyödyttävän erityisesti 
elinkeinoelämän kehittämistä, mutta jä
senyydellä on myönteisiä vaikutuksia 
myös kunnan omaan toimintaan.
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Keski-Suomi
Keski-Suomen kuntien yleiset kehitysnäkymät ovat valoisat. Toiveet paremmasta ovat kasvaneet koko maakun
nassa. Kuntien rahoitustilanne pysyy kireänä, ongelmat ovat kuitenkin selvästi vähäisemmät kuin viime vuonna. 
Verotulot kasvavat nopeasti Jyväskylän seudun kunnissa tänä ja ensi vuonna. Muualla maakunnassa verotulo- 
kasvu on selvästi vähäisempää. Kuntien velanotto lisääntyy tänä ja ensi vuonna. Keski-Suomen kunnat tasapai
nottavat talouttaan erityisesti nostamalla maksuja ja  realisoimalla käyttöomaisuuttaan. Jyväskylän seudun ulko
puolella useat kunnat vähentävät myös investointeja. Ensi vuoden jälkeen verotusta joudutaan kiristämään. 
Jyväskylän seudulla on ongelmia sosiaali- ja  terveyspalvelujen järjestämisessä. Kuntien päivähoitotilanne on 
huonontunut viime syksystä. Vanhusten huollon ja  terveydenhuollon tilanne oli huolestuttava jo  aikaisemmin. 
Jyväskylän seudun ulkopuolella kuntien päättäjiä askarruttavat lähinnä vanhusten hoidon ja terveydenhoidon 
vaikeudet. Keski-Suomen työllisyyskehitys näyttää valoisalta. Työttömyys alenee tänä ja ensi vuonna koko maa
kunnassa. Kuntien yhteistyö sujuu varsin hyvin. Jyväskylän seudun ulkopuolella toiveet ovat kasvaneet viime 
syksystä. Asuntorakentaminen vilkastuu tänä vuonna Jyväskylän seudulla. Teollisuuden panostukset ovat suu
rimmat muualla maakunnassa. Jyväskylän seudun ulkopuolella Suomen EU-jäsenyyteen suhtaudutaan aikaisem
paa myönteisemmin. Jäsenyyden arvioidaan hyödyttävän sekä elinkeinoelämän kehittämistä että kuntien omaa 
toimintaa. Jyväskylän seudulla myönteiset vaikutukset kohdistuvat erityisesti elinkeinoelämän kehittymiseen.

Maakunnan yleiset kehitysodotukset 
valoisat
Keski-Suomen kuntien yleiset kehitys
näkymät ovat valoisat. Toiveet parem
masta ovat kasvaneet koko maakunnas
sa, arviot ovat valoisimmat syksystä 
1995.

Kuntien talousnäkymät kohentuneet 
viime vuodesta
Kuntien rahoitustilanne pysyy kireänä, 
ongelmat ovat kuitenkin selvästi vähäi
semmät kuin viime vuonna. Toiveet pa
remmasta ovat kasvaneet koko maa
kunnassa. Verotulot kasvavat Jyväsky
län seudun kunnissa tänä ja ensi vuon
na. Muualla maakunnassa verotulokas- 
vu on selvästi vähäisempää. Kireä ta
loustilanne heijastuu kuntien velanot
toon, jonka arvioidaan lisääntyvän tänä 
ja ensi vuonna. Kuntien ei odoteta nos
tavan tuloveroprosentteja ensi vuonna. 
Vuonna 2002 korotuspaineet kasvavat 
jonkin verran Jyväskylän seudun ulko
puolella.

Kunnat nostavat maksuja ja 
realisoivat käyttöomaisuutta 
tasapainottaessaan talouttaan
Keski-Suomen kunnat tasapainottavat 
talouttaan erityisesti nostamalla maksu
ja ja realisoimalla käyttöomaisuuttaan. 
Jyväskylän seudun ulkopuolella useat 
kunnat vähentävät myös investointeja. 
Ensi vuoden jälkeen verotusta joudu
taan kiristämään. Useimmiten noste
taan kiinteistöveroprosentteja. Jyväsky
län seudun ulkopuolella harkitaan me
nosäästöjen toteuttamista erityisesti 
henkilöstöä lomauttamalla.

Jyväskylän seudulla vaikeuksia 
sosiaali- ja terveyspalvelujen 
järjestämisessä
Jyväskylän seudulla on ongelmia sosi
aali- ja terveyspalvelujen järjestämises
sä. Kuntien päivähoitotilanne on huo
nontunut viime syksystä. Vanhusten 
huollon ja terveydenhuollon tilanne oli 
huolestuttava jo aikaisemmin. Jyväsky
län seudun ulkopuolella kuntien päättä
jiä askarruttavat lähinnä vanhusten hoi
don ja terveydenhoidon vaikeudet. 
Elinkeinoelämän kehittämisedellytyk
set paranevat koko maakunnassa. Myös 
kuntien kaavoitustilanne on kohentunut 
sekä keskusseudulla että sen ulkopuo
lella.

Työttömyys helpottaa koko 
maakunnassa
Keski-Suomen työllisyyskehitys näyt
tää valoisalta. Työttömyys alenee tänä 
ja ensi vuonna koko maakunnassa, 
mutta nopeinta työttömyyden lasku on 
Jyväskylän seudun kunnissa.

Jyväskylän seudun ulkopuolella 
kuntien yhteistyö sujuu aikaisempaa 
paremmin
Keski-Suomen kuntien yhteistyö sujuu 
varsin hyvin. Jyväskylän seudun ulko
puolella toiveet ovat kasvaneet viime 
syksystä. Kuntien päättäjät korostavat 
erityisesti seutukunnallisen yhteistyön 
merkitystä. Lisäksi yhteyksiä elinkei
noelämään pyritään tiivistämään. Maa
kunnallisen yhteistoiminnan edellytyk
set ovat heikentyneet viime vuosina.

Asuntorakentaminen vilkastuu 
Jyväskylän seudulla
Asuntorakentaminen vilkastuu tänä 
vuonna Jyväskylän seudulla, muualla 
maakunnassa kasvu on hitaampaa. Sen 
sijaan teollisuuden panostukset ovat 
suurimmat Jyväskylän seudun ulko
puolella. Vuonna 2001 vain teollisuu
den ja asuntorakentamisen investoin
tien arvioidaan lisääntyvän. Suurimmat 
kasvuodotukset ovat Jyväskylän seu
dulla.

Jyväskylän seudun ulkopuolella 
Suomen EU-jäsenyyteen 
suhtaudutaan aikaisempaa 
myönteisemmin
Jyväskylän seudun ulkopuolella Suo
men EU-jäsenyyteen suhtaudutaan ai
kaisempaa myönteisemmin. Jäsenyy
den arvioidaan hyödyttävän sekä elin
keinoelämän kehittämistä että kuntien 
omaa toimintaa. Jyväskylän seudulla 
myönteiset vaikutukset kohdistuvat eri
tyisesti elinkeinoelämän kehittymiseen. 
Kunnan omassa toiminnassa hyödyt 
jäävät vähäisemmiksi.
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Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaan yleiset kehitysnäkymät ovat parantuneet viime syksystä. Seinäjoen seudulla toiveet parem
masta ovat suurimpia koko maassa. Valoisasta yleiskuvasta huolimatta vastaajat ovat entistä huolestuneempia 
kuntien rahoitustilanteesta. Kuntien verotulot kasvavat vielä tänä vuonna koko maakunnassa. Vuonna 2001 kas
vu hiipuu Seinäjoen seudun ulkopuolella. Kireästä taloustilanteesta johtuen kunnat joutuvat ottamaan lisää vel
kaa tänä vuonna, tarve vähenee vuoden 2001 aikana. Seinäjoen seudulla kuntien taloutta tasapainotetaan ensi 
vuonna maksujen korotuksilla ja  käyttöomaisuuden myynnillä. Muualla maakunnassa yleisin toimenpide on 
maksujen korotukset, mutta myös investointeja vähennetään. Etelä-Pohjanmaalla kuntien päättäjiä askarrutta
vat erityisesti terveydenhoidon ja  vanhusten hoidon järjestäminen. Sen sijaan kuntien päivähoitotilanne on hil
jalleen helpottamassa. Elinkeinoelämän kehittämisnäkymät ovat valoisat Seinäjoen seudulla. Kuntien yhteis- 
työnäkymät ovat ristiriitaiset. Seinäjoen seudulla kuntien yhteistyön arvioidaan sujuvan hyvin. Muualla maakun
nassa odotukset yhteistyöltä ovat vähäisimmät syksystä 1991. Asuntorakentaminen vilkastuu tänä vuonna koko 
maakunnassa. Teollisuuden sekä kaupan ja  palvelujen investoinnit kasvavat vain Seinäjoen seudun ulkopuolella. 
Seinäjoen seudulla Suomen EU-jäsenyyteen suhtaudutaan oleellisesti aikaisempaa myönteisemmin.

Seinäjoen seudulla valoisat 
kehitysnäkymät
Etelä-Pohjanmaan yleiset kehitysnäky
mät ovat parantuneet viime syksystä. 
Seinäjoen seudulla toiveet paremmasta 
ovat suurimpia koko maassa. Myös 
muualla maakunnassa kehityksen arvi
oidaan paranevan.

Kuntien rahoitustilanne kiristyy koko 
maakunnassa
Valoisasta yleiskuvasta huolimatta vas
taajat ovat entistä huolestuneempia 
kuntien rahoitustilanteesta. Ongelmien 
arvioidaan lisääntyvän selvästi koko 
maakunnassa. Seinäjoen seudulla odo
tukset ovat synkimmät keväästä 1992. 
Kuntien verotulot kasvavat vielä tänä 
vuonna koko maakunnassa. Vuonna 
2001 kasvu hiipuu Seinäjoen seudun 
ulkopuolella, mutta tulot lisääntyvät 
edelleen Seinäjoen seudun kunnissa. 
Kireästä taloustilanteesta johtuen kun
nat joutuvat ottamaan lisää velkaa tänä 
vuonna, tarve vähenee vuoden 2001 ai
kana. Muutama kunta harkitsee tulove
roprosentin nostamista kahden seuraa- 
van vuoden aikana.

Verojen kiristykset ja 
henkilöstösäästöt yleistyvät ensi 
vuoden jälkeen
Seinäjoen seudulla kuntien taloutta ta
sapainotetaan ensi vuonna korottamalla 
maksuja ja realisoimalla käyttöomai
suutta. Yhdessäkään kunnassa ei sääs
tetä henkilöstömenoista. Muualla maa
kunnassa yleisin toimenpide on maksu
jen korotukset, mutta myös investointe
ja vähennetään. Seuraavan kahden 2-3- 
vuoden aikana verojen kiristykset ja 
henkilöstösäästöt yleistyvät koko maa
kunnassa.

Kuntien päivähoitotilanne näyttää 
varsin hyvältä
Etelä-Pohjanmaalla kuntien päättäjiä 
askarruttavat erityisesti terveydenhoi
don ja vanhusten hoidon järjestäminen. 
Sen sijaan kuntien päivähoitotilanne on 
hiljalleen helpottamassa, varsinkin Sei
näjoen seudulla vaikeuksia arvioidaan 
olevan selvästi vähemmän kuin aikai
semmin. Ympäristöasiat huolestuttavat 
vastaajia Seinäjoen seudulla. Elin
keinoelämän kehittämisedellytykset 
ovat parantuneet koko maakunnassa, 
mutta erityisesti Seinäjoen seudulla nä
kymät ovat nyt valoisat. Kuntien kaa
voitustilanne ja kunnallistekniikka ovat 
hyvin järjestyksessä, vaikeuksien arvi
oidaan vähenevän lähivuosina koko 
maakunnassa. Seinäjoen seudun asu
mistilanne on hyvä. Koulu- ja vapaa-ai
katoimen ongelmat lisääntyvät koko 
maakunnassa.

Työllisyystilanne paranee 
Etelä-Pohjanmaalla
Työttömyyden odotetaan vähenevän 
selvästi tänä ja ensi vuonna. Työlli
syysnäkymät ovat valoisat sekä Seinä
joen seudulla että sen ulkopuolella.

Yhteistyöedellytykset parantuneet 
Seinäjoen seudulla
Etelä-Pohjanmaan yhteistyönäkymät 
ovat ristiriitaiset. Seinäjoen seudulla 
kuntien yhteistyön arvioidaan sujuvan 
hyvin. Muualla maakunnassa odotukset 
yhteistyöltä ovat vähäisimmät syksystä 
1991. Etelä-Pohjanmaalla pyritään tii
vistämään suhteita elinkeinoelämän 
kanssa. Seutukunnallista yhteistyötä pi
detään tärkeämpänä kuin koko maa
kuntaa koskevaa yhteistoimintaa.

Asuntorakentamisen investoinnit 
lisääntyvät koko maakunnassa
Asuntorakentaminen vilkastuu tänä 
vuonna koko maakunnassa. Teollisuu
den sekä kaupan ja palvelujen inves
toinnit kasvavat vain Seinäjoen seudun 
ulkopuolella. Keskusseudulla niiden 
odotetaan vähenevän. Vuonna 2001 ke
hitys jatkuu muutoin samanlaisena, 
mutta kaupan ja palvelujen investoinnit 
kasvavat Seinäjoen seudulla.

Seinäjoen seudulla suhtaudutaan 
aikaisempaa myönteisemmin Suomen 
EU-jäsenyyteen
Seinäjoen seudulla suhtaudutaan Suo
men EU-jäsenyyteen oleellisesti aikai
sempaa myönteisemmin. Yli 80 pro
senttia vastaajista odottaa jäsenyydestä 
olevan hyötyä elinkeinoelämän kehittä
misessä. Sen arvioidaan vaikuttavan 
myönteisesti myös kunnan omaan toi
mintaan. Seinäjoen seudun ulkopuolel
la näkemykset ovat hieman varovai
semmat, mutta myös näissä kunnissa 
jäsenyydestä uskotaan olevan hyötyä 
sekä elinkeinoelämän kehittymiseen et
tä kunnan omaan toimintaan.
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Pohjanmaa
Vaasan seudun yleiset kehitysnäkymät ovat hieman huonommat kuin syksyllä. Muualla maakunnassa odotukset pa
remmasta ovat kasvaneet. Pohjanmaan kuntien rahoitusasema pysyy kireänä lähitulevaisuudessa. Kuntien verotu
lot vähenevät tänä vuonna. Vaasan seudun ulkopuolella kuntien velanotto lisääntyy selvästi vuosina 2000 -  2001, 
keskusseudulla velanotto on vähäisempää. Vaasan seudulla kaikki vastaajat arvioivat kuntansa tasapainottavan 
talouttaan ensi vuonna vähentämällä investointeja. Tämän lisäksi kuntien odotetaan realisoivan käyttöomaisuut
taan ja  nostavan maksujaan. Vaasan seudun ulkopuolella yleisin keino tasapainottaa kuntataloutta on nostaa mak
suja. Näissä kunnissa on ongelmia vanhusten hoidon ja  terveydenhoidon järjestämisessä. Sen sijaan kuntien päivä
hoitotilanne on valoisin keväästä 1995. Vaasan seudulla sosiaali- ja  terveyspalvelujen ongelmat ovat vähäisem
mät. Elinkeinoelämän kehittämisedellytykset heikentyvät lähivuosina koko maakunnassa. Työttömyys helpottaa tä
nä ja  ensi vuonna Vaasan seudun ulkopuolella. Vaasan seudulla työttömyyden arvioidaan pysyvän suunnilleen vii
me vuotuisella tasolla. Teollisuuden investoinnit lisääntyvät tänä vuonna koko maakunnassa. Myös asuntorakenta
misen arvioidaan vilkastuvan. Kaupan ja  palvelujen investoinnit kasvavat vain Vaasan seudulla. Investointikehitys 
heikentyy ensi vuonna, teollisuuden ja  asuntorakentamisen kasvun odotetaan pysähtyvän. Pohjanmaalla suhtaudu
taan edelleen varsin epäilevästi Suomen EU-jäsenyyteen. Jäsenyyden arvioidaan vaikuttavan kielteisesti elinkei
noelämän kehittymiseen Vaasan seudulla, muualla maakunnassa toiveet ovat suuremmat.

Arviot tulevaisuudesta ovat 
varovaisia, kuntien kehityksessä ei 
odoteta tapahtuvan suurta parannusta
Vaasan seudun yleiset kehitysnäkymät 
ovat hieman huonommat kuin syksyllä. 
Muualla maakunnassa toiveet parem
masta ovat kasvaneet, mutta näkemyk
set ovat edelleen varovaiset.

Vaasan seudun ulkopuolella 
rahoitusaseman kiristyminen johtaa 
velanoton kasvuun ja 
tuloveroprosenttien korotuksiin
Pohjanmaan kuntien rahoitusasema py
syy kireänä lähitulevaisuudessa. Kun
tien verotulot vähenevät tänä vuonna 
koko maakunnassa. Vuonna 2001 nii
den arvioidaan kasvavan Vaasan seu
dulla, muualla maakunnassa kehitys 
jatkuu heikkona myös ensi vuonna. 
Vaasan seudun ulkopuolella kuntien 
velanotto lisääntyy selvästi tänä ja ensi 
vuonna. Vaasan seudulla näkemykset 
ovat muuttuneet oleellisesti viime syk
systä. Tuolloin kuntien velan arvioitiin 
lisääntyvän lähitulevaisuudessa, nyt 
sen odotetaan pysyvän viime vuotisella 
tasolla. Tuloverotuksen kiristämispai- 
neet lisääntyvät Vaasan seudun ulko
puolella kahden seuraavan vuoden ai
kana. Vastaavasti Vaasan seudulla ve
roprosentteja ei aiota korottaa.

Vaasan seudulla kaikki vastaajat 
arvioivat kuntansa vähentävän 
investointejaan
Vaasan seudulla kaikki vastaajat arvi
oivat kuntansa tasapainottavan talout
taan ensi vuonna vähentämällä inves
tointeja. Tämän lisäksi kuntien odote
taan realisoivan käyttöomaisuuttaan ja 
nostavan maksujaan. Muutama kunta 
aikoo korottaa kiinteistöveroprosentte
ja ensi vuodelle. Vaasan seudun ulko

puolella yleisin keino tasapainottaa 
kuntataloutta on nostaa maksuja. Useat 
kunnat harkitsevat myös tulovero
prosentin nostamista ja investointien 
vähentämistä vuonna 2001. Ensi vuo
den jälkeen Vaasan seudulla talouden 
tasapainottamistoimet pysyvät samoi
na, joskin useat kunnat joutuvat myös 
kiristämään tuloverotusta. Vaasan seu
dun ulkopuolella veroratkaisut yleisty
vät, myös henkilöstömenoista joudu
taan säästämään aikaisempaa enem
män. Kolmannes vastaajista arvioi kun
tansa irtisanovan henkilöstöään.

Vaasan seudulla ei ongelmia 
sosiaali- ja terveyspalvelujen 
järjestämisessä
Vaasan seudun ulkopuolella on ongel
mia vanhusten hoidon ja terveydenhoi
don järjestämisessä. Kuntien päivähoi
totilanne on valoisin keväästä 1995. 
Vaasan seudulla sosiaali- ja terveyspal
velujen näkymät ovat oleellisesti parem
mat. Vanhusten hoidon ja päivähoidon 
ongelmien arvioidaan hiljalleen vä
henevän, lisäksi terveydenhoidon jäljes
täminen sujuu aikaisempaa paremmin. 
Ympäristöasiat huolestuttavat kuntien 
päättäjiä Vaasan seudulla. Elinkeinoelä
män kehittämisedellytykset heikentyvät 
lähivuosina koko maakunnassa. Myös 
kuntien kaavoitustilanne on huonontu
nut. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen on
gelmat lisääntyvät Vaasan seudulla.

Työttömyys helpottaa lähinnä Vaasan 
seudun ulkopuolella
Työttömyys helpottaa tänä ja ensi 
vuonna Vaasan seudun ulkopuolella. 
Keskusseudulla työllisyyskehitys on 
hieman huonompi, työttömyyden arvi
oidaan pysyvän suunnilleen viime vuo
tisella tasolla.

Kuntien yhteistyönäkymät näyttävät 
huonoilta
Kuntien yhteistyöedellytykset ovat hei
kentyneet koko maakunnassa. Yhteydet 
valtionhallintoon vähenevät erityisesti 
Vaasan seudulla, muualla maakunnassa 
kansainvälinen yhteistyö on hiipumas
sa. Kuntien päättäjät korostavat eniten 
seutukunnallisen yhteistyön merkitystä. 
Vaasan seudulla myös maakunnallista 
yhteistoimintaa halutaan tiivistää lähi
tulevaisuudessa. Yhteydet elinkei
noelämän kanssa lisääntyvät koko maa
kunnassa.

Investointikehitys heikentyy koko 
maakunnassa
Teollisuuden investoinnit lisääntyvät 
tänä vuonna koko maakunnassa. Vaa
san seudulla kasvuodotukset ovat oleel
lisesti suuremmat kuin viime syksynä. 
Myös asuntorakentamisen arvioidaan 
lisääntyvän, kasvun odotetaan kuiten
kin hidastuvan viime vuodesta. Kaupan 
ja palvelujen investoinnit vilkastuvat 
vain Vaasan seudulla. Teollisuuden 
kasvu pysähtyy ensi vuonna koko maa
kunnassa. Myös asuntorakentamisen 
investoinnit lisääntyvät hitaammin kuin 
tänä vuonna. Kaupan ja palvelujen in
vestoinnit lisääntyvät hieman Vaasan 
seudulla ja sen ulkopuolella.

EU-jäsenyyteen suhtaudutaan 
epäilevästi
Pohjanmaalla suhtaudutaan edelleen 
varsin epäilevästi Suomen EU-jäsenyy
teen. Vaasan seudulla jäsenyyden arvi
oidaan vaikuttavan kielteisesti elinkei
noelämän kehittymiseen. Siitä uskotaan 
olevan enemmän hyötyä kunnan omaan 
toimintaan. Vaasan seudun ulkopuolel
la jäsenyys vaikuttaa myönteisesti elin
keinoelämän kehittymiseen.
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Keski-Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaan yleiset kehitysnäkymät ovat ristiriitaiset. Kokkolan seudun kehitys paranee lähitulevaisuu
dessa. Muualla maakunnassa näkymät ovat synkimmät koko maassa. Kokkolan seudun kuntien rahoitusasema 
on heikentynyt viime vuodesta. Muualla maakunnassa kuntien talouskehityksen arvioidaan olevan parempi kuin 
viime vuonna. Kokkolan seudulla verotulojen odotetaan kasvavan tänä ja  ensi vuonna. Muualla maakunnassa 
kasvu on pysähtynyt. Kuntien velka lisääntyy koko maakunnassa vuosina 2000 -  2001. Kokkolan seudun ulko
puolella tuloverotuksen kiristämispaineet ovat lisääntyneet aikaisemmasta. Kunnat nostavat maksuja ja  vähentä
vät investointeja tasapainottaessaan talouttaan ensi vuonna. Seuraavan 2-3 vuoden aikana verotusta joudutaan 
kiristämään. Kuntien päivähoitotilanne on varsin hyvä koko maakunnassa. Sen sijaan terveyspalvelujen ongel
mat lisääntyvät varsinkin Kokkolan seudun ulkopuolella. Vanhusten hoidon tilanne on parantunut viime syksys
tä. Näkemykset elinkeinoelämän kehittämisestä ovat edelleen ristiriitaiset. Kokkolan seudulla tilanteen arvioi
daan paranevan, muualla maakunnassa heikentyvän lähivuosina. Kokkolan seudun työttömyys alenee selvästi 
tänä ja ensi vuonna. Muualla maakunnassa työttömyys alenee hitaammin. Kokkolan seudulla kuntien yhteistyön 
arvioidaan sujuvan hyvin, siellä kaikki vastaajat arvioivat seutukunnallisen yhteistyön lisääntyvän lähitulevai
suudessa. Yhteydet elinkeinoelämän kanssa tiivistyvät koko maakunnassa. Teollisuuden sekä kaupan ja  palvelu
jen investoinnit lisääntyvät Kokkolan seudulla vuonna 2000. Keski-Pohjanmaan arvioidaan hyötyvän Suomen 
EU-jäsenyydestä. Sen arvioidaan vaikuttavan myönteisesti sekä elinkeinoelämän kehittymiseen että kunnan 
omaan toimintaan.

Kokkolan seudun ulkopuolella maan 
synkimmät näkymät
Keski-Pohjanmaan yleiset kehitysnä
kymät ovat ristiriitaiset. Kokkolan seu
dun kehityksen arvioidaan paranevan 
lähitulevaisuudessa. Muualla maakun
nassa ongelmien odotetaan lisääntyvän 
selvästi, näkymät ovat synkimmät koko 
maassa.

Kuntien rahoitusnäkymät ovat huonot
Kokkolan seudun kuntien rahoitustilan
ne näyttää syksyistä huonommalta. 
Siellä verotulojen odotetaan kasvavan 
vielä tänä ja ensi vuonna. Muualla 
maakunnassa kasvu on pysähtynyt, tu
lot saattavat jopa pienentyä tänä vuon
na. Kuntien velka lisääntyy koko maa
kunnassa vuosina 2000 -  2001. Kokko
lan seudulla ei talouden kiristymisestä 
huolimatta aiota nostaa tulovero
prosentteja vuosina 2001- 2002. Sen 
sijaan muualla maakunnassa verojen 
korotuspaineet ovat lisääntyneet aikai
semmasta.

Kunnat korottavat maksuja
Kokkolan seudun kunnat nostavat mak
suja ja vähentävät investointeja tasapai
nottaessaan talouttaan ensi vuonna. 
Viidennes vastaajista arvioi kuntansa 
korottavan myös tulovero- tai kiinteis
töveroprosentteja. Myös Kokkolan seu
dun ulkopuolella maksujen korotukset 
ja investointien vähentäminen ovat 
yleisimmät toimenpiteet tasapainotetta
essa kuntataloutta. Tämän lisäksi noin 
puolet vastaajista arvioi henkilöstö
menoihin kohdistuvan vähentämispai- 
neita vuonna 2001. Seuraavan 2-3 vuo

den aikana keskeiset toimenpiteet py
syvät samoina, mutta verojen kiristys
ten arvioidaan jonkin verran yleistyvän.

Kuntien päivähoitotilanne kohentunut
Kuntien päivähoitotilanne on varsin 
hyvä koko maakunnassa. Sen sijaan 
terveyspalvelujen ongelmat lisääntyvät, 
varsinkin Kokkolan seudun ulkopuolel
la näkymät ovat aikaisempaa huonom
mat. Vanhusten hoidon tilanne on pa
rantunut viime syksystä, mutta vai
keuksien arvioidaan edelleen kasvavan 
lähitulevaisuudessa. Näkemykset elin
keinoelämän kehittämisestä ovat edel
leen ristiriitaiset. Kokkolan seudulla ti
lanteen arvioidaan paranevan, muualla 
maakunnassa heikentyvän lähivuosina. 
Koulutoimen ongelmat kasvavat Kok
kolan seudun ulkopuolella.

Kokkolan seudulla valoisat 
työllisyysnäkymät
Kokkolan seudun työllisyyskehitys jat
kuu myönteisenä. Työttömyys helpot
taa selvästi tänä ja ensi vuonna. Muual
la maakunnassa odotukset ovat varo
vaisemmat, tosin näissäkin kunnissa 
työttömyys alenee.

Kokkolan seudulla kuntien yhteistyö 
sujuu hyvin
Keski-Pohjanmaan yhteistyönäkymät 
ovat ristiriitaiset. Kokkolan seudun 
kuntien yhteistyö sujuu hyvin, odotuk
set ovat kasvaneet viime syksystä. 
Muualla maakunnassa toiveet ovat sel
västi varovaisemmat. Kokkolan seudul
la kaikki vastaajat arvioivat seutukun
nallisen yhteistyön lisääntyvän lähitu

levaisuudessa. Myös muualla maakun
nassa odotukset ovat aikaisempaa suu
remmat. Yhteydet elinkeinoelämän 
kanssa tiivistyvät koko maakunnassa, 
sen sijaan kansainvälinen yhteistyö li
sääntyy lähinnä Kokkolan seudun ulko
puolella. Kokkolan seudulla odotetaan 
yhteyksien valtionhallinnon kanssa tii
vistyvän lähivuosina.

Maatalouden investointien arvioidaan 
lisääntyvän tänä vuonna
Teollisuuden sekä kaupan ja palvelujen 
investoinnit lisääntyvät Kokkolan seu
dulla, mutta vähenevät muissa kunnissa 
vuonna 2000. Useimmista muista maa
kunnista poiketen maatalouden panos
tukset kasvavat Keski-Pohjanmaalla. 
Kasvuodotuksia on erityisesti Kokko
lan seudun ulkopuolella. Asuntoraken
taminen vilkastuu Kokkolan seudulla. 
Ensi vuonna investoinnit lisääntyvät 
keskusseudulla maataloutta lukuun ot
tamatta. Kokkolan seudun ulkopuolella 
investointien kasvu hiipuu.

EU-jäsenyyteen suhtaudutaan 
myönteisesti
Keski-Pohjanmaan arvioidaan hyöty
vän Suomen EU-jäsenyydestä. Jäse
nyyden arvioidaan vaikuttavan myön
teisesti sekä elinkeinoelämän kehitty
miseen että kunnan omaan toimintaan.

Vaasan seudun kunnissa toiveet 
ovat hieman suuremmat kuin muualla 
maakunnassa.
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Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaan yleiset kehitysnäkymät ovat edelleen valoisat. Kehityksen arvioidaan paranevan koko maa
kunnassa. Kuntien rahoitusnäkymät ovat kuitenkin heikentyneet viime syksystä. Kuntien verotulot lisääntyvät tä
nä ja  ensi vuonna aikaisempaa hitaammin. Oulun seudulla yleisimmät toimenpiteet tasapainottaa kuntien talout
ta ovat maksujen korotukset ja  investointien vähentäminen. Muualla maakunnassa aiotaan myös realisoida käyt
töomaisuutta. Seuraavan 2 - 3  vuoden aikana veroratkaisut yleistyvät koko maakunnassa. Oulun seudulla on on
gelmia sosiaali-ja terveyspalvelujen järjestämisessä. Erityisesti päivähoitotilanne on heikentynyt. Oulun seudun 
ulkopuolella vanhusten hoidon ja  terveydenhoidon ongelmien odotetaan kasvavan. Pohjois-Pohjanmaan työlli
syyskehitys on edelleen valoisa. Työttömyys vähenee selvästi koko maakunnassa. Kuntien yhteistyö sujuu hyvin 
Oulun seudulla, muualla maakunnassa näkemykset ovat hieman varovaisemmat. Pohjois-Pohjanmaalla koroste
taan erityisesti seutukunnallista yhteistyötä sekä yhteyksiä elinkeinoelämän kanssa. Teollisuuden investoinnit li
sääntyvät tänä vuonna koko maakunnassa. Asuntorakentamisen arvioidaan kasvavan viime vuoteista hitaammin. 
Vuonna 2001 investoinnit kasvavat vain Oulun seudulla. Eniten lisääntyvät asuntorakentamisen investoinnit. 
Pohjois-Pohjanmaalla suhtaudutaan edelleen myönteisesti Suomen EU-jäsenyyteen. Myös Oulun seudun ulko
puolella toiveet ovat lisääntyneet viime syksystä. Eniten jäsenyyden arvioidaan hyödyttävän elinkeinoelämän ke
hittymistä.

Pohjois-Pohjanmaan kehitys paranee 
lähivuosina
Pohjois-Pohjanmaan yleiset kehitysnä
kymät ovat edelleen valoisat. Kehityk
sen arvioidaan paranevan koko maa
kunnassa, tosin Oulun seudulla odotuk
set ovat hieman varovaisemmat kuin 
viime syksynä.

Kuntien rahoitusnäkymät 
aikaisempaa huonommat
Kuntien rahoitusnäkymät ovat heiken
tyneet viime syksystä. Talousvaikeuk
sien arvioidaan lisääntyvän lähitulevai
suudessa. Kuntien verotulot lisääntyvät 
tänä ja ensi vuonna aikaisempaa hi
taammin, varsinkin Oulun seudulla 
kasvuodotukset ovat pienentyneet. 
Näissä kunnissa kuntien velka vähenee 
vielä tänä vuonna, mutta lisääntyy 
vuonna 2001. Oulun seudun ulkopuo
lella velan arvioidaan kasvavan no
peasti molempina vuosina. Kuntien ei 
uskota nostavan tuloveroprosentteja 
vuosina 2001 -  2002.

Kunnat joutuvat korottamaan veroja
Oulun seudulla ei nähdä suuria tarpeita 
talouden tasapainotukseen vuonna 
2001, yleisimmät toimenpiteet ovat 
maksujen korotukset ja investointien 
vähentäminen. Muualla maakunnassa 
aiotaan myös realisoida käyttöomai
suutta. Seuraavan 2-3 vuoden aikana 
veroratkaisut yleistyvät koko maakun
nassa. Kiinteistöverotusta kiristetään 
yleisemmin kuin tuloverotusta.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen 
vaikeudet lisääntyvät Oulun seudulla
Oulun seudulla on ongelmia sosiaali-ja 
terveyspalvelujen järjestämisessä. Huo
noimmat näkymät ovat kuntien päivä
hoidossa. Oulun seudun ulkopuolella 
vanhusten hoidon ja terveydenhoidon 
ongelmat kasvavat. Kunnallistekniikka 
askarruttaa kuntien päättäjiä Oulun 
seudulla. Siellä myös koulutoimen on
gelmien arvioidaan lisääntyvän lähitu
levaisuudessa. Oulun seudun ulkopuo
lella kulttuuritoimen kysymykset huo
lestuttavat vastaajia aikaisempaa enem
män.

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskehitys 
erittäin hyvä
Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskehitys 
on edelleen valoisa. Työttömyys vähe
nee selvästi koko maakunnassa. Oulun 
seudulla toiveet paremmasta ovat suu
rimpia koko maassa.

Seutukunnallinen yhteistyö tiivistyy 
tulevaisuudessa
Kuntien yhteistyö sujuu edelleen hyvin 
Oulun seudulla, muualla maakunnassa 
näkemykset ovat hieman varovaisem
mat. Pohjois-Pohjanmaalla korostetaan 
erityisesti seutukunnallista yhteistyötä 
sekä yhteyksiä elinkeinoelämän kanssa. 
Oulun seudulla kansainvälinen yhteis
työ lisääntyy lähitulevaisuudessa, myös 
yhteyksien valtionhallintoon odotetaan 
vilkastuvan. Maakunnallisen yhteis
työn edellytykset ovat heikentyneet ko
ko ajan keväästä 1998.

Asuntorakentaminen vilkastuu ensi 
vuonna Oulun seudulla
Teollisuuden investoinnit lisääntyvät 
tänä vuonna koko maakunnassa, Oulun 
seudulla toiveet ovat kuitenkin hieman 
varovaisemmat kuin viime syksynä. 
Asuntorakentamisen arvioidaan vilkas
tuvan. Kaupan ja palvelujen panostuk
set lisääntyvät Oulun seudulla, mutta 
vähenevät muualla maakunnassa. 
Vuonna 2001 investoinnit kasvavat 
vain Oulun seudulla. Eniten lisääntyvät 
asuntorakentamisen investoinnit.

Oulun seudulla suhtaudutaan 
aikaisempaa varovaisemmin 
EU-jäsenyyden hyötyihin
Pohjois-Pohjanmaalla suhtaudutaan 
edelleen myönteisesti Suomen EU-jä- 
senyyteen. Oulun seudun ulkopuolella 
toiveet ovat lisääntyneet viime syksys
tä. Eniten jäsenyyden arvioidaan hyö
dyttävän elinkeinoelämän kehittymistä. 
Oulun seudulla odotukset jäsenyyden 
hyödyistä ovat pienentyneet viime syk
systä. Sen kuitenkin uskotaan vaikutta
van myönteisesti varsinkin elinkei
noelämän kehittymiseen, mutta myös 
kunnan omaan toimintaan.
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Kainuu
Kainuun yleiset kehitysnäkymät ovat ristiriitaiset. Kajaanin seudulla kehityksen odotetaan paranevan lähitule
vaisuudessa. Kajaanin seudun ulkopuolella toiveet ovat synkimpiä koko maassa. Näiden kuntien taloustilanne 
on heikko. Sen sijaan Kajaanin seudulla rahoitusongelmat ovat helpottaneet koko ajan keväästä 1998, kuntien 
verotulot lisääntyvät tänä ja  ensi vuonna. Kajaanin seudun ulkopuolella ne saattavat pienentyä tänä vuonna, 
mutta vähenemisen arvioidaan pysähtyvän vuonna 2001. Kuntien velanotto lisääntyy koko maakunnassa. Kun
tien ei uskota korottavan tuloveroprosentteja vuosina 2001 -  2002. Kunnat tasapainottavat talouttaan ensi 
vuonna realisoimalla käyttöomaisuutta ja  nostamalla maksuja. Kajaanin seudulla lähes kaikki vastaajat arvioi
vat vanhusten hoidon ongelmien lisääntyvän lähivuosina. Sen sijaan kuntien päivähoitotilanne on helpottamas
sa. Kajaanin seudun ulkopuolella ongelmia on lähinnä vanhusten hoidon järjestämisessä. Kajaanin seudulla 
työttömyys vähenee ensi vuonna, muualla maakunnassa se alenee myös tänä vuonna. Kuntien yhteistyöedellytyk
set ovat varsin huonot. Teollisuuden investoinnit vähenevät tänä vuonna Kajaanin seudulla, mutta lisääntyvät 
muualla maakunnassa. Asuntorakentaminen vilkastuu Kajaanin seudulla. Kajaanin seudun arvioidaan hyötyvän 
Suomen EU-jäsenyydestä. Jäsenyys vaikuttaa myönteisesti sekä elinkeinoelämän kehittymiseen että kunnan 
omaan toimintaan.

Kajaanin seudun ulkopuolella synkät 
näkymät
Kainuun yleiset kehitysnäkymät ovat 
ristiriitaiset. Kajaanin seudulla kehityk
sen odotetaan paranevan lähitulevai
suudessa. Muualla maakunnassa toi
veet ovat synkimpiä koko maassa.

Kajaanin seudun ulkopuolella kuntien 
talouskehitys näyttää huonolta
Kainuun kuntien rahoitustilanne näyt
tää edelleen eriytyvän. Kajaanin seu
dun ulkopuolella talousvaikeudet ovat 
suurimpia koko maassa. Kajaanin seu
dulla tilanne on helpottanut koko ajan 
keväästä 1998, siellä kuntien verotulot 
lisääntyvät tänä ja ensi vuonna. Muual
la maakunnassa ne saattavat pienentyä 
tänä vuonna, mutta laskun arvioidaan 
pysähtyvän vuonna 2001. Kuntien ve
lanotto lisääntyy koko maakunnassa. 
Kajaanin seudulla velan kasvu on ylei
sempää kuin muissa kunnissa. Kuntien 
ei uskota korottavan tuloveroprosentte
ja vuosina 2001-2002.

Kunnat korottavat maksuja ja 
realisoivat käyttöomaisuutta
Kajaanin seudulla kunnat realisoivat 
käyttöomaisuuttaan ja nostavat maksu
ja tasapainottaessaan talouttaan ensi 
vuonna. Usea kunta joutuu myös har
kitsemaan henkilöstösäästöjen toteutta
mista. Kajaanin seudun ulkopuolella 
maksujen korotusten ja käyttöomaisuu
den myynnin ohella kunnat vähentävät 
investointeja vuonna 2001. Ensi vuo
den jälkeen henkilöstöä saatetaan jou
tua irtisanomaan myös Kajaanin seu
dun ulkopuolella. Kiinteistöverotuksen 
kiristäminen yleistyy koko maakunnas
sa. Muutoin keskeisimmät talouden ta- 
sapainotuskeinot ovat samanlaiset kuin 
vuonna 2001.

Vanhusten hoidossa ongelmia 
Kajaanin seudulla
Kajaanin seudulla lähes kaikki vastaa
jat arvioivat vanhusten hoidon ongel
mien lisääntyvän lähivuosina. Myös 
terveydenhoidon näkymät ovat aikai
sempaa huonommat. Sen sijaan kun
tien päivähoitotilanne on helpottamas
sa. Kajaanin seudun ulkopuolella on
gelmia on lähinnä vanhusten hoidon 
järjestämisessä. Elinkeinoelämän kehit
tämisedellytykset heikentyvät koko 
maakunnassa. Kuntien asumistilanne 
näyttää edelleen huonolta Kajaanin 
seudun ulkopuolella. Kainuussa koulu
toimen näkymät ovat maan synkimmät.

Kajaanin seudun ulkopuolella 
työllisyys kehittyy myönteisesti
Kajaanin seudun työttömyyden ei us
kota vähenevän tänä vuonna. Ensi 
vuonna kehityksen odotetaan pa
ranevan ja työttömyyden laskevan uu
delleen. Kajaanin seudun ulkopuolella 
työttömyys alenee tänä ja ensi vuonna, 
varsinkin vuonna 2001 laskun arvioi
daan olevan nopeaa.

Kajaanin seudulla kuntien yhteistyö 
sujuu aikaisempaa huonommin
Kuntien yhteistyöedellytykset ovat var
sin huonot. Kajaanin seudulla toiveet 
ovat heikentyneet selvästi aikaisem
masta, näkymät ovat synkimmät syk
systä 1993. Kajaanin seudun ulkopuo
lella odotukset yhteistyöltä ovat nyt 
hieman suuremmat kuin keskusseudul
la. Kajaanin seudulla korostetaan eri
tyisesti seutukunnallista yhteistyötä. 
Muissa kunnissa maakunnallisia yh
teyksiä pidetään tärkeämpinä. Kansain
välisen yhteistyön ei uskota jatkossa 
olevan yhtä tiivistä kuin aikaisemmin,

toiveet ovat pienentyneet koko maa
kunnassa.

Kajaanin seudulla kasvavat 
asuntorakentamisen, muualla 
maakunnassa teollisuuden 
investoinnit
Teollisuuden investoinnit vähenevät tä
nä vuonna Kajaanin seudulla. Muualla 
maakunnassa ne kasvavat selvästi. 
Asuntorakentaminen vilkastuu vain 
Kajaanin seudulla. Vuonna 2001 kehi
tyksen ei uskota muuttuvan. Asuntora
kentamisen investoinnit lisääntyvät 
Kajaanin seudulla ja teollisuuden muu
alla maakunnassa. Muutoin ei ole kas
vuodotuksia.

Kainuun odotetaan hyötyvän Suomen 
EU-jäsenyydestä
Kajaanin seudun arvioidaan hyötyvän 
Suomen EU-jäsenyydestä. Jäsenyys 
vaikuttaa myönteisesti sekä elinkei
noelämän kehittymiseen että kunnan 
omaan toimintaan. Kajaanin seudun ul
kopuolella hyödyttää lähinnä elinkei
noelämän kehittämistä.
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Lappi
Lapin yleinen kehitys näyttää eriytyvän voimakkaasti. Keskusseuduilla toiveet paremmasta ovat suurimmat syk
systä 1991. Muualla maakunnassa näkymät ovat synkimpiä koko maassa, siellä kuntien rahoitusasema on heik
ko. Keskusseuduilla rahoitusongelmat ovat vähäisimmät keväästä 1995. Keskusseutujen ulkopuolella kuntien 
verotulot vähenevät selvästi tänä ja  ensi vuonna. Kireä taloustilanne heijastuu velanottoon, jonka arvioidaan li
sääntyvän selvästi vuosina 2000-2001. Keskusseuduilla verotulojen odotetaan lisääntyvän ensi vuonna. Velan 
kasvu on selvästi hitaampaa kuin muissa kunnissa. Lapissa joudutaan käyttämään useita toimenpiteitä tasapai
notettaessa kuntien taloutta tänä vuonna. Keskusseuduilla kunnat nostavat maksuja, realisoivat käyttöomaisuut
taan sekä vähentävät investointeja. Muualla maakunnassa yleisimmät talouden tasapainottamiskeinot ovat mak
sujen korotuksen ja  investointien vähentäminen. Ensi vuoden jälkeen verotuksen kiristämispaineet kasvavat ko
ko maakunnassa. Keskusseutujen ulkopuolella vanhusten hoidon ongelmat kasvavat lähivuosina. Terveyspalve
lujen näkymät ovat edelleen huonot koko maakunnassa, sen sijaan kuntien päivähoitotilanne on aikaisempaa 
parempi. Lapin työttömyys alenee tänä vuonna syksyn arvioita hitaammin. Vuonna 2001 työttömyys vähenee no
peasti erityisesti keskusseuduilla. Kuntien yhteistyö sujuu edelleen varsin huonosti. Investointien arvioidaan li
sääntyvän tänä vuonna vain keskusseuduilla. Suurimmat kasvuodotukset ovat asuntorakentamisessa. Lapissa 
suhtaudutaan erittäin myönteisesti Suomen EU-jäsenyyteen. Näkemykset ovat samanlaiset koko maakunnassa. 
Jäsenyyden arvioidaan hyödyttävän sekä elinkeinoelämän kehittämistä että kunnan omaa toimintaa.

Keskusseuduilla valoisat näkymät, 
muissa kunnissa kehitys heikkenee
Lapin yleinen kehitys näyttää eriytyvän 
voimakkaasti. Keskusseuduilla toiveet 
paremmasta ovat suurimmat syksystä 
1991. Noin % vastaajista arvioi kehi
tyksen paranevan. Muualla maakunnas
sa kehitys heikkenee, näkymät ovat 
synkimpiä koko maassa.

Keskusseutujen rahoitusnäkymät 
aikaisempaa paremmat
Lapin kuntien taloustilanne näyttää risti
riitaiselta. Keskusseutujen ulkopuolella 
kuntien rahoitusasema on maan huo
noin, lähes kaikki vastaajat arvioivat on
gelmien lisääntyvän. Keskusseuduilla 
toiveet ovat valoisimmat keväästä 1995. 
Keskusseutujen ulkopuolella kuntien 
verotulot vähenevät selvästi tänä ja ensi 
vuonna. Kireä taloustilanne heijastuu 
velanottoon, jonka arvioidaan lisäänty
vän selvästi vuosina 2000-2001. Kun
tien päättäjät eivät usko tulovero
prosenttien korotuksiin kahden seuraa- 
van vuoden aikana. Keskusseuduilla ve
rotulot pysyvät tänä vuonna lähes ennal
laan. Ensi vuonna niiden odotetaan kui
tenkin lisääntyvän useimmissa kunnissa, 
toiveet ovat suurimmat syksystä 1991. 
Keskusseuduilla velan kasvu on selvästi 
hitaampaa kuin muissa kunnissa, kun
tien tuloveroprosenttien arvioidaan py
syvän ennallaan vuosina 2001-2002.

Lapissa toteutetaan useita 
toimenpiteitä tasapainotettaessa 
kuntien taloutta
Lapissa joudutaan käyttämään useita 
toimenpiteitä tasapainotettaessa kun
tien taloutta tänä vuonna. Keskusseu
duilla useimmat kunnat nostavat mak

suja, realisoivat käyttöomaisuuttaan se
kä vähentävät investointeja. Useat kun
nat joutuvat harkitsemaan myös henki
löstön irtisanomisia. Muualla maakun
nassa yleisimmät talouden tasapainot
tamiskeinot ovat maksujen korotuksen 
ja investointien vähentäminen. Ensi 
vuoden jälkeen tilanteen ei odoteta 
muuttuvan oleellisesti, mutta verotuk
sen kiristämispaineet kasvavat kuiten
kin koko maakunnassa.

Terveydenhoidossa ongelmia koko 
maakunnassa
Keskusseutujen ulkopuolella vanhusten 
hoidon ongelmat kasvavat lähivuosina. 
Keskusseuduilla tilanne on parantunut 
viime syksystä. Terveyspalvelujen nä
kymät ovat edelleen huonot koko maa
kunnassa. Kuntien päivähoitotilanne on 
kohentunut koko maakunnassa. Ympä
ristöongelmien arvioidaan kasvavan 
keskusseuduilla lähitulevaisuudessa. 
Elinkeinoelämän kehittämisedellytyk
set ovat kohentuneet keskusseuduilla. 
Keskusseutujen ulkopuolella kuntien 
asumistilanne on heikoin syksystä 
1991. Myös koulutoimen tilanteen us
kotaan heikentyvän.

Työllisyyskehitys paranee vuonna 
2001

Lapin työttömyys alenee tänä vuonna 
syksyn arvioita hitaammin. Kehitys pa
ranee selvästi vuonna 2001. Työttö
myys vähenee nopeasti erityisesti kes
kusseuduilla.

Kuntien yhteistyö sujuu huonosti 
erityisesti keskusseuduilla
Kuntien yhteistyö sujuu edelleen varsin 
huonosti. Keskusseuduilla näkymät ovat

synkimmät syksystä 1991. Näissä kun
nissa seutukunnallisen yhteistoiminnan 
edellytykset ovat heikentyneet viime 
syksystä. Myös maakunnallinen yhteis
toiminta sujuu aikaisempaa huonom
min. Sen sijaan yhteydet elinkeinoelä
mään ja ulkomaille tiivistyvät tulevai
suudessa. Keskusseutujen ulkopuolella 
näkemykset ovat muutoin samanlaiset, 
mutta seutukunnallisen yhteistyön arvi
oidaan lisääntyvän.

Keskusseutujen ulkopuolella 
investoinnit vähenevät
Investointien odotetaan lisääntyvät tänä 
vuonna vain keskusseuduilla. Suurim
mat kasvuodotukset ovat asuntoraken
tamisessa. Myös teollisuuden kasvu on 
syksyisiä arvioita nopeampaa. Ensi 
vuonna investointien odotetaan lisään
tyvän edelleen keskusseuduilla, mutta 
vain teollisuudessa sekä kaupan ja pal
velujen aloilla. Asuntorakentamisen 
kasvun arvioidaan pysähtyvän. Keskus
seudun ulkopuolella investoinnit näyt
tävät edelleen vähenevän.

EU-jäsenyydestä hyötyä koko 
maakunnalle
Lapissa suhtaudutaan erittäin myöntei
sesti Suomen EU-jäsenyyteen. Näke
mykset ovat samanlaiset koko maakun
nassa. Jäsenyyden arvioidaan hyödyttä
vän sekä elinkeinoelämän kehittämistä 
että kunnan omaa toimintaa.
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Ahvenanmaa
Maarianhaminan seudun yleiset kehitysnäkymät ovat maan valoisimmat. Lähes kaikki vastaajat arvioivat kehi
tyksen paranevan. Muualla maakunnassa odotukset ovat selvästi varovaisemmat. Ahvenanmaan kuntien rahoi
tusasema heikentyy tulevaisuudessa. Maarianhaminan seudun ulkopuolella lähes kaikki vastaajat arvioivat ra
hoitusongelmien lisääntyvän. Maarianhaminan seudun kuntien verotulot kasvavat tänä ja  ensi vuonna. Muualla 
maakunnassa verotulot vähenevät tänä vuonna, mutta lisääntyvät selvästi vuonna 2001. Kuntien velanotto kas
vaa tänä ja  ensi vuonna koko maakunnassa. Maarianhaminan seudulla kuntien taloutta tasapainotetaan ensi 
vuonna lähinnä maksujen korotuksilla. Muualla maakunnassa useat kunnat joutuvat myös turvautumaan vero
tuksen kiristämiseen. Ahvenanmaan kuntien edellytykset huolehtia sosiaali- ja terveyspalveluista on edelleen hy
vät. Maarianhaminan seudulla pieniä ongelmia on päivähoidon järjestämisessä, muualla maakunnassa vanhus
ten hoidossa. Muutoin ongelmien arvioidaan vähenevän. Kuntien yhteistyöedellytykset ovat heikentyneet Maa
rianhaminan seudulla. Sen sijaan muualla maakunnassa toiveet paremmasta ovat lisääntyneet viime syksystä. 
Seutukunnallisen yhteistyön arvioidaan tiivistyvän koko maakunnassa. Investoinnit lisääntyvät tänä ja  ensi 
vuonna vain Maarianhaminan seudulla. Eniten lisääntyvät asuntorakentamisen investoinnit. Ahvenanmaalla 
suhtaudutaan kielteisesti Suomen EU-jäsenyyteen. Toiveet ovat vähäisimmät koko maassa. Varsinkin Maarian
haminan seudun ulkopuolella jäsenyyden hyödyt arvioidaan vähäisiksi.

Maarianhaminan seudulla maan 
parhaimmat kehitysnäkymät
Maarianhaminan seudun yleiset kehi
tysnäkymät ovat maan valoisimmat. 
Lähes kaikki vastaajat arvioivat kehi
tyksen paranevan. Muualla maakunnas
sa odotukset ovat selvästi varovaisem
mat, tosin sielläkin kehitys kohenee 
edelleen.

Kuntien rahoitusnäkymät heikentyvät 
lähivuosina
Ahvenanmaan kuntien rahoitusasema 
heikentyy tulevaisuudessa, näkymät 
ovat synkentyneet oleellisesti viime 
syksystä. Maarianhaminan seudun ul
kopuolella lähes kaikki vastaajat arvi
oivat rahoitusongelmien lisääntyvän. 
Maarianhaminan seudun kuntien vero
tulot kasvavat tänä ja ensi vuonna, kas
vuodotukset ovat kuitenkin selvästi 
pienemmät kuin viime syksynä. Maa
rianhaminan seudun ulkopuolella vero
tulot vähenevät tänä vuonna, mutta li
sääntyvät selvästi vuonna 2001. Kun
tien velanotto kasvaa tänä ja ensi vuon
na koko maakunnassa, varsinkin Maa
rianhaminan seudun ulkopuolella vel
kaa joudutaan ottamaan selvästi aikai
sempaa enemmän.

Maarianhaminan seudulla joudutaan 
kiristämään verotusta 
tasapainotettaessa kuntien taloutta
Maarianhaminan seudulla kuntien ta
loutta tasapainotetaan ensi vuonna lä
hinnä maksujen korotuksilla. Muualla 
maakunnassa useat kunnat joutuvat tur
vautumaan myös verotuksen kiristämi
seen, erityisesti tuloveroprosentteja ha
lutaan korottaa. Ensi vuoden jälkeen 
kunnat vähentävät investointeja ja ki

ristävät verotusta koko maakunnassa. 
Maksujen korotukset säilyvät myös 
keskeisenä talouden tasapainottamis- 
keinona.

Ahvenanmaalla ei ongelmia sosiaali- 
ja terveyspalveluissa
Ahvenanmaan kuntien edellytykset 
huolehtia sosiaali- ja terveyspalveluista 
on edelleen hyvät. Maarianhaminan 
seudulla pieniä ongelmia on päivähoi
don järjestämisessä, muualla maakun
nassa vanhusten hoidossa. Muutoin on
gelmien arvioidaan vähenevän. Ympä
ristöasiat huolestuttavat vastaajia koko 
maakunnassa, Maarianhaminan seudun 
ulkopuolella lähes 90 prosenttia vastaa
jista arvioi vaikeuksien lisääntyvän lä
hitulevaisuudessa. Elinkeinoelämän ke
hittämisedellytykset ovat edelleen syn
kät Maarianhaminan seudun ulkopuo
lella. Kuntien asumistilanteen odote
taan heikentyvän koko maakunnassa. 
Vapaa-aikakysymykset askarruttavat 
kuntien päättäjiä Maarianhaminan seu
dun ulkopuolella.

Työttömyyden ei uskota juurikaan 
helpottavan tänä ja ensi vuonna
Maarianhaminan seudun työllisyysnä
kymät eivät ole muuttuneet viime syk
systä. Työttömyys alenee hitaasti tänä 
ja ensi vuonna. Muualla maakunnassa 
toiveet ovat vieläkin vähäisemmät. 
Tänä vuonna työttömyyden arvioidaan 
lisääntyvän ja ensi vuonna pysyvän en
nallaan.

Kuntien yhteistyö sujuu aikaisempaa 
huonommin Maarianhaminan 
seudulla
Kuntien yhteistyöedellytykset ovat hei
kentyneet Maarianhaminan seudulla.

Sen sijaan muualla maakunnassa toi
veet paremmasta ovat lisääntyneet. 
Seutukunnallisen yhteistyön arvioidaan 
tiivistyvän koko maakunnassa. Maa
rianhaminan seudun ulkopuolella myös 
maakunnallisen yhteistyön toivotaan li
sääntyvän lähitulevaisuudessa. Ahve
nanmaan kunnissa yhteydet elinkei
noelämään ja ulkomaille eivät ole yhtä 
tiiviitä kuin manner-Suomessa.

Investoinnit vilkastuvat vain 
Maarianhaminan seudulla
Investoinnit lisääntyvät tänä ja ensi 
vuonna vain Maarianhaminan seudulla. 
Eniten lisääntyvät asuntorakentamisen 
investoinnit, kasvuodotukset ovat sel
västi suuremmat kuin viime syksynä. 
Maarianhaminan seudun ulkopuolella 
investoinnit pysyvät suunnilleen viime 
vuotisella tasolla.

Maarianhaminan seudun ulkopuolella 
Suomen EU-jäsenyyden hyödyt 
vähäiset
Ahvenanmaalla suhtaudutaan kieltei
sesti Suomen EU-jäsenyyteen. Toiveet 
ovat vähäisimmät koko maassa. Var
sinkin Maarianhaminan seudun ulko
puolella jäsenyyden hyödyt arvioidaan 
vähäisiksi.
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Utvecklingen i framtiden

landskapen
centralorter 

övriga kommuner

hela landet
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Utvecklingen i kommunerna i Nyland är fortfarande positiv. 
Huvudstadsregionen har vid sidan av Aland de bästa utsiktema i 
landet. Även i det övriga landskapet har framtidsutsiktema för- 
bättrats. Det finansiella läget i huvudstadsregionens kommuner hör 
tili de bästa i landet. Skatteintäktema ökar i är och nästa är. Nägot 
större tryck pä att höja inkomstskatten finns inte under de närmaste 
ären. Utanför huvudstadsregionen räknar man efter nästa är med ett 
ökat skattehöjningstryck. Uppläningen ökar närmast utanför hu
vudstadsregionen. I huvudstadsregionen använder sig kommunerna 
speciellt av avgiftshöjningar och försäljning av anläggningstill- 
gängar för att balansera sin ekonomi i är. I det övriga landskapet 
överväger man även att skära ned pä investeringama. Problemen 
med social- och hälsovärdstjänstema ökar i hela landskapet. I hu
vudstadsregionen är utsiktema däliga speciellt inom äldreom- 
sorgen. Bostadssituationen har försämrats i alla kommuner i land
skapet. Den goda sysselsättningsutvecklingen fortgär i Nyland. I 
huvudstadsregionen minskar arbetslösheten snabbast i hela landet. 
Byggnadsinvesteringarna ökar i hela landskapet. Även inom in- 
dustrin samt inom handel och Service förväntas fortsatt tillväxt. 
Inställningen tili Finlands EU-medlemskap är alltjämt mycket posi
tiv i hela Nyland, och utanför huvudstadsregionen har förväntning- 
ama ökat sedän hösten.

Nyland

Utvecklingen i framtiden Östra Nyland
I Östra Nyland är de allmänna utvecklingsutsiktema motstridiga. I 
Borgäregionen är framtidsutsiktema goda, medan utsiktema i det 
övriga landskapet är betydligt sämre än i höstas. Kommunemas 
finansiella läge har förbättrats. I Borgäregionen ökar skatteintäktema 
snabbt i är, men tillväxten väntas avta nästa är. Utanför Borgä
regionen ökar skatteintäktema längsammare. Kommunerna i Östra 
Nyland blir tvungna att öka sin uppläning i är och nästa är. Kom- 
munema använder sig av avgiftshöjningar, investeringsnedskär- 
ningar och försäljning av anläggningstillgängar för att balansera sin 
ekonomi är 2001. Efter är 2001 ökar skattehöjningstrycket. Situa
tionen inom äldreomsorgen har försämrats i hela landskapet. Även 
hälsovärden inger de kommunala beslutsfattama bekymmer. Förut- 
sättningama för näringslivets utveckling förbättras i Borgäregio
nen. Arbetslösheten minskar i är och nästa är i hela landskapet. Bo- 
stadsbyggandet ökar klart i hela landskapet ären 2000-2001. Man 
bedömer att Finlands EU-medlemskap inverkar positivt pä närings
livets utveckling.
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Utvecklingen i framtiden
I Egentliga Finland väntas den allmänna utvecklingen bli aningen 
bättre under den närmaste tiden. Kommunemas kärva finansiella 
läge kommer dock att hálla i sig under den närmaste tiden. Utanför 
Aboregionen ger den försämrade skatteintäktsutvecklingen upphov 
tili problem. I Aboregionen ökar skatteintäktema i är, men tillväxten 
avtar är 2001. Kommunemas uppläning minskar áren 2000-2001 i 
hela landskapet. Kommunema i Egentliga Finland använder sig 
speciellt av avgiftshöjningar för att balansera sin ekonomi i nästa 
är. Dessutom bedömer nästan en tredjedel av svarspersonema i 
Aboregionen att kommunen kommer att skärpa inkomstbes- 
kattningen är 2001. Efter är 2001 ökar trycket pä att höja in- 
komstskatten även utanför Aboregionen. I Egentliga Finland har 
man mindre problem med social- och hälsovärdsservicen än i andra 
delar av landet. Arbetslösheten minskar ären 2000-2001 i heia 
landskapet. Bedömningama är emellertid klart försiktigare än i 
höstas. Den livliga aktiviteten inom bostadsbyggandet fortsätter i 
heia landskapet. Inställningen tili Finlands EU-medlemskap är rätt 
positiv. Medlemskapet gagnar speciellt utvecklingen av närings- 
livet, och i allt högre grad även kommunens egen verksamhet.

Egentliga Finland

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

landskapen heia landet
centralorter l— i centralorter

övriga kommuner O  övriga kommuner

Satakunta
I Satakunta har de allmänna utvecklingsutsiktema förbättrats nägot. 
Kommunemas finansiella läge är alltjämt kärvt, även om svärig- 
hetema har minskat under de señaste tvá áren. Kommunemas skatte- 
intäkter ökar i är i heia landskapet. Ökningen fortsätter i längsam- 
mare takt är 2001.1 Bjömeborgsregionen försöker man kompensera 
för den försämrade skatteintäktsutvecklingen genom att höja in- 
komstskatteprocenten. Trycket pä att höja inkomstskatten ökar är 
2002. Kommunema i Bjömeborgsregionen ökar sin uppläning i är 
och nästa är. I det övriga landskapet ökar skuldsättningen inte lika 
mycket. Kommunema använder sig speciellt av avgiftshöjningar, 
investeringsnedskämingar och försäljning av anläggningstillgängar 
för att balansera sin ekonomi i nästa är. Efter nästa är blir man 
tvungen att överväga personalinbesparingar bäde i Björneborgs
regionen och utanför denna. Äldreomsorgen och hälsovärden 
bekymrar de kommunala beslutsfattarna i Bjömeborgsregionen. 
Sysselsättningen verkar utvecklas bra i Satakunta. Arbetslösheten 
minskar i är, och utvecklingen väntas gä mot det bättre är 2001. 
Samarbetet mellan kommunema fungerar mycket bra i Bjöme
borgsregionen, och de kommunala beslutsfattarna betonar speciellt 
betydelsen av det ekonomiregionala samarbetet. Bostadsbyggandet 
och industriinvesteringama ökar i är i heia landskapet. Ar 2001 räk- 
nar man med att tillväxten inom byggandet sä smäningom böijar 
avta utanför Bjömeborgsregionen. Industriinvesteringama ökar 
snabbt i Bjömeborgsregionen. Pä centralorten är inställningen tili 
Finlands EU-medlemskap mycket positiv. Även i det övriga land
skapet är förväntningama nu större. Medlemskapet gagnar speciellt 
näringslivets utveckling.

Utvecklingen i framtiden
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Utvecklingen i framtiden
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I Tavastehusregionen är de allmänna utvecklingsutsiktema opti- 
mistiska. I det övriga landskapet är uppfattningama mer försiktiga 
än tidigare. Kommunemas ekonomiska läge blir kärvare inom en 
nära framtid. Utsiktema är sämre än tidigare speciellt utanför Ta
vastehusregionen, där kommunemas skatteintäktsutveckling för- 
sämras redan i är. I Tavastehusregionen väntas skatteintäktema öka 
kräftigt i är, men ökningen väntas avta betydligt är 2001. Utanför 
Tavastehusregionen räknar man med ökad uppläning i är och nästa 
är. Höjningar av inkomstskatteprocenten blir vanliga är 2002 i heia 
landskapet. I Tavastehusregionen använder sig kommunema speci
ellt av försäljning av anläggningstillgängar och avgiftshöjningar för 
att balansera sin ekonomi i är. I det övriga landskapet är avgiftshöj- 
ningar den vanhgaste ätgärden. Svärighetema inom äldreomsorgen 
och hälsovärden tilltar under de närmaste ären i heia landskapet. 
Kommunemas dagvärdssituation är däremot bättre. Näringshvets 
utvecklingsförutsättningar har blivit klart bättre i heia landskapet. 
Arbetslösheten minskar i är och nästa är. Samarbetet mellan kom
munema fungerar mycket bra i Egentliga Tavastland. I Tavastehus
regionen är framtidutsiktema bland de bästa i heia landet. Nästan 
alla svarspersoner betonar betydelsen av det ekonomiregionala 
samarbetet. Den livliga aktiviteten inom bostadsbyggandet fortgär i 
är i heia landskapet. Inställningen tili Finlands EU-medlemskap är 
alltjämt mycket positiv. Medlemskapet gagnar speciellt närings- 
Hvets utveckling, men även kommunens egen verksamhet.

Egentliga Tavastland

Utvecklingen i framtiden Birkaland
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I Tammerforsregionen hör de allmänna utvecklingsutsiktema tili de 
bästa i landet. I det övriga landskapet har utsiktema förbättrats se
dan hösten. Kommunemas finansiella läge är alltjämt kärvt, även 
om utsiktema har förbättrats oavbrutet sedan vären 1998. Kommu
nemas skatteintäkter väntas öka i är i heia landskapet. Däremot tror 
man inte att kommunema kommer att öka sin uppläning. Nägra 
höjningar av inkomstskatteprocentema är knappast heller att vänta 
under de närmaste tvä ären. Avgiftshöjningar är det vanligaste sättet 
att balansera kommunemas ekonomi i nästa är. Dessutom tror en 
tredjedel av svarspersonema att deras kommun kommer att skära 
ned pä investeringama eller sälja anläggningstillgängar. I Tammer
forsregionen väntar man sig inga större problem inom social- och 
hälsovärdsservicen under den närmaste tiden. I det övriga landskapet 
verkar Situationen inom äldreomsorgen och hälsovärden ha försäm- 
rats nägot. Sysselsättningsläget i Birkaland utvecklas fortsättning- 
svis i positiv riktning. Arbetslösheten minskar i är och nästa är i he
ia landskapet. Kommunemas samarbetsförväntningar är större än i 
höstas, speciellt utanför Tammerforsregionen. Investeringsut- 
vecklingen i Birkaland verkar positiv. Är 2000 ökar investeringama 
inom alla de undersökta branschema med undantag för jordbruket. 
Är 2001 avtar dock investeringstillväxten i heia landskapet. Mest 
ökar bostadsbyggandet. I Birkaland är inställningen tili Finlands 
EU-medlemskap fortfarande positiv. Den största nyttan av med
lemskapet kommer näringshvets utveckling tili godo, men även 
kommunens egen verksamhet antas päverkas positivt.
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Päijänne-Tavastland
I Päijänne-Tavastland är de allmänna utvecklingsutsiktema mot- 
stridiga I Lahtisregionen är framtidsutsiktema mycket goda, medan 
utsiktema i det övriga landskapet hör tili de sämsta i hela landet. Kom- 
munemas finansiella utsikter har sedän hösten försämrats i hela land
skapet. I Lahtisregionen fortsätter emellertid den snabba skatteintäkt- 
sökningen, medan inkomstutvecklingen i det övriga landskapet är 
svag. Det kärva ekonomiska läget avspeglas i kommunemas ökade 
uppläning. Utanför Lahtisregionen balanseras ekonomin främst ge- 
nom investeringsnedskämingar och försäljning av anläggningstill- 
gängar. Mänga kommuner höjer även avgifter. I Lahtisregionen antas 
nästan alla kommuner överväga avgiftshöjningar i nästa är. Kommu- 
nema i Päijänne-Tavastland har Stora problem med att ordna social- 
och hälsovärdstjänstema Sysselsättningsutsiktema för Päijän
ne-Tavastland är däremot goda. Arbetslösheten minskar i är och nästa 
är i hela landskapet. Kommunemas samarbete fungerar nägot bättre än 
i höstas. I Lahtisregionen räknar nästan alla svarspersoner med en för- 
bättring av det ekonomiregionala samarbetet. I det övriga landskapet 
betonar man mera det landskapsregionala samarbetets betydelse. Lah- 
tisregionens investeringsutsikter är mycket goda. Bostadsbyggandet 
ökar avsevärt jämfört med fjoläret, och investeringama ökar snabbt 
bäde inom industrin och inom handel och Service. I det övriga land
skapet är investeringsutvecklingen svagare. I Lahtisregionen har in- 
ställningen tili Finlands EU-medlemskap blivit positivare. Alla svar
spersoner ansäg att medlemskapet gagnar näringshvet, och nästan lika 
mänga ansäg att medlemskapet inverkar positivt även pä kommunens 
egen verksamhet. I det övriga landskapet är inställningen tili med
lemskapet betydligt försiktigare.

Kymmenedalen
I Kymmenedalen är de allmänna utvecklingsutsiktema goda. Fram
tidsutsiktema har förbättrats i hela landskapet. Kommunemas kärva 
finansiella läge kommer dock att halla i sig under de närmaste ären. 
Det här beror i stör utsträckning pä den svaga skatteintäktsutvec- 
klingen. Pä centralortema förblir skatteintäktema pä ljolärets niva, 
men i det övriga landskapet väntas de minska under ären 2000-2001. 
Kommunerna lappar ihop sin däliga ekonomi genom ökad upp
läning. Kommunema använder sig speciellt av avgiftshöjningar och 
försäljning av anläggningstillgängar för att balansera sin ekonomi i 
är. Under de närmaste 2-3 ären kommer inkomstbeskattningen att 
skärpas i de flesta kommunema. Pä centralortema har man Stora 
problem med att ordna äldreomsorgen och hälsovärden. I det övriga 
landskapet är det närmast äldreomsorgsfrägor som bekymrar de 
kommunala beslutsfattama. Arbetslösheten minskar i är längsamma- 
re än man antog ännu i höstas. Är 2001 väntas emellertid sysselsätt- 
ningsutvecklingen bh bättre. Kommunemas samarbete fungerar dä- 
ligt i hela landskapet. Speciellt relationema tili statsförvaltningen 
väntas försämras under den närmaste tiden. Man bedömer att det 
landskapsregionala samarbetet fungerar sämre än tidigare. Det eko- 
nomiregionala samarbetet upplevs som viktigare. Investeringsutsik- 
tema i Kymmenedalen är klart sämre än i höstas. I är väntas just ing- 
en investeringsökning. Är 2001 tror man att investeringama kommer 
att minska pä centralortema. I det övriga landskapet ökar investe
ringama nägot inom industri och bostadsbyggande är 2001. Kymme
nedalen anses ha nytta av Finlands EU-medlemskap. Förväntningar- 
na är störst utanför centralortema.

Utvecklingen i framtiden
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I Södra Karelen är de allmänna utvecklingsutsiktema väsentligt 
bättre än i höstas. Da räknade man i hela landskapet med att utsikter- 
na skulle försämras, men nu väntar man att utvecklingen sä smäning- 
om skall gä mot det bättre. Kommunemas ekonomiska läge är all- 
tjämt däligt. I kommunema utanför Villmanstrandsregionen minskar 
skatteintäktema i är och nästa är. I Villmanstrandsregionen väntas en 
liten ökning under bäda ären. Kommunemas uppläning ökar i Vill
manstrandsregionen ären 2000-2001. Kommunema använder sig 
speciellt av avgiftshöjningar för att balansera sin ekonomi i är. Utan
för Villmanstrandsregionen säljer man anläggningstillgängar. Skat- 
tehöjningstrycket ökar efter nästa är. I Villmanstrandsregionen höjs 
fastighetsskatten, i det övriga landskapet även inkomstskatten. I Vill
manstrandsregionen upplever man sig inte ha nägra problem med att 
ordna social- och hälsovärdstjänster. I det övriga landskapet har man 
närmast problem med äldreomsorgen och hälsovärden. I är minskar 
arbetslösheten mindre än man antog i höstas, speciellt utanför Vill
manstrandsregionen, men sysselsättningsutvecklingen väntas gä mot 
det bättre nästa är i hela landskapet. Kommunemas samarbete 
fungerar bra, speciellt i Villmanstrandsregionen har man betydligt 
högre förväntningar än tidigare. I Villmanstrandsregionen minskar 
investeringama i är inom alla de undersökta branschema. I stället 
väntas investeringama inom industri och bostadsbyggande öka är 
2001. Utanför Villmanstrandsregionen ökar investeringama inom in
dustri och bostadsbyggande i är, men i nästa är räknar man inte med 
tillväxt inom nägon av branschema. I Södra Karelen är inställningen 
tili Finlands EU-medlemskap positiv. Medlemskapet anses vara tili 
gagn för landskapet.

Södra Savolax
I Södra Savolax verkar utvecklingen gä mot en allt större kommunal 
tudelning. I S:t Michelsregionen är utsiktema alltjämt mycket positiva, 
medan utsiktema i det övriga landskapet försämras under de närmaste 
ären. Kommunemas finansiella svärigheter har ökat sedän hösten. Ut
siktema är nu sämre än nägon annanstans i landet. Kommunemas 
skatteintäktsutveckling försvagas. I S:t Michelsregionen ökar skattein
täktema längsamt i är och nästa är, men i det övriga landskapet räknar 
man med en klar nedgäng bäda ären. Kommunemas allt kärvare finan- 
siella läge gör att de tvingas öka sin uppläning. Skuldsättningen be- 
räknas öka i är i hela landskapet, är 2001 speciellt utanför S:t Michels- 
regionen. Kommunema i Södra Savolax använder sig av avgiftshöj
ningar för att balansera sin ekonomi. Utanför S:t Michelsregionen blir 
mänga kommuner även tvungna att vidta investeringsnedskämingar 
och skattehöjningar. Efter nästa är blir det i hela landskapet vanligare 
med försäljning av anläggningstillgängar. Kommunemas dagvärdslä- 
ge verkar nu vara rätt bra. Problemen inom äldreomsorgen och hälso
värden har klart förvärrats. I S:t Michelsregionen minskar ar
betslösheten klart i är och nästa är. I det övriga landskapet minskar ar
betslösheten mindre än tidigare. Investeringama inom industri och bo
stadsbyggande ökar i är i hela landskapet. Är 2001 ökar investeringar- 
na inom bostadsbyggandet endast i S:t Michelsregionen, medan indus- 
trins satsningar fortsättningsvis ökar i hela landskapet. Finlands 
EU-medlemskap inverkar positivt pä utvecklingen inom S:t Michels- 
regionen, där man anser att det gagnar bäde näringslivet och kommu
nema. I det övriga landskapet är inställningen tili medlemskapet för- 
siktigare än tidigare, även om bedömningama även där i huvudsak är 
positiva.

Södra Karelen
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Utvecklingen i framtiden
I Norra Savolax är de allmänna utvecklingsutsiktema likadana som 
i höstas. I Kuopioregionen är framtidsutsiktema alltjämt betydligt 
bättre än i det övriga landskapet. Kommunema i Norra Savolax har 
fortfarande finansiella problem. Situationen har dock förbättrats 
oavbrutet sedan vären 1998.1 Kuopioregionen ökar kommunemas 
skatteintäkter i är och nästa är. I det övriga landskapet förblir skat- 
teintäktema ungefär pä fjolärsnivän. Kommunemas uppläning ökar 
nägot i heia landskapet under ären 2000-2001. Trycket pä att höja 
inkomstskatten ökar är 2002. Kommunema använder sig speciellt 
av avgiftshöjningar för att balansera sin ekonomi i är, och i flera 
kommuner använder man sig även av försäljning av anläggning- 
stillgängar. Äldreomsorgen medför stora problem i heia landskapet. 
I Kuopioregionen bedömde nästan alla svarspersoner att Situatio
nen kommer att försämras inom en nära framtid. Även hälsovärd- 
stjänstema bekymrar fortsättningsvis de kommunala beslutsfattama 
i heia landskapet. Näringslivets utvecklingsutsikter har förbättrats i 
Kuopioregionen, men försämrats utanför regionen. Arbetslösheten 
väntas minska i heia landskapet i är och nästa är. I Kuopioregionen 
anser man att kommunemas samarbete fungerar bra, samtidigt som 
förväntningama i det övriga landskapet har sjunkit. I är ökar bostads- 
byggandet i Kuopioregionen, men i övrigt tror man inte pä nägon in- 
vesteringsökning. I det övriga landskapet väntas tillväxt endast inom 
industrin. Är 2001 väntas investeringama inom industri och bostads- 
byggande öka i heia landskapet. I Norra Savolax är inställningen tili 
Finlands EU-medlemskap fortfarande positiv. Medlemskapet anses 
gagna bäde utvecklingen av näringslivet och kommunens egen 
verksamhet.

Norra Karelen
I Norra Karelen är utvecklingsutsiktema alltjämt däliga. Utanför Joen- 
suuregionen väntas utvecklingen försämras, och i Joensuuregionen 
är utsiktema nästan lika däliga. Kommunemas kärva ekonomiska lä
ge kommer att hälla i sig de närmaste ären. Utanför Joensuuregionen 
är skatteintäktsutvecklingen svag i är och nästa är. Däremot räknar 
man i Joensuuregionen med en tydlig ökning av skatteintäktema 
ären 2000-2001. Den däliga ekonomin äterspeglas i kommunemas 
uppläning, som väntas öka i är och nästa är. Ingen kommun väntas 
höja sin inkomstskatteprocent för nästa är. Kommunema i Norra Ka
relen använder sig speciellt av avgiftshöjningar och försäljning av 
anläggningstillgängar för att balansera sin ekonomi i är. Efter nästa 
är blir kommunema tvungna att skärpa beskattningen. Utanför Joen
suuregionen har man problem med att ordna äldreomsorgen och häl- 
sovärdstjänstema. I Joensuuregionen är det dagvärds- och äldreom- 
sorgsfrägoma som bekymrar mest. Arbetslösheten minskar snabbt i 
Joensuuregionen i är. Kommunemas samarbetsförutsättningar är rätt 
goda i heia landskapet. Kommunemas beslutsfattare betonar speci
ellt betydelsen av det ekonomiregionala samarbetet. I Joensuuregio
nen gär kommunema in för att öka samarbetet med näringslivet. In
vesteringama inom industrin ökar snabbt i Joensuuregionen i är. I det 
övriga landskapet räknar man inte med tillväxt inom nägon av brans- 
chema är 2000.1 nästa är försvagas investeringsutvecklingen i Joen
suuregionen. I det övriga landskapet ökar investeringama inom in
dustrin. I Norra Karelen är inställningen tili Finlands EU-medlemskap 
positiv. Medlemskapet förväntas speciellt gagna utvecklingen av nä
ringslivet, men antas även ha positiva konsekvenser för kommunens 
egen verksamhet.

Norra Savolax
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Utvecklingen i framtiden Mellersta Finland
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I Mellersta Finland är de allmänna utvecklingsutsiktema goda. 
Framtidsutsiktema har förbättrats i hela landskapet. Kommunemas 
finansiella läge är alltjämt kärvt, men Problemen är klart mindre än 
i fjol. Skatteintäktema ökar snabbt i kommunema i Jyväskyläregionen 
i är och nästa är. I det övriga landskapet är skatteintäktsökningen 
betydligt mindre. Kommunemas uppläning ökar i är och nästa är. 
Kommunema i Mellersta Finland använder sig speciellt av avgifts- 
höjningar och försäljning av anläggningstillgängar för att balansera 
sin ekonomi. I mänga kommuner utanför Jyväskyläregionen vidtas 
även investeringsnedskämingar. Efter nästa är blir man tvungen att 
skärpa beskattningen. I Jyväskyläregionen har man problem med 
att ordna social- och hälsovärdsservicen. Kommunemas dagvärds- 
situation har försämrats sedän hösten. Läget inom äldreomsorgen 
och hälsovärden var bekymmersamt redan tidigare. Utanför Jyväs
kyläregionen är det i främsta hand svärighetema inom äldreomsor
gen och hälsovärden som bekymrar de kommunala beslutsfattama. 
Sysselsättningsutveckhngen i Mellersta Finland är god. Ar- 
betslösheten minskar i är och nästa är i hela landskapet. Kommu
nemas samarbete fungerar rätt bra. Utanför Jyväskyläregionen har 
förväntningama stigit sedän hösten. Bostadsbyggandet ökar i är i 
Jyväskyläregionen. Industrins satsningar är större i det övriga land
skapet. Utanför Jyväskyläregionen är inställningen tili Finlands 
EU-medlemskap positivare än tidigare. Man anser att medlemska- 
pet gagnar bäde utvecklingen av näringslivet och kommunens egen 
verksamhet. I Jyväskyläregionen har medlemskapet positiva 
konsekvenser speciellt för utvecklingen av näringslivet.

Utvecklingen i framtiden
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Södra Österbotten
I Södra Österbotten har de allmänna utvecklingsutsiktema blivit 
bättre sedän hösten. I Seinäjokiregionen hör framtidsutsiktema tili 
de bästa i hela landet. Trots denna optimistiska bild är svarsperso- 
nema allt mer bekymrade över kommunemas finansiella läge. 
Kommunemas skatteintäkter ökar ännu i är i hela landskapet. Är 
2001 avtar tillväxten utanför Seinäjokiregionen. Det kärva ekono- 
miska läget tvingar kommunema att öka sin uppläning i är. Upplä- 
ningsbehovet minskar är 2001. I Seinäjokiregionen använder sig 
kommunema speciellt av avgiftshöjningar och försäljning av an
läggningstillgängar för att balansera sin ekonomi i nästa är. Även i 
det övriga landskapet är avgiftshöjningar den vanligaste ätgärden, 
men även investeringsnedskämingar förkommer. De kommunala 
beslutsfattama i Södra Österbotten bekymrar sig speciellt över häl
sovärden och äldreomsorgen. Däremot böijar kommunemas dag- 
värdssituation sä smäningom förbättras. I Seinäjokiregionen är nä- 
ringslivets utvecklingsutsikter goda. Kommunemas samarbetsut- 
sikter är motstridiga. I Seinäjokiregionen bedömer man att kommu
nemas samarbete fungerar bra. I det övriga landskapet är förvänt
ningama pä samarbetet lägre än vid nägon annan tidpunkt sedän 
hösten 1991. Bostadsbyggandet ökar i är i hela landskapet. Investe- 
ringama inom industrin och inom handel och Service ökar bara 
utanför Seinäjokiregionen. I Seinäjokiregionen är inställningen tili 
Finlands EU-medlemskap betydligt positivare än tidigare.
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I Vasaregionen är de allmänna utvecklingsutsiktema nägot sämre än 
i höstas. I det övriga landskapet har framtidsoptixnismen ökat. I Ös- 
terbotten kommer kommunemas finansiella läge att förbli kärvt un- 
der den närmaste tiden. Kommunemas skatteintäkter minskar i är. 
Utanför Vasaregionen ökar kommunemas uppläning klart under ären 
2000-2001, men pä centralorten är uppläningen inte lika omfattande. 
I Vasaregionen räknar alla svarspersoner med att deras kommun näs- 
ta är kommer att vidta investeringsnedskämingar för att balansera 
ekonomin. Dessutom väntar man att kommunema kommer att sälja 
anläggningstillgängar och höja avgifter. Utanför Vasaregionen är av- 
giftshöjningar det vanligaste sättet att balansera kommunekonomin. I 
de här kommunema har man problem med äldreomsorgen och hälso- 
värden. Däremot är kommunemas dagvärdssituation bättre än vid 
nägon annan tidpunkt sedän vären 1995.1 Vasaregionen har man in
te lika stora problem med social- och hälsovardsservicen. Näringsli- 
vets utvecklingsutsikter försvagas under de närmaste ären i heia 
landskapet. Arbetslösheten minskar i är och nästa är utanför Vasare
gionen. I Vasaregionen bedömer man att arbetslösheten häller sig 
ungefär pä fjolsnivän. Industrins investeringar ökar i är i heia land
skapet. Man räknar även med att bostadsbyggandet kommer att öka. 
Investeringama i handel och Service ökar i Vasatrakten. Investering- 
sökningen avmattas nästa är, och inom industri och bostadsbyggande 
väntas tillväxten avstanna. I Österbotten förhäller man sig alltjämt 
mycket skeptiskt tili Finlands EU-medlemskap. I Vasaregionen 
anser man att medlemskapet medför negativa konsekvenser för 
utvecklingen av näringslivet, medan förväntningama är större i det 
övriga landskapet.

Mellersta Österbotten
I Mellersta Österbotten är de allmänna utvecklingsutsiktema motstri- 
diga. I Karlebyregionen gär utvecklingen i positiv riktning under den 
närmaste tiden. I det övriga landskapet är utsiktema sämre än nägon 
annanstans i landet. I Karlebyregionen har kommunemas finansiella 
läge försvagats sedän i fjol. I det övriga landskapet bedömer man att 
den ekonomiska utvecklingen i kommunema är bättre än under fjol- 
äret. I Karlebyregionen väntas skatteintäktema öka i är och nästa är. I 
det övriga landskapet har tillväxten avstannat. Kommunemas upplä
ning ökar i heia landskapet under ären 2000-2001. Utanför Karlebyre
gionen ökar trycket pä att höja inkomstskatten. Kommunema använ- 
der sig av avgiftshöjningar och investeringsnedskämingar för att ba
lansera sin ekonomi i nästa är. Under loppet av de närmaste 2-3 ären 
blir man tvungen att skärpa beskattningen. Kommunemas dag
värdssituation är rätt bra i heia landskapet. Däremot ökar Problemen 
med hälsovärden speciellt utanför Karlebyregionen. Situationen inom 
äldreomsorgen har förbättrats sedän hösten. Äsiktema om utveckling
en av näringslivet är alltjämt motstridiga. I Karlebyregionen bedömer 
man att Situationen kommer att förbättras, medan man i det övriga 
landskapet anser att Situationen kommer att försämras under de när
maste ären. I Karlebyregionen minskar arbetslösheten klart i är och 
nästa är. I det övriga landskapet sker nedgängen i arbetslösheten läng- 
sammare. I Karlebyregionen bedömer man att kommunemas samar- 
bete fungerar bra. Alla svarspersoner i Karlebyregionen antog att det 
ekonomiregionala samarbetet kommer att öka under den närmaste 
tiden. Samarbetet med näringslivet utökas i heia landskapet. Investe
ringama inom indusoin och inom handel och Service ökar i Karlebyre
gionen är 2000. Mellersta Österbotten anses dra nytta av Finlands 
EU-medlemskap, och medlemskapet anses inverka positivt bäde pä 
näringslivets utveckling och pä kommunens egen verksamhet.

Osterbotten Utvecklingen i framtiden
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Utvecklingen i framtiden Norra Osterbotten
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I Norra Österbotten är de allmänna utvecklingsutsiktema fortfarande 
goda. Framtidsutsiktema är goda i heia landskapet. Kommunemas 
finansiella utsikter har emellertid försämrats sedän hösten. Kom
munemas skatteintäkter ökar i är och nästa är längsammare än tidi- 
gare. I Uleäborgsregionen är avgiftshöjningar och investering- 
snedskämingar de vanligaste sätten att balansera kommunemas 
ekonomi. I det övriga landskapet ämnar man även sälja anläggnings- 
tillgängar. Under de närmaste 2-3 ären kommer skattehöjningar att 
bli allt vanligare i heia landskapet. I Uleäborgsregionen har man 
problem med att ordna social- och hälsovärdsservicen. Speciellt 
dagvärdssituationen har försämrats. Utanför Uleäborgsregionen 
väntas problemen med äldreomsorgen och hälsovärden öka. Sys- 
selsättningsutvecklingen är fortfarande positiv i Norra Österbotten. 
Arbetslösheten minskar klart i heia landskapet. Kommunemas 
samarbete fungerar bra i Uleäborgsregionen, medan äsiktema om 
samarbetet är nägot försiktigare i det övriga landskapet. I Norra Ös
terbotten betonar man speciellt det ekonomiregionala samarbetet 
samt relationema tili näringslivet. Investeringama inom industrin 
ökar i är i heia landskapet. Man räknar med att bostadsbyggandet 
ökar längsammare än i fjol. Ar 2001 ökar investeringama endast i 
Uleäborgsregionen. Bostadsbyggandet väntas öka längsammare än 
i fjol. Är 2001 ökar investeringama endast i Uleäborgsregionen. 
Mest ökar investeringama inom bostadsbyggandet. I Norra Öster
botten är inställningen tili Finlands EU-medlemskap alltjämt posi
tiv. Även utanför Uleäborgsregionen är förväntningama större än i 
höstas. Medlemskapet anses i främsta hand gynna näringslivets 
utveckling.

Utvecklingen i framtiden Kajanaland
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I Kajanaland är de allmänna utvecklingsutsiktema motstridiga. 
Utvecklingen i Kajanaregionen väntas bli bättre inom den närmaste 
framtiden. Utanför Kajanaregionen hör utsiktema tili de sämsta i 
heia landet, och det ekonomiska läget i kommunema är däligt. Ka- 
janaregionens finansiella problem har däremot minskat oavbmtet 
sedan váren 1998, och kommunema ökar sina skatteintäkter i är 
och nästa är. Utanför Kajanaregionen minskar skatteintäktema 
eventuellt i är, men nedgängen väntas avstanna är 2001. Kommu
nemas uppläning ökar i heia landskapet. Kommunema tros inte ho
ja sina inkomstskatteprocenter under ären 2001-2002. Kommuner- 
na använder sig av avgiftshöjningar och försäljning av anläggning- 
stillgängar för att balansera sin ekonomi nästa är. I Kajanaregionen 
bedömer nästan alla svarspersoner att problemen inom äldreomsorgen 
kommer att öka under de närmaste ären. Däremot häller dagvärd
ssituationen pä att bli bättre. Utanför Kajanaregionen har man 
främst problem med att ordna äldreomsorgen. I Kajanaregionen 
minskar arbetslösheten i nästa är, i det övriga landskapet minskar 
arbetslösheten även i är. Kommunemas samarbetsförutsättningar är 
rätt däliga. Investeringama inom industrin minskar i är i Kajanare
gionen, men ökar i det övriga landskapet. Bostadsbyggandet 
ökar i Kajanaregionen. Kajanaregionen anses dra nytta av Fin
lands EU-medlemskap. Medlemskapet inverkar positivt bäde pä 
utvecklingen av näringslivet och pä kommunens egen verksamhet.
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I Lappland verkar den allmänna utvecklingen gä mot en allt tydli- 
gare tudelning. Pä centralortema är framtidsutsiktema bättre än vid 
nägon annan tidpunkt sedän 1991.1 det övriga landskapet hör ut- 
siktema tili de sämsta i heia landet, och kommunemas finansiella 
läge är däligt. Pä centralortema är de finansiella Problemen mindre 
än vid nägon annan tidpunkt sedän vären 1995. Utanför centralor
tema minskar kommunemas skatteintäkter klart i är och nästa är. 
Det kärva ekonomiska läget avspeglas i uppläningen, som väntas 
öka klart under ären 2000-2001. Pä centralortema väntas skattein- 
täktema öka nästa är. Skuldsättningen ökar klart längsammare än i 
andra kommuner. I Lappland blir man tvungen att använda sig av 
flera olika ätgärder för att balansera kommunemas ekonomi i är. Pä 
centralortema vidtar kommunema avgiftshöjningar, försäljning av 
anläggningstillgängar och investeringsnedskämingar. I det övriga 
landskapet är avgiftshöjningar och investeringsnedskämingar de 
vanligaste sätten att balansera ekonomin. Efter nästa är ökar skatte- 
höjningstrycket i heia landskapet. Utanför centralortema ökar 
Problemen inom äldreomsorgen under de närmaste ären. Inom häl- 
sovärden är utsiktema alltjämt däliga i heia landskapet. Däremot är 
kommunemas dagvärdssituation bättre än tidigare. Arbetslösheten i 
Lappland minskar i är längsammare än man väntade i höstas. Är 
2001 minskar arbetslösheten snabbt speciellt pä centralortema. 
Kommunemas samarbete fungerar fortfarande rätt däligt. I är räk- 
nar man bara pä centralortema med en ökning av investeringama. 
Mest optimistiska är tillväxtförväntningarna i fräga om bostads- 
byggande. I Lappland är inställningen tili Finlands EU-medlemskap 
mycket positiv i heia landskapet. Medlemskapet anses gagna bäde 
utvecklingen av näringslivet och kommunens egen verksamhet.

Aland
I Mariehamnsregionen är de allmänna utvecklingsutsiktema bäst i 
heia landet. Nästan alla svarspersoner ansäg att utveckhngen gär i 
positiv riktning. I det övriga landskapet är förväntningama klart 
försiktigare. De äländska kommunemas finansiella läge försämras i 
framtiden. Utanför Mariehamnsregionen räknade nästan alla svar
spersoner med att de finansiella Problemen kommer att öka. I Mari
ehamnsregionen ökar kommunemas skatteintäkter i är och nästa är. 
I det övriga landskapet minskar skatteintäktema i är, men är 2001 
väntas en klar ökning. Kommunemas uppläning ökar i är och nästa 
är i heia landskapet. I Mariehamnsregionen använder sig kommu- 
nema närmast av avgiftshöjningar för att balansera sin ekonomi i 
nästa är. I det övriga landskapet blir flera kommuner tvungna att 
även skärpa beskattningen. De äländska kommunemas fömtsätt- 
ningar att sköta social- och hälsovärdsservicen är alltjämt goda. 
Smärre problem förekommer dock i Mariehamnsregionen i sam- 
band med dagvärden, och i det övriga landskapet i anslutning tili 
äldreomsorgen. I övrigt bedömer man att Problemen kommer att 
minska. Kommunemas samarbetsfömtsättningar har försämrats i 
Mariehamnsregionen. I det övriga landskapet har förväntningama 
däremot ökat sedän hösten. I heia landskapet räknar man med att 
det ekonomiregionala samarbetet kommer att stärkas. I är och nästa 
är ökar investeringama bara i Mariehamnsregionen. Mest ökar in
vesteringama inom bostadsbyggandet. Pä Aland ställer man sig ne- 
gativt tili Finlands EU-medlemskap, och förväntningama pä med
lemskapet är lägre än i övriga delar av landet. Speciellt utanför Ma
riehamnsregionen anser man nyttan av medlemskapet vara ringa.

Lappland Utvecklingen i framtiden
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NAANTALI 1 3
NAUVO 2 7
NOUSIAINEN 1 6
ORIPÄÄ 2 7
PAIMIO 2 S
PARAINEN 2 2
PERNIÖ 2 5
PERTTELI 2 6
PIIKKIÖ 1 3
PYHÄRANTA 2 3
PÖYTYÄ 2 7
RAISIO 1 3
RUSKO 1 3
RYMÄTTYLÄ 1 7
SALO 2 2
SAUVO 2 7
SOMERO 2 7
SUOMUSJÄRVI 2 7
SÄRKISALO 2 5
TAIVASSALO 2 7
TARVASJOKI 1 6
TURKU 1 1
UUSIKAUPUNKI 2 2
VAHTO 1 6
VEHMAA 2 7
VELKUA 1 7
VÄSTANFJÄRD 2 7
YLÄNE 2 7

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

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

Kanta-Häme
FORSSA 2 2
HATTULA 1 6
HAUHO 1 7
HAUSJÄRVI 2 6
HUMPPILA 2 7
HÄMEENLINNA 1 1
JANAKKALA 1 5
JOKIOINEN 2 6
KALVOLA 1 B
LAMMI 2 7

LOPPI 2
RENKO 1
RIIHIMÄKI 2
TAMMELA 2
TUULOS 2
YPÄJÄ 2

Pirkanmaa
HÄMEENKYRÖ 2
IKAALINEN 2
JUUPAJOKI 2
KANGASALA 1
KIHNIÖ 2
KUHMALAHTI 1
KUOREVESI 2
KURU 1
KYLMÄKOSKI 2
LEMPÄÄLÄ 1
LUOPIOINEN 2
LÄNGELMÄKI 2
MOUHIJÄRVI 2
MÄNTTÄ 2
NOKIA 1
ORIVESI 2
PARKANO 2
PIRKKALA 1
PÄLKÄNE 2
RUOVESI 2
SAHALAHTI 1
SUODENNIEMI 2
TAMPERE 1
TOIJALA 2
URJALA 2
VALKEAKOSKI 2
VAMMALA 2
VESILAHTI 1
VIIALA 2
VILJAKKALA 2
VILPPULA 2
VIRRAT 2
YLÖJÄRVI 1
ÄETSÄ 2

Päijät-Häme
ARTJÄRVI 2
ASIKKALA 2
HARTOLA 2
HEINOLA 2
HOLLOLA 1
HÄMEENKOSKI 1
KÄRKÖLÄ 1
LAHTI 1
NASTOLA 1
ORIMATTILA 2
PADASJOKI 2
SYSMÄ 2

Kymenlaakso
ANJALANKOSKI 2
ELIMÄKI 1
HAMINA 2
IITTI 1
JAALA 1
KOTKA 1
KOUVOLA 1
KUUSANKOSKI 1
MIEHIKKÄLÄ 2
PYHTÄÄ 1
VALKEALA 1
VEHKALAHTI 2
VIROLAHTI 2

Etelä-Karjala
IMATRA 2
JOUTSENO 2
LAPPEENRANTA 1
LEMI 2
LUUMÄKI 2
PARIKKALA 2
RAUTJÄRVI 2
RUOKOLAHTI 2
SAARI 2
SAVITAIPALE 2
SUOMENNIEMI 2
TAIPALSAARI 1
UUKUNIEMI 2
YLÄMAA 1
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7 
7

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

KORPILAHTI 1
KUHMOINEN 2
KYYJÄRVI 2
LAUKAA 1
LEIVONMÄKI 2
LUHANKA 2
MULTIA 2
MUURAME 1
PETÄJÄVESI 1
PIHTIPUDAS 2
PYLKÖNMÄKI 2
SAARIJÄRVI 2
SUMIAINEN 2
SUOLAHTI 2
TOIVAKKA 1
UURAINEN 1
VIITASAARI 2
ÄÄNEKOSKI 2

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

Pohjanmaa
ISOKYRÖ 2
KASKINEN 2
KORSNÄS 1
KRISTIINAN KAUPU 2 
KRUUNUPYY 1
LAIHIA 2
LUOTO/LARSMO 2
MAALAHTI 1
MAKSAMAA 2
MUSTASAARI 1
NÄRPIÖ 2
ORAVAINEN 2
PEDERSÖREN KUNTA 2 
PIETARSAARI 2
UUSIKAARLEPYY 2
VAASA 1
VÄHÄKYRÖ 2
VÖYRI/VÖRÄ 2

Keski-Pohjanmaa
HALSUA 2
HIMANKA 2
KANNUS 2
KAUSTINEN 2
KOKKOLA 1

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

KÄLVIÄ 1
LESTIJÄRVI 2
LOHTAJA 1
PERHO 2
TOHOLAMPI 2
ULLAVA 1
VETELI 2

Pohjois-Pohjanmaa
ALAVIESKA 2
HAAPAJÄRVI 2
HAAPAVESI 2
HAILUOTO 1

7
7
7
5
7
7
7
3 
7 
7 
7
4 
7
5 
7 
7 
4 
2

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

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

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

7
4
4
7

HAUKIPUDAS 1
Il 2
KALAJOKI 2
KEMPELE 1
KESTILÄ 2
KIIMINKI 1
KUIVANIEMI 2
KUUSAMO 2
KÄRSÄMÄKI 2
LIMINKA 2
LUMIJOKI 2
MERIJÄRVI 2
MUHOS 2
NIVALA 2
OULAINEN 2
OULU 1
OULUNSALO 1
PATTIJOKI 2
PIIPPOLA 2
PUDASJÄRVI 2
PULKKILA 2
PYHÄJOKI 2
PYHÄJÄRVI 2
PYHÄNTÄ 2
RAAHE 2
RANTSILA 2
REISJÄRVI 2
RUUKKI 2
SIEVI 2
SIIKAJOKI 2
TAIVALKOSKI 2
TEMMES 2
TYRNÄVÄ 2
UTAJÄRVI 2
VIHANTI 2
YLI-II 2
YLIKIIMINKI 1
YLIVIESKA 2

Kainuu
HYRYNSALMI 2
KAJAANI 1
KUHMO 2
PALTAMO 2
PUOLANKA 2
RISTIJÄRVI 2
SOTKAMO 1
SUOMUSSALMI 2
VAALA 2
VUOLIJOKI 1

Lappi
ENONTEKIÖ 2
INARI 2
KEMI 1
KEMIJÄRVI 2
KEMINMAA 1
KITTILÄ 2
KOLARI 2
MUONIO 2
PELKOSENNIEMI 2
PELLO 2
POSIO 2
RANUA 2
ROVANIEMEN MLK 1 
ROVANIEMI 1
SAI IA  2
SAVUKOSKI 2
SIMO 1
SODANKYLÄ 2
TERVOLA 2
TORNIO 1
UTSJOKI 2
YLITORNIO 2
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