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Alkusanat

Aluebarometri 1/1992 on sisäasiainministeriön, Suomen 
Kaupunkiliiton, Suomen Kunnallisliiton ja Finlands svens
ka kommunförbundin kaksi kertaa vuodessa tehtävä kyse
ly. Kyselyn suorittaa Tilastokeskus.

Aluebarometri mittaa maan eri osien kehityksessä odotet
tavissa olevia muutoksia -  ’paineen’ vaihtelua. Vastaukset

perustuvat kuntien viran-, toimen- tai luottamustoimen 
haltijoiden henkilökohtaisiin näkemyksiin ja tietoihin. 
Aluebarometrin mittaustulokset julkistetaan ensimmäisen 
kerran huhtikuussa 1992, jolloin kevään 1992 tuloksia 
voidaan verrata syksyn 1991 tuloksiin. Aluebarometrista 
on saatavissa erillinen taulukkoraportti ja otantamenetel- 
märaportti.

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

yksinkertaista satunnaisotantaa käyttäen kysely lähetettiin 
851 em. nimikkeen haltijalle.

Maaliskuussa 1992 tehdyn kyselyn vastausprosentti oli 
83%. Kevään kyselyn vastausprosentin lasku 3 prosent
tiyksiköllä syksyn 1991 kyselystä selittyy vastausajan ly
hentymisellä syksystä. Myöhässä saapuneet lomakkeet 
jouduttiin hylkäämään. Kaikilla kunnilla on korostusker- 
toimet, joilla vastausmäärien vaihtelu kuntien välillä on 
eliminoitu. Jokainen kunta on täten samanarvoinen baro
metrissa.

Alueluokitukset
Maan eri osien kehityksessä odotettavissa olevia muutok
sia tarkastellaan 7-luokkaisella kuntatyypittelyllä ja lääni
jaolla. Koko maan tasolla kuntatyypittely on:

1. suuret keskukset
2. teollisuuskeskukset
3. esikaupunkikunnat
4. maaseutukeskukset

5. teollistuneet maaseutukunnat
6. maaseudun pendelikunnat sekä
7. alkutuotantokunnat.

Läänitasolla kunnat jaetaan raportissa keskusaluekuntiin ja 
muihin kuntiin (ks. läänikartat). Läänien keskusaluekun- 
tien ja muiden kuntien kehityskuvaa voi verrata koko 
maan vastaaviin alueisiin keskimäärin.

Kysymykset
Aluebarometrissa 1/1992 tiedustellaan kunnan kehitystä 
yleensä ulottuvuudella suurempi -  yhtä suuri -  pienempi, 
jolloin kyse on oleellisista muutoksista. Kysymykset kos
kevat kuluvaa vuotta edelliseen vuoteen verrattuna 
(1991/1992) tai seuraavaa vuotta kuluvaan vuoteen verrat

tuna (1992/1993). Kuviot ovat kevään 1992 kyselystä. 
Aluebarometrin tekstiosassa vertaillaan kevään 1992 ja 
syksyn 1991 kyselyjä toisiinsa. Kysymykset luokituksi- 
neen löytyvät viimeistä edelliseltä aukeamalta.
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Alueelliset kehitysnäkymät Suomessa 
keväällä 1992

Alueiden yleiset kehitysnäkymät eivät ole muuttuneet viime syksystä. Toiveet työllisyys
tilanteen parantumisesta ovat kuitenkin selvästi lisääntyneet. Kuntien rahoitustilanne jatkuu 
vaikeana. Kuntien yhteistyön katsotaan kehittyvän myönteisesti. Kuntien veroäyrimäärän 
kehitys jatkuu heikkona ja velat lisääntyvät. Teollisuuden ja asuntorakentamisen investointien 
odotetaan lisääntyvän ensi vuonna. Sen sijaan maatalouden investointien kasvamiseen ei uskota.

• Vastaajista 44 % arvioi kehityksen parantuvan lähi
vuosina ja noin 30 % huonontuvan. Syksyllä arviot 
olivat lähes samanlaiset. Maaseutukunnissa näkemyk
set tulevaisuudesta ovat synkemmät kuin syksyllä. Esi- 
kaupunkikunnissa kehitysnäkymät olivat parhaat mo
lemmilla mittauskerroilla. Selvimmin kirkastuivat 
maaseutukeskusten näkymät. Nyt lähes 60 % vastaajis
ta katsoo kehityksen parantuvan.

• Mikkelin ja Pohjois-Kaijalan lääneissä tulevaisuuden
näkymät ovat nyt selvästi paremmat kuin syksyllä, jol
loin ne olivat kaksi huonoimman kehityksen lääniä. 
Synkimpänä nähdään Kymen ja Keski-Suomen läänien 
kehitys. Keski-Suomen läänissä usko tulevaisuuteen 
on laskenut selvästi syksyisestä. Uudenmaan ja Hä
meen läänien tulevaisuudenkuva on valoisin. Hämeen 
läänissä arviot ovat selvästi parantuneet syksystä.

• Vastaajista 3/4 katsoo, että rahoitus on ongelmallisin 
kunnallishallinnon sektori. Elinkeinoelämän kehittämi
sessä koetaan myös olevan vaikeuksia mutta näkymät 
ovat nyt hieman optimistisempia kuin syksyllä. Kun
tien yhteistyössä odotukset ovat viime syksyn tapaan 
edelleen hyvät, yli puolet vastaajista katsoo ongelmien 
olevan poistumassa. Muilla kunnallishallinnon tehtävä
alueilla ei nähdä tapahtuvan suuria muutoksia, vaikka 
näkemykset vaihtelevatkin alueittain.

• Eri tyyppisissä keskuskunnissa näkymät ovat saman
laiset. Suurimmat ongelmat koetaan olevan rahoituk

sen ja elinkeinoelämän kehittämisen ohella vanhusten 
ja terveydenhoitopalveluiden järjestämisessä. Myös 
kulttuurin alueella nähdään vaikeuksia olevan tulossa. 
Viime syksyn tapaan kuntien yhteistyö nähdään suh
teellisen ongelmattomaksi. Myös kaavoituksessa vai
keuksien arvioidaan olevan vähenemässä.

• Teollistuneissa maaseutukunnissa, maaseudun pendeli- 
kunnissa sekä alkutuotantokunnissa suuria vaikeuksia 
nähdään olevan rahoituksessa ja elinkeinoelämän ke
hittämisessä. Kuntien yhteistyössä näkymät ovat 
myönteiset. Muilla tehtäväalueilla muutoksia ei lähitu
levaisuudessa odoteta juurikaan tapahtuvan.

• Veroäyrimäärän kehitys on heikentynyt kahden viime 
vuoden aikana. Suuntaus jatkuu huonona vaikka tilan
teen odotetaankin parantuvan tulevana vuonna. Huo- 
noimmaksi tilanne koetaan maaseutukeskuksissa, teol
listuneissa maaseutukunnissa sekä alkutuotantokunnis
sa. Esikaupunkikunnissa kehitysnäkymät ovat jonkin 
verran muita alueita myönteisemmät.

• Kunnan velkamäärä on lisääntynyt kaikilla alueilla ku
luvana vuonna ja kasvun arvioidaan edelleen jatkuvan 
vuoden 1993 aikana. Huonoimmat näkymät ovat suu
rissa keskuksissa ja esikaupunkikunnissa. Maaseudun 
pendelikunnissa ja teollisuuskeskuksissa odotukset 
ovat hieman muita alueita myönteisemmät.
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• Kaikilla alueilla on asukasluvun kasvuodotuksia. Nä
kemysten painokkuus poikkeaa kuitenkin selvästi alu
eittain. Esikaupunkikunnissa odotukset ovat olleet suu
rimmat viime vuosina ja väestön arvioidaan kasvavan 
edelleen ensi vuonna. Myös maaseudun pendelikunnis- 
sa asukasmäärän arvioidaan olevan suuremman kuin 
vuotta aikaisemmin. Nousu jatkunee edelleen ensi 
vuonna. Ainoastaan maaseutukeskuksissa sekä alku- 
tuotantokunnissa asukasluvun arvioidaan vuosina 
1992-93 pysyvän jokseenkin ennallaan. Nuorten muu
tossa ei arvioida tapahtuvan suuria muutoksia viime 
vuodesta.

• Työttömyyden kasvun odotettiin jo viime syksynä 
laantuvan. Mutta erityisesti suurissa keskuksissa, esi
kaupunkikunnissa ja maaseutukeskuksissa työttömyys
tilanteen on arvioitu olevan selvästi viime vuotista 
huonomman. Myös muilla alueilla työttömyys on kas
vanut. Vuonna 1993 tilanteen arvioidaan kuitenkin 
muuttuvan oleellisesti, yli puolet vastaajista odottaa 
työttömyyden laskevan. Myönteisimmät kehitysnäky
mät koetaan olevan esikaupunkikunnissa, maaseudun 
pendelikunnissa ja teollisuuskeskuksissa. Suurissa kes
kuksissa työttömyyden alenemiseen suhtaudutaan va- 
rovaisimmin, 1/6 vastaajista arvioi työttömyyden li
sääntyvän vielä ensi vuonna.

• Työpaikkojen määrä on vähentynyt kaikilla alueilla. 
Tilanteen odotetaan parantuvan ensi vuonna. Erityises
ti esikaupunkikunnissa, teollisuuskeskuksissa ja maa
seudun pendelikunnissa työpaikkamäärän arvioidaan 
kasvavan. Ainoastaan teollistuneissa maaseutukeskuk
sissa työpaikkojen odotetaan vähentyvän myös ensi 
vuoden aikana.

• Investoinnit ovat vähentyneet viime vuodesta eniten 
teollisuudessa ja maataloudessa. Yksikään vastaajista 
ei usko maatalouden investointien kasvavan tänä 
vuonna ja vain 1,5 % vastaajista odottaa kasvua ensi 
vuodelle. Sen sijaan teollisuus- ja asuntorakentamisin- 
vestointien odotetaan lisääntyvän ensi vuonna.

• Teollisuuskeskuksissa investointien odotetaan elpyvän 
ensi vuonna. Maataloutta lukuunottamatta investoin
tien arvioidaan kasvavan. Myös suurissa keskuksissa 
ja esikaupunkikunnissa kehitysnäkymät ovat keski
määräistä paremmat. Muillakin alueilla investointien 
supistumisen arvellaan tasaantuvan ensi vuonna kau
pan ja palveluiden sekä maatalouden sektoreita lu
kuunottamatta.
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Uudenmaan

Läänin yleiset kehitysnäkymät ovat hyvät. Kuitenkin kunnallisten palveluiden järjestämisen 
nähdään vaikeutuvan. Samoin kuntien velkamäärän odotetaan edelleen kasvavan. Veroäyri
määrän kehitys on heikentynyt, mutta ensi vuonna tilanteen arvioidaan parantuvan selvästi. 
Näkemykset veroäyrin hinnan korottamisesta vaihtelevat alueittain, paineet ovat suuremmat 
keskusaluekunnissa. Työttömyys on kasvanut nopeasti, mutta tulevaisuus näyttää oleellisesti 
valoisammalta. Investointien määrä on supistunut, mutta vuonna 1993 tilanteen arvioidaan 
tasaantuvan maataloutta lukuunottamatta.

• Kuntien tulevaisuuden näkymät ovat myönteiset. Vas
taajista 54 % arvioi kehityksen parantuvan ja vain 
20 % huonontuvan lähitulevaisuudessa.

• Kunnallisten palvelujen jäljestäminen koetaan ongel
mallisemmaksi kuin muualla maassa. Sosiaali- ja ter
veyspalveluiden sekä vapaa-ajan tehtäväalueilla kehi
tysnäkymät ovat heikot. Sosiaali- ja terveyspalveluiden 
jäij estämisen osalta tilanne on synkentynyt selvästi vii
me vuotisesta. Keskusaluekunnissa ennakoidaan vai
keuksia myös kulttuuritoimessa sekä kunnallisteknii
kassa ja energianhuollossa. Sen sijaan kuntien yhteis
työn nähdään edelleen olevan parantumassa.

• Keskusaluekunnissa katsotaan olevan paineita veroäy
rin hinnan nostamiseen Lahden seuraavan vuoden ai
kana. Muissa kunnissa korotuksia arvioidaan siirrettä
vän myöhemmäksi. Näkemykset eivät ole muuttuneet 
viime syksystä.

• Veroäyrimäärän kehitys on heikentynyt vuodesta 1990 
koko läänissä. Vuonna 1993 tilanteen odotetaan paran
tuvan oleellisesti. Keskusaluekunnissa äyrimäärän ke
hityksen arvioidaan jopa parantuvan. Myös muissa 
kunnissa kehitys nähdään aikaisempaa hieman va
loisampana.

• Velkamäärä on kasvanut selvästi vuosina 1991-92. 
Kehityksen arvioidaan muuttuvan hieman suotuisam
maksi ensi vuonna, vaikkakin useimmissa kunnissa 
velkaa joudutaan ottamaan edelleen lisää.

• Läänin asukasluvun arvioidaan kasvavan lähivuosina, 
nousu painottuu keskusaluekuntiin. Nuorten (alle 30 v) 
siirtymisen lääniin arvioidaan lisääntyvän viime vuo
desta, odotukset ovat lisääntyneet erityisesti kes
kusaluekunnissa.

• Työttömyys on lisääntynyt selvästi kahden viime vuo
den aikana. Tilanteen arvioidaan tänä vuonna edelleen 
heikentyvän. Ensi vuonna tilanteen odotetaan parantu
van oleellisesti. Keskusaluekunnissa 2/3 vastaajista ar
velee työttömyyden vähentyvän vuoden 1993 aikana. 
Myös muissa kunnissa työttömyystilanteen odotetaan 
helpottuvan.

• Työpaikkamäärän supistumisen odotetaan edelleen jat
kuvan tänä vuonna. Näkemys poikkeaa viime syksyi
sestä, jolloin työpaikkojen arveltiin lisääntyvän jo vuo
den 1992 kuluessa. Keskusaluekunnissa tilanteen odo
tetaan kääntyvän paremmaksi ensi vuonna, muissa 
kunnissa työpaikkojen arvioidaan pysyvän tämän vuo
tisella tasolla.

• Näkemykset investointitoiminnan kehityksestä eivät 
ole muuttuneet viime syksyistä valoisammiksi. Inves
tointien arvioidaan vähentyvän kaikilla sektoreilla vii
me vuodesta, erityisen selvästi maataloudessa ja teolli
suudessa. Kehityksen arvellaan tasaantuvan tulevana 
vuonna maataloutta lukuunottamatta. Teollisuudessa ja 
asuntorakentamisessa investointien odotetaan jopa hie
man lisääntyvän. Odotukset ovat samansuuntaiset sekä 
keskusaluekunnissa että muissa kunnissa.
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Turun ja Porin

Läänin yleiset kehitysnäkymät ovat hieman paremmat kuin syksyllä, vaikka kuntien 
taloudellinen tilanne koetaan kireäksi. Rahoitusongelmien ratkaiseminen nähdään lähiaikojen 
vaikeimmaksi tehtäväksi kunnallishallinnossa. Lisäksi kuntien velkamäärä kasvaa ja veroäyri
määrän kehitys heikkenee. Ensi vuonna tilanteen odotetaan kuitenkin lievästi parantuvan. 
Keskusaluekunnissa katsotaan olevan aihetta nostaa veroäyrin hintaa lähivuosina. Työttömyys 
on kasvanut, tosin ensi vuoden kuluessa tilanteen arvioidaan helpottuvan. Investointien 
odotetaan vähentyvän kaikilla toimialoilla viime vuodesta, mutta ensi vuonna investoinnit 
elpyvät erityisesti teollisuudessa ja asuntorakentamisessa.

• Läänin kehitysnäkymät ovat myönteisemmät kuin vii
me syksynä. Runsas kolmannes vastaajista arvioi kehi
tyksen parantuvan lähitulevaisuudessa. Nimenomaan 
keskusseutujen ulkopuolisissa kunnissa näkemykset 
ovat muuttuneet viime vuotista valoisammiksi. Kes
kusaluekunnissa arviot tulevasta kehityksestä ovat hie
man syksyistä varovaisemmat.

• Kunnallishallinnon eri tehtävien kehitysnäkymät myö
täilevät pitkälti koko maan tilannetta. Keskusaluekun
nissa kuntien yhteistyö ei suju yhtä hyvin kuin muual
la. Sen sijaan elinkeinoelämän kehittämistä ei pidetä 
yhtä ongelmallisena kuin viime syksynä. Kaavoitustoi
men ongelmien katsotaan vähitellen poistuvan koko 
läänissä.

• Näkemykset veroäyrin hinnan nostamisesta ovat muut
tuneet. Taloudellisen tilanteen kiristymisen myötä ko
rotuksia tulisi aikaistaa, 38 % vastaajista katsoo aiheel
liseksi nostaa hintaa jo ensi vuonna. Sen sijaan kes
kusaluekunnissa ei katsota olevan paineita hinnan ko
rotuksille.

• Veroäyrimäärän kehityksen arvioidaan jatkuvan heik
kona tänä vuonna. Tilanne tasaantunee vuonna 1993 
vaikka äyrimääräkertymän odotetaankin vielä supistu
van. Näkymät ovat samanlaiset sekä keskusaluekun
nissa että muissa kunnissa.

• Velkamäärä on kasvanut vuosina 1990-91. Näkymät 
eivät ole kovin valoisat lähitulevaisuudessakaan, ve
lanoton arvioidaan lisääntyvän tämän ja ensi vuoden 
aikana koko läänissä.

• Läänin asukasluvun kasvuodotukset ovat samanlaiset 
kuin syksyllä. Kasvu painottuu keskusaluekuntiin, 
muissa kunnissa asukasmäärän arvioidaan pysyvän 
suunnilleen viime vuoden tasolla.

• Työttömyyden odotetaan lisääntyvän viime vuodesta. 
Näkymät ovat tämän vuoden osalta yhtä synkät kuin 
syksyllä ennakoitiin. Keskusaluekunnissa työttömyy
den arvioidaan kehittyvän muuta lääniä kielteisemmin. 
Tilanteen nähdään parantuvan oleellisesti ensi vuonna, 
yli puolet vastaajista katsoo työttömien määrän supis
tuvan. Odotukset ovat samanlaiset sekä kes
kusaluekunnissa että muissa kunnissa.

• Työpaikkamäärän arvioidaan kehittyvän vuonna 1992 
kielteisemmin kuin syksyllä ennakoitiin. Supistumista 
odotetaan koko läänissä. Kehitys tasaantuu ensi vuon
na, kolmannes vastaajista näkee työpaikkojen lisäänty
vän.

• Keskusseutujen ulkopuolisissa kunnissa investointien 
kehitys nähdään viime syksyistä synkempänä. Erityi
sesti maatalouden ja asuntorakentamisinvestointien 
katsotaan vähentyvän ennakoitua laajemmin. Kes
kusaluekunnissa näkymät ovat samanlaiset kuin syk
syllä, investointien odotetaan supistuvan edelleen. Tu
levana vuonna investointien arvioidaan pysyvän jok
seenkin nykyisellä tasolla lukuunottamatta maatalou
den supistuksia. Asuntorakentamisen odotetaan kuiten
kin elpyvän erityisesti keskusaluekunnissa.
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Ahvenanmaa

Ahvenanmaan kehitysnäkymät ovat synkentyneet viime syksystä. Rahoitus koetaan 
suurimmaksi ongelmaksi kunnallishallinnossa. Myös elinkeinoelämän kehittäminen tuottaa 
lisääntyviä vaikeuksia. Kuntien velanotto on lisääntynyt, mutta ensi vuonna velkamäärän 
arvioidaan pienentyvän. Veroäyrimäärän kehitys heikkenee edelleen. Työttömyys kasvaa vielä 
tänä vuonna. Asukasluku lisääntyy, kasvun arvioidaan kohdistuvan ensi sijassa Maarianhaminan 
seudulle. Investointiodotukset ovat edelleen suhteellisen myönteiset, ainoastaan maataloudessa 
investointien odotetaan selvästi laskevan.

• Maarianhaminan seudulla tulevaisuus nähdään selvästi 
synkempänä kuin syksyllä. Tällä hetkellä lähes 40 % 
vastaajista arvioi tilanteen heikentyvän. Sen sijaan 
muissa kunnissa tulevaisuudenkuva on valoisa Näissä 
arviot ovat selvästi viime syksyistä parempia.

• Maarianhaminan seudun ulkopuolisten kuntien rahoi
tustilanne on huonoimpia koko maassa. Myös ter- 
veydenhoitopalveluiden jäij estämisessä ennakoidaan 
vaikeuksia. Asumisen osalta tilanne arvioidaan selvästi 
keskusaluekuntia paremmaksi. Maarianhaminan seu
dulla kuntien yhteistyössä on hankaluuksia, tilanne on 
huonontunut viime syksystä. Päivähöitopalveluiden 
osalta vastaajien näkemykset poikkeavat selvästi toi
sistaan. Elinkeinoelämän kehittäminen nähdään koko 
maakunnassa hieman ongelmallisemmaksi kuin mante
reella.

• Veroäyrimäärän kehitysarviot eivät ole muuttuneet vii
me syksystä, tilanteen odotetaan edelleen huonontuvan 
tänä vuonna koko maakunnassa. Maarianhaminan seu
dulla tilanne koetaan muita kuntia vaikeammaksi. Ensi 
vuonnakaan kehityksen ei odoteta muuttuvan parem
maksi.

• Keskusaluekunnissa velkaa joudutaan ottamaan viime 
vuotista enemmän. Muissa kunnissa näkymät ovat 
huomattavasti viime syksyistä valoisammat, velkamää
rän odotetaan pienentyvän tänä vuonna. Ensi vuonna 
kuitenkin keskusseutujen ulkopuoliset kunnat joutuvat

ottamaan lisää velkaa. Sen sijaan Maarianhaminan 
seudulla määrän ei enää odoteta juurikaan lisääntyvän.

• Ahvenanmaan asukasluvussa ei arvioida tapahtuvan 
suuria muutoksia. Maarianhaminan seudun odotetaan 
kasvavan. Arviot ovat varovaisemmat kuin viime syk
synä.

• Arviot työttömyyden kehityksestä eivät ole muuttuneet 
viime syksystä. Tänä vuonna tilanteen arvioidaan pa
rantuvan koko maakunnassa. Sen sijaan vuonna 1993 
työttömyyden odotetaan lievästi lisääntyvän.

• Työpaikkamäärän kehitysnäkymät eivät ole muuttu
neet viime syksystä, työpaikkojen arvioidaan lisäänty
vän koko maakunnassa. Ensi vuonna työpaikkamäärän 
odotetaan kuitenkin supistuvan lievästi.

• Investointitoiminnan näkymät ovat teollisuutta lu
kuunottamatta muuttuneet hieman synkemmiksi kuin 
viime syksynä. Maatalousinvestointien arvioidaan vä
hentyvän eniten viime vuodesta. Tämän lisäksi Maa
rianhaminan seudulla odotetaan kaupan ja palveluiden 
sekä muissa kunnissa asuntorakentamisen investointien 
vähentyvän. Ensi vuoden kuluessa tilanteen ei arvioida 
oleellisesti muuttuvan. Kaupan ja palveluiden inves
tointien odotetaan lisääntyvän keskusalueiden ulko
puolisissa kunnissa.
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Hämeen

Läänin kehityksen odotetaan parantuvan tulevaisuudessa, vaikka kuntien rahoitustilanne 
nähdäänkin vaikeana. Veroäyrimäärän kehitys on heikentynyt, mutta 37 % vastaajista arvioi 
tilanteen parantuvan ensi vuonna. Keskusaluekunnissa veroäyrin hintaa arvioidaan nostettavan 
ehkä jo ensi vuonna. Velkamäärän odotetaan edelleen kasvavan. Sen sijaan työttömyystilanne 
parantunee jo ensi vuonna. Asukasluvun lisääntymisen arvioidaan jatkuvan. Investoinnit 
vähenevät viime vuodesta, mutta jatkossa tilanteen nähdään parantuvan oleellisesti. 
Teollisuudessa ja asuntorakentamisessa nähdään selvimmät elpymisen merkit.

• Keskusaluekunnissa näkemykset tulevaisuudessa ovat 
selvästi valoisammat kuin syksyllä. Muissa kunnissa 
odotukset eivät juurikaan ole muuttuneet, noin puolet 
vastaajista arvioi kuntansa kehityksen parantuvan lähi
tulevaisuudessa.

• Keskusaluekuntien rahoitustilanne on maan huonoim- 
pia. Myös vanhusten hoitopalveluiden järjestämisessä 
nähdään vaikeuksia, sen sijaan keskusalueiden ulko
puolisissa kunnissa ongelmien arvioidaan olevan pois
tumassa. Kuntien yhteistyön osalta näkymät ovat erit
täin hyvät koko läänissä, 3/4 vastaajista arvelee ongel
mien olevan poistumassa. Myös asumisessa tilanteen 
koetaan parantuvan lähitulevaisuudessa. Elinkeinoelä
män kehittämisen suhteen tilanne on muuttunut viime 
syksyistä myönteisemmäksi.

• Viime syksynä katsottiin useimmissa kunnissa olevan 
paineita veroäyrin hinnan nostamiselle. Nyt keskusseu
tujen ulkopuolella arvioidaan korotuksia siirrettävän 
myöhemmäksi. Keskusaluekunnissa 40 % vastaajista 
arvioi veroäyrin hintaa nostettavan jo ensi vuonna.

• Veroäyrimäärän kehityksen odotetaan olevan viime 
syksyistä heikompi, 3/4 vastaajista arvioi kehityksen 
huonontuvan. Ensi vuonna tilanteen arvioidaan kohen
tuvan selvästi keskusaluekunnissa. Muissa kunnissa ei 
odoteta tapahtuvan suurta muutosta veroäyrimäärän 
kertymään.

• Velkamäärä kasvaa vuonna 1992 viime syksyisten 
odotusten mukaisesti koko läänissä. Tilanteen ei arvi

oida muuttuvan suuresti tulevana vuonna Muissa kun
nissa näkymät ovat hieman valoisammat kuin kes
kusaluekunnissa.

• Asukasluvun kehitysnäkymät eivät ole muuttuneet vii
me syksystä. Läänin asukasmäärän odotetaan kasvavan 
vuonna 1992. Kasvu painottuu keskusseuduille. Ensi 
vuonna asukasluvun kehityssuunta pysyy ennallaan, 
joskin kasvua odotetaan myös keskusseutujen ulko
puolella.

• Työttömyyskehityksen näkymät ovat selvästi va
loisampia kuin viime syksynä. Työttömien määrän 
odotetaan laskevan viime vuodesta. Tilanteen arvel
laan kohentuvan edelleen ensi vuonna koko läänissä. 
Keskusseutujen ulkopuolella 2/3 vastaajista arvioi 
työttömyyden vähentyvän.

• Työpaikkamäärän kehitys on viime vuotisia arvioita 
hieman heikompi. Työpaikkojen odotetaan vähentyvän 
vielä tänä vuonna. Ensi vuonna tilanteen ennakoidaan 
muuttuvan selvästi myönteisemmäksi.

• Investointien kehitys näyttää selvästi syksyllä tehtyjä 
arvioita huonommalta. Vuonna 1992 investointien 
odotetaan supistuvan kaikilla toimialoilla. Kes
kusaluekunnissa asuntorakentamis- ja maatalousinves- 
tointien arvioidaan vähentyvän muuta lääniä enem
män. Tilanteen arvioidaan muuttuvan huomattavasti 
myönteisemmäksi ensi vuonna. Erityisesti teollisuuden 
ja asuntorakentamisen investointitoiminta piristyy sel
västi sekä keskusseuduilla että niiden ulkopuolella.
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Kymen

Läänin tulevaisuus nähdään syksyn tapaan synkkänä. Veroäyrimäärän kehitys heikkenee 
selvästi vuosina 1992-93. Kunnat joutuvat ottamaan lisää velkaa molempina vuosina. 
Rahoitusvaikeudet ovat lisääntyneet, mutta kuntien ei uskota turvautuvan veroäyrin hinnan 
nostamiseen. Työttömien määrä on kasvanut mutta, ensi vuonna työttömyyden arvioidaan 
supistuvan. Läänin asukasluvun ei odoteta juurikaan lisääntyvän, mahdollinen kasvu tapahtuu 
keskusaluekunnissa. Investointien arvioidaan vähitellen lisääntyvän ensi vuonna maataloutta 
lukuunottamatta.

• Kymen läänin kehitysnäkymät ovat huonoimmat yh
dessä Keski-Suomen läänin kanssa. Lähes kolmannes 
vastaajista arvioi kehityksen huonontuvan lähiaikoina. 
Läänin sisällä odotukset poikkeavat viime syksyisestä. 
Keskusaluekunnissa kehityksen arvioidaan huonontu
van selvästi. Muissa kunnissa näkymät ovat parantu
neet viime vuodesta, joskin kehityksen odotetaan edel
leen heikentyvän jonkin verran.

• Kuntien rahoitustilanteen arvioidaan olevan selvästi 
keskimääräistä huonompi. Sen sijaan kuntien yhteis
työn katsotaan sujuvan hyvin. Keskusaluekunnissa 
kaavoituksessa ongelmien katsotaan vähitellen poistu
van. Muissa kunnissa elinkeinoelämän kehittämisen 
arvioidaan aiheuttavan lisähuolta lähivuosina. Myös 
vapaa-aikatoimessa nähdään ongelmia olevan tulossa. 
Vanhusten hoitopalveluiden osalta tilanne koetaan sel
västi viime vuotista valoisammaksi, erityisesti keskus
seutujen ulkopuolisissa kunnissa ongelmien odotetaan 
vähentyvän.

• Keskusaluekunnissa 88 % vastaajista arvioi veroäyrin 
hinnan korotuksia siirrettävän myöhemmäksi. Muiden 
kuntien osalta tilanne on muuttunut viime syksystä si
käli, että korotukset siirretään myöhemmäksi.

• Veroäyrimäärän nähdään kehittyvän syksyllä enna
koidun mukaisesti. Tilanteen odotetaan huonontuvan 
selvästi tänä vuonna. Erityisesti keskusaluekunnissa ti
lanne on synkkä 94 % vastaajista odottaa kehityksen 
heikentyvän. Vuonna 1993 näkymä on hieman va
loisampi, tosin veroäyrimäärän kehityksen arvioidaan 
edelleen hieman heikentyvän.

• Vastaajien mukaan velkamäärän kehitys ei tule ole
maan niin huono kuin syksyllä arvioitiin. Velanotto tu
lee kasvamaan koko läänissä, mutta erityisesti keskus
seutujen ulkopuolisissa kunnissa velkamäärä ei juuri
kaan lisäänny viime vuodesta. Ensi vuonna tilanteen ei 
uskota oleellisesti muuttuvan.

• Läänin asukasluvun arvioidaan pienentyvän tänä vuon
na. Odotusten mukaan keskusaluekuntien väkimäärä 
lisääntyy ja muiden kuntien vähentyy. Ensi vuonna vä
kimäärä pysynee ennallaan, kun keskusaluekunnissa- 
kaan asukasluvun ei odoteta kasvavan.

• Työttömyyden katsotaan kehittyvän tänä vuonna syk
syllä ennakoidun mukaisesti, työttömyys lisääntyy ko
ko läänissä. Tulevana vuonna näkymät ovat huomatta
vasti valoisammat. Muissa kunnissa 2/3 vastaajista nä
kee työttömien määrän vähentyvän. Myös kes
kusaluekunnissa työttömyyden arvellaan olevan tämän 
vuotista pienempi.

• Työpaikkojen määrä vähenee viime vuodesta koko 
läänissä. Vuonna 1993 tilanteen arvioidaan muuttuvan 
huomattavasti myönteisemmäksi. Keskusaluekunnissa 
työpaikkojen arvellaan lievästi lisääntyvän ja muissa 
kunnissa supistukset ovat vähäisiä.

• Investointien arvellaan vähentyvän kaikilla toimialoilla 
viime vuodesta. Asuntorakentamiseen kohdistettavat 
investoinnit tulevat vähentymään erityisesti kes
kusaluekunnissa selvästi syksyllä arvioitua enemmän. 
Yli 90 % vastaajista arvioi maatalousinvestointien vä
hentyvän. Vuonna 1993 teollisuuden ja asuntorakenta
misen investointien arvioidaan jo lisääntyvän.
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Mikkelin

Läänin tulevaisuuden näkymät ovat selvästi valoisammat kuin viime syksynä. Veroäyrimäärän 
kehitys heikentyy tänä vuonna selvästi, mutta ensi vuonna tilanteen arvioidaan tasaantuvan. 
Veroäyrin hintaa ei nosteta lähivuosina, sen sijaan velkaa joudutaan ottamaan lisää. Työttö- 
myyskehityksen odotetaan parantuvan selvästi ensi vuonna. Elinkeinoelämän kehittämisessä 
nähdään edelleen suuria vaikeuksia. Sen sijaan vanhusten huollon ja asumisen suhteen olot 
ovat paranemassa erityisesti Mikkelin seudulla. Investoinnit ovat vähentyneet viime aikoina. 
Lasku pysähtyy ensi vuonna, mutta investointien ei odoteta vielä kasvavan.

• Kuntien kehitysnäkymät ovat selvästi viime syksyistä 
myönteisemmät. Kehityksen ei kuitenkaan uskota pa
rantuvan oleellisesti vielä ensi vuonna. Odotukset ovat 
kasvaneet erityisesti Mikkelin seudun ulkopuolella, to
sin näkymät ovat edelleen parhaat Mikkelin seudulla.

• Elinkeinoelämän kehittäminen nähdään selvästi ongel
mallisemmaksi kuin muualla maassa. Myös rahoitusti
lanne näyttää keskimääräistä heikommalta. Lisäksi 
ympäristöasioiden arvioidaan tuottavat lisähuolta eri
tyisesti Mikkelin seudulla. Kuntien yhteistyön odote
taan sujuvan erittäin hyvin Mikkelin seudun ulkopuo
lella. Myös kunnallistekniikassa ja energiahuollossa 
ongelmien katsotaan olevan vähentymässä. Mikkelin 
seudun asumistilanteen katsotaan parantuvan.

• Näkemykset veroäyrin hinnan korottamisesta eivät ole 
muuttuneet viime syksystä. Vastaajien mukaan kunnat 
eivät nosta äyrin hintaa lähivuosina.

• Näkemykset veroäyrimäärän kehityksestä ovat hieman 
synkemmät kuin viime syksynä, noin 4/5 vastaajista 
arvioi kehityksen heikentyvän tänä vuonna. Kehityk
sen odotetaan tasaantuvan tulevana vuonna, Mikkelin 
seudulla näkymät ovat hieman muuta lääniä valoisam
mat.

• Velanotto lisääntyy viime vuodesta, Mikkelin seudulla 
muuta lääniä enemmän. Ensi vuonna Mikkelin seudun 
kuntien velkojen arvioidaan pysyvän suunnilleen en

nallaan, sen sijaan muissa kunnissa velanoton odote
taan edelleen lisääntyvän.

• Läänin asukasluvun kehitys näyttää poikkeavan hie
man viime syksyisistä arvioista, Mikkelin seudulla
kaan asukasmäärän ei odoteta kasvavan enää tänä tai 
ensi vuonna.

• Työttömien määrän arvioidaan kasvavan viime vuoti
sesta koko läänissä. Näkymät ovat näin kielteisemmät 
kuin viime syksynä. Tilanteen odotetaan muuttuvan 
oleellisesti ensi vuoden kuluessa. Työttömyyden odo
tetaan vähentyvän koko läänissä, keskusaluekunnissa 
2/3 vastaajista arvioi työttömien määrän supistuvan.

• Työpaikkamäärä supistuu myös viime syksyisiä näke
myksiä enemmän. Keskusaluekunnissa näkymät ovat 
hieman muuta lääniä huonommat. Ensi vuonna tilan
teen odotetaan jonkin verran parantuvan, työpaikat 
voivat läänissä jopa hieman lisääntyä.

• Investoinnit supistuvat kaikilla aloilla viime vuodesta, 
näkymät ovat odotettua synkemmät. Teollisuuden ja 
asuntorakentamisen investoinnit näyttävät kehittyvän 
selvästi viime syksynä arvioitua huonommin. Ensi 
vuonna kehitys näyttää tasaantuvan, investointien odo
tetaan pysyvän tämän vuotisella tasolla maatalouden 
supistuksia lukuunottamatta. Mikkelin seudulla myös 
teollisuuden investointien arvioidaan edelleen vä
henevän.
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Pohjois-Karjalan

Läänin yleiset kehitysnäkymät ovat parantuneet selvästi viime syksystä, vaikka kuntien 
taloudellinen tilanne onkin edelleen vaikea. Joensuun seudulla rahoitusongelmien katsotaan 
helpottavan. Veroäyrimäärän kehitys heikkenee vuosina 1992-93, mutta päätöksiä veroäyrin 
hinnan korotuksista ei tehtäne lähitulevaisuudessa. Kuntien velan odotetaan kasvavan edelleen 
ensi vuonna. Työttömyystilanne helpottuu oleellisesti ensi vuoden aikana. Investoinnit supistu
vat kaikilla toimialoilla vuonna 1992. Seuraavana vuonna asuntorakentamisen arvioidaan lisään
tyvän Joensuun seudulla, sen lisäksi teollisuuden investointien odotetaan elpyvän koko läänissä.

• Kehitysnäkymät ovat muuttuneet viime syksyistä va
loisammiksi. Joensuun seudulla kehitysodotukset ovat 
edelleen parhaat, mutta muissa kunnissa arviot ovat 
huomattavasti myönteisemmät kuin syksyllä.

• Joensuun seudulla kuntien rahoitustilanne nähdään va- 
loisimmaksi kuin koko maassa. Vastaajista 37 % odot
taa ongelmien olevan poistumassa. Muutoinkin kes- 
kusaluekuntien kehitysnäkymät ovat hyvät. Elinkei
noelämän kehittämisen, kaavoituksen, vapaa-aikatoi
men sekä kunnallistekniikan ja energiahuollon tilanne 
näyttää paremmalta kuin maan muilla keskusalueilla. 
Muissa kunnissa elinkeinoelämän kehittämisedellytyk
set ovat selvästi huonommat kuin Joensuun seudulla. 
Myös vanhusten hoitopalveluiden jäljestäminen tuottaa 
pulmia.

• Näkemykset veroäyrin hinnan korottamisesta eivät ole 
muuttuneet viime syksystä. Päätöksiä äyrin hinnan 
nostamisesta ei tehdä lähitulevaisuudessa.

• Veroäyrimäärän kehitys heikkenee viime syksyisten 
näkemysten mukaisesti koko läänissä. Ensi vuonna ti
lanteen ei odoteta juurikaan parantuvan.

• Velkamäärän odotetaan kasvavan viime vuodesta, nä
kymät ovat kuitenkin syksyisiä arvioita hieman va
loisammat. Ensi vuonna tilanne tasaantunee, velka
määrän ei odoteta juurikaan kasvavan.

• Odotukset asukasluvun kehityksestä poikkeavat suu
resti toisistaan. Joensuun seudulla lähes kaikki vastaa
jat arvioivat asukasluvun lisääntyvän vuonna 1992. 
Muissa kunnissa väkimäärän arvioidaan vähentyvän. 
Koko läänissä asukasluku pysynee suunnilleen viime 
vuoden tasolla. Tulevana vuonna kehitysnäkymät ovat 
pitkälti samanlaiset, väestö siirtyy muista kunnista 
Joensuun seudulle.

• Työttömyystilanteen kehitys nähdään viime syksyistä 
synkempänä. Työttömien määrä kasvaa koko läänissä. 
Ensi vuoden kehitysnäkymät ovat oleellisesti va
loisammat, työttömyyden odotetaan alentuvan selvästi.

• Työpaikkamäärän arvioidaan supistuvan koko läänissä 
enemmän kuin syksyllä ennakoitiin. Jatkossa tilanteen 
odotetaan tasaantuvan erityisesti Joensuun seudulla. 
Muissa kunnissa työpaikkojen odotetaan edelleen vä
hentyvän.

• Investointien arvioidaan vähentyvän tänä vuonna. 
Joensuun seudulla näkymät ovat heikentyneet viime 
syksystä kaikilla toimialoilla. Vaikein tilanne on maa
taloudessa, 93 % vastaajista ennakoi investointien su
pistuvan. Asuntorakentamisessa tilanne nähdään sel
västi viime vuotista synkemmäksi. Ensi vuonna tilan
teen odotetaan parantuvan erityisesti Joensuun seudul
la. Investointitoiminnan nähdään vilkastuvan teollisuu
dessa ja asuntorakentamisessa. Muissa kunnissa vain 
teollisuuden investointien arvioidaan lisääntyvän sel
västi.
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Kuopion

Läänissä kehitysnäkymät ovat huonontuneet hieman viime vuodesta. Kuntien taloudellinen 
tilanne jatkuu tiukkana. Veroäyrimäärän kehitys heikkenee ja velkamäärää joudutaan kasvatta
maan vielä ensi vuonnakin. Sen sijaan työttömyyden odotetaan vähentyvän ensi vuonna. 
Investointien arvioidaan supistuvan kaikilla toimialoilla viime vuodesta. Jatkossa tilanne 
parantuu erityisesti teollisuudessa ja asuntorakentamisessa. Asukasluku kasvaa Kuopion 
seudulla, muissa kunnissa väen arvioidaan hieman vähentyvän.

• Kuopion seudulla kehityksen odotetaan parantuvan, to
sin näkymät ovat muuttuneet selvästi varovaisemmiksi 
viime syksystä. Muissa kunnissa kehityksen arvellaan 
pysyvän suhteellisen muuttumattomana lähitulevaisuu
dessa.

• Kunnallisten palveluiden järjestäminen nähdään sel
västi ongelmallisemmaksi kuin muualla maassa yleen
sä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen näh
dään vaikeutuvan koko läänissä. Elinkeinoelämän ke
hittäminen vaatii lisäponnistuksia erityisesti Kuopion 
seudulla, jossa myös koulutus- ja kulttuuritoimen on
gelmien arvioidaan lisääntyvän. Rahoitustilanne on 
selvästi muita kuntia parempi. Kuntien yhteistyö sujuu 
useimpia muita läänejä huonommin.

• Kunnissa ei tällä hetkellä nähdä olevan tarvetta nostaa 
veroäyrin hintaa, kunnanvaltuustojen uskotaankin siir
tävän korotuspäätöksiä myöhemmäksi.

• Veroäyrimäärän kehitys näyttää selvästi huonontuvan 
viime vuodesta koko läänissä, noin 90 % vastaajista 
näkee kehityksen synkentyvän. Ensi vuonna tilanteen 
ei odoteta parantuvan oleellisesti.

• Erityisesti Kuopion seudun kunnat joutuvat ottamaan 
lisää velkaa. Muissa kunnissa tarve on pienempi. Ke
hitys jatkuu suunnilleen samankaltaisena myös ensi 
vuonna, Kuopion seudulla kuntien velanoton tarpeen 
odotetaan hieman pienentyvän.

• Näkemykset läänin asukasluvun kehityksestä eivät ole 
muuttuneet viime syksyisestä. Asukasmäärän arvioi
daan pysyvän suunnilleen viime vuotisella tasolla. 
Kuopion seudulla asukasluvun odotetaan kasvavan ja 
muissa kunnissa vähentyvän tänä vuonna. Jatkossa ke
hityksen ei odoteta juurikaan muuttuvan.

• Arviot työttömyystilanteen kehityksestä ovat synkem- 
mät kuin viime syksynä. Kuopion seudulla yli 90 % 
vastaajista näkee tilanteen viime vuotista huonommak
si. Myös muissa kunnissa kehityksen arvioidaan huo
nontuvan selvästi tänä vuonna. Ensi vuonna työttömi
en määrän arvioidaan laskevan koko läänissä.

• Työpaikkamäärän arvioidaan laskevan edellisvuodesta. 
Vähennysten odotetaan kohdistuvan samalla tavoin eri 
alueille. Kehitys tasaantuu ensi vuonna, eivätkä työ
paikat enää juurikaan vähenny.

• Asuntoinvestoinnit supistuvat tänä vuonna selvästi 
syksyllä ennakoitua enemmän. Maatalouden katsotaan 
kuitenkin olevan suurimmissa vaikeuksissa, 93 % vas
taajista odottaa investointien supistuvan viime vuodes
ta. Tulevana vuonna investointitoiminnan nähdään vil
kastuvan erityisesti teollisuudessa ja asuntorakentami
sessa. Kuopion seudulla investointien arvioidaan li
sääntyvän kaikilla sektoreilla maataloutta lukuunotta
matta. Muissa kunnissa odotukset ovat varovaisemmat.
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Keski-Suomen

Läänin kehitysnäkymät ovat maan huonoimmat. Veroäyrimäärän kehitys heikkenee vuosina 
1992-93, jälkimmäisenä vuonna lähinnä vain Jyväskylän seudulla. Velkamäärä kasvaa vielä 
ensi vuonna. Kunnissa on suuria paineita veroäyrin hinnan korottamiseen jo kahden seuraavan 
vuoden aikana. Jyväskylän seudulla asukasluvun nousun arvioidaan olevan suurimpia koko 
maassa. Työttömyyden arvioidaan laskevan selvästi ensi vuonna, Jyväskylän seudun ulko
puolella kehitys näyttää erittäin myönteiseltä. Investoinnit supistuvat tänä vuonna kaikilla 
toimialoilla, tulevana vuonna tilanne parantuu huomattavasti maataloussektoria lukuun
ottamatta.

Keski-Suomen läänissä kehitysnäkymät ovat kaikkein 
huonoimmat koko maassa. Jyväskylän seudun ulko
puolisissa kunnissa 45 % vastaajista arvioi kehityksen 
huonontuvan lähivuosina. Sen sijaan Jyväskylän seu
dulla puolet vastaajista arvioi kuntansa kehityksen pa
rantuvan tulevaisuudessa.

Jyväskylän seudun kunnissa rahoitustilanne on maan 
heikoimpia, 89 % vastaajista arvioi vaikeuksien lisään
tyvän tulevaisuudessa. Muissa kunnissa sosiaali- ja ter
veyspalveluiden jäljestäminen koetaan ongelmallisek
si. Lisäksi kulttuuriasioiden hoidon ja vapaa-aikasekto
rin nähdään aiheuttavan lisähuolta lähitulevaisuudessa. 
Sen sijaan asumistilanteen arvioidaan parantuvan.

Jyväskylän seudulla näkemykset veroäyrin hinnan ko
rottamisesta eivät ole muuttuneet viime syksystä. Yli 
puolet vastaajista arvioi korotuksiin ryhdyttävän kah
den seuraavan vuoden aikana. Muissa kunnissa näke
mykset ovat tänä vuonna kääntyneet samansuuntaisik
si.

Veroäyrimäärän kehitysnäkymät eivät ole muuttuneet 
viime syksystä. Kehityksen arvioidaan heikentyvän 
selvästi koko läänissä. Ensi vuonna tilanteen odotetaan 
muuttuvan paremmaksi, tosin Jyväskylän seudulla ke
hityksen nähdään edelleen huonontuvan.

Kuntien velkamäärä kasvaa viime vuodesta. Jyväsky
län seudulla velkaa joudutaan ottamaan hieman enem
män kuin muissa kunnissa. Tilanteen odotetaan helpot

tuvan ensi vuonna, velanoton tarve pienentyy koko 
läänissä.

Näkemykset asukasluvun kehityksestä myötäilevät vii
me syksyn arvioita. Läänin asukasluvun arvioidaan li
sääntyvän, kasvu painottuu Jyväskylän seudulle. Muis
sa kunnissa väkimäärän arvioidaan lievästi vähentyvän 
tänä vuonna. Kehityksen odotetaan jatkuvan saman
suuntaisena ensi vuonna, Jyväskylän seudun ulkopuo
lella näkymät ovat hieman tämän vuotista synkemmät.

Työttömien odotetaan lisääntyvän vuonna 1992 aikai
sempia arvioita enemmän. Jyväskylän seudulla työttö- 
myyskehitys näyttää muita kuntia synkemmältä. Ensi 
vuonna tilanteen odotetaan kohentuvan selvästi, työttö
myys pienentyy koko läänissä.

Työpaikkakehitys on viime syksyistä heikompi. Lähes 
2/3 vastaajista arvioi työpaikkamäärän vähentyvän tä
nä vuonna. Muissa kunnissa näkymät ovat Jyväskylän 
seutua huonommat. Kehityksen uskotaan muuttuvan 
selvästi paremmaksi ensi vuonna.

Investointien arvioidaan supistuvan edellisvuodesta 
kaikilla toimialoina. Näkymät ovat viime syksyistä 
synkemmät. Jyväskylän seudulla teollisuus- ja maata- 
lousinvestointien arvioidaan supistuvan eniten. Muissa 
kunnissa kaupan ja palveluiden investointien arvioi
daan vähentyvän selvästi. Ensi vuoden aikana kehityk
sen odotetaan tasaantuvan ja investointitoiminta pysy
nee tämän vuotisella tasolla.
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Vaasan lääni

Vaasan läänin kehitysnäkymät ovat edelleen hyvät. Näkemykset eivät ole muuttuneet viime 
syksystä. Kunnallishallinnon tehtäväalueilla ei nähdä yhtä suuria ongelmia kuin muissa 
lääneissä. Veroäyrimäärän kehityksen arvioidaan heikkenevän vielä ensi vuonnakin. 
Kuntien velkamäärä kasvaa lähivuosina, tosin keskusseutujen ulkopuolella velkaa otetaan 
selvästi maan keskiarvoa vähemmän. Työttömyyden arvioidaan alentuvan ensi vuonna. 
Läänin asukasluku lisääntynee, kasvu painottuu keskusseuduille. Investoinnit vähentyvät 
kaikilla sektoreilla edellisvuodesta, tilanteen odotetaan kuitenkin jatkossa helpottuvan.

• Kehitysnäkymät ovat pysyneet myönteisinä. Kehityk
sen arvioidaan parantuvan koko läänissä. Keskusseutu
jen ulkopuolella arviot ovat hieman viime syksyisiä 
varovaisempia.

• Kunnallishallinnon eri tehtävissä ei nähdä suuria on
gelmia. Odotukset myötäilevät pitkälti koko maan nä
kymiä. Elinkeinoelämän kehittämisedellytykset näh
dään kuitenkin keskusseuduilla muuta maata heikom
miksi. Muissa kunnissa asumisongelmien arvioidaan 
olevan poistumassa. Sen sijaan vanhusten hoitopalve
luiden osalta tilanteen nähdään synkkenevän.

• Vaasan läänin kunnissa veroäyrin hintaa ei vastaajien 
mukaan tulla nostamaan lähivuosina. Näkemykset ei
vät ole muuttuneet viime syksystä.

• Veroäyrimäärän kehityksen arvioidaan olevan viime 
vuotista heikompi koko läänissä. Kehitys heikentyy 
myös ensi vuonna, tosin näkymät eivät ole yhtä synkät 
kuin vuonna 1992.

• Kuntien velan arvioidaan kasvavan tänä vuonna koko 
läänissä. Keskusaluekunnissa velkaa joudutaan otta
maan muita kuntia selvästi enemmän. Ensi vuonna 
velkamäärän odotetaan kasvavan myös muissa kunnis
sa.

• Läänin asukasluvun arvioidaan nousevan tänä vuonna. 
Kasvu painottuu keskusseuduille, mutta myös muissa 
kunnissa väestömäärän ennakoidaan lisääntyvän. Ensi 
vuonna nykyinen kehitys jatkuu.

• Työttömyyden odotetaan kasvavan viime syksyisiä ar
vioita enemmän. Keskusseuduilla 61 % vastaajista kat
soo työttömyyden lisääntyvän. Tilanteen arvioidaan 
parantuvan huomattavasti ensi vuoden kuluessa, kun 
työttömien määrän uskotaan laskevan.

• Työpaikkamäärä pienentyy keskusseuduilla tänä vuon
na. Muissa kunnissa tilanteen ei odoteta muuttuvan 
viime vuodesta. Tulevana vuonna työpaikkojen usko
taan lisääntyvän erityisesti keskusseutujen ulkopuolel
la.

• Vaasan läänissä investointien kehitys näyttää synkältä 
vuonna 1992, näkymät ovat selvästi viime syksyä huo
nommat. Investointien odotetaan supistuvan kaikilla 
toimialoilla. Poikkeuksena keskusseutujen ulkopuolella 
kaupan ja palveluiden investointien odotetaan lisäänty
vän. Ensi vuonna näkymät ovat huomattavasti va
loisammat. Ensimmäisenä investointitoiminnan odote
taan elpyvän teollisuudessa ja asuntorakentamisessa. 
Maataloudessa tulevaisuus nähdään edelleen synkkänä.
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Oulun lääni

Läänin kehityksen odotetaan parantuvan lähivuosina. Kuntien rahoitustilanne näyttää useimpia 
muita läänejä myönteisemmältä. Sen sijaan veroäyrimäärän kehitys jatkuu heikkona erityisesti 
Oulun seudun ulkopuolisissa kunnissa. Lisäksi velkamäärän arvioidaan lisääntyvän selvästi 
vuosina 1992-93. Veroäyrin hintaa ei kuitenkaan aiota korottaa lähivuosina. Työttömyystilanne 
kääntyy paremmaksi ensi vuonna. Investoinnit supistuvat tänä vuonna selvästi. Ensi vuonna 
teollisuuden ja asuntoinvestointien arvioidaan lisääntyvän. Asukasluvun arvioidaan lisääntyvän 
koko läänissä, mutta kasvu painottuu selvästi Oulun seudulle.

• Tulevaisuudennäkymät eivät ole muuttuneet paljon vii
me syksystä. Kehityksen odotetaan parantuvan lähi
vuosina. Oulun seudulla odotukset ovat myönteisem- 
mät kuin muissa kunnissa, jossa 1/3 vastaajista katsoo 
kehityksen huonontuvan.

• Näkemykset kunnallishallinnon tehtävistä eivät ole 
muuttuneet viime syksystä. Kuntien rahoitustilanne 
koetaan paremmaksi kuin useimmissa muissa lääneis
sä. Sen sijaan terveydenhoitopalveluiden jäijestämises- 
sä ongelmien arvioidaan kasvavan. Oulun seudulla 
elinkeinoelämän kehittämisedellytykset ovat parantu
neet viime syksystä, neljännes vastaajista odottaa on
gelmien olevan vähentymässä. Lisäksi kuntien yhteis
työn nähdään sujuvan entistä helpommin. Vanhusten 
hoitopalveluiden jäijestämisen suhteen nähdään tapah
tuvan selvä käänne parempaan koko läänissä.

• Oulun läänissä tullaan pidättäytymään veroäyrin hin
nan korotuksista lähitulevaisuudessa. Näkemykset ei
vät ole muuttuneet viime syksystä.

• Veroäyrimäärän odotetaan kehittyvän viime vuotista 
huonommin. Samanlaisia arvioita esitettiin edellisellä 
mittauskerralla tämän vuoden osalta. Tulevana vuonna 
kehityksen odotetaan parantuvan Oulun seudulla. 
Muissa kunnissa näkymät ovat tältä osin synkemmät.

• Velkamäärän kehitys on viime syksynä esitettyjen ar
vioiden mukainen. Velanottoa joudutaan lisäämään 
kunnissa tänä vuonna. Ensi vuonnakaan tilanteen ei 
odoteta parantuvan.

• Väkimäärän arvioidaan lisääntyvän. Kasvu painottuu 
Oulun seudulle, jossa noin 90 % vastaajista arvioi asu
kasluvun nousevan viime vuodesta. Näkymät ovat yh
densuuntaiset viime syksyisten arvioiden kanssa. Myös 
muissa kunnissa väestömäärän uskotaan kasvavan. Tu
levana vuonna tilanteen ei uskota oleellisesti muuttu
van.

• Työttömyyskehitys nähdään viime syksyisiä arvioita 
synkemmäksi. Työttömien määrä kasvaa selvästi viime 
vuodesta. Oulun seudulla tilanne näyttää muita kuntia 
huonommalta. Ensi vuonna näkymät ovat huomatta
vasti valoisammat. Työttömien määrän arvioidaan vä
hentyvän koko läänissä.

• Oulun seudun työpaikkakehitystä ei nähdä yhtä myön
teisenä kuin edellisellä mittauskerralla. Sen sijaan 
muissa kunnissa supistusten arvioidaan jäävän odotet
tua pienemmäksi. Ensi vuosi nähdään valoisammaksi 
erityisesti Oulun seudulla, jossa työpaikkamäärän en
nakoidaan kasvavan. Muissa kunnissa arviot ovat hie
man varovaisemmat.

• Näkemykset investointien kehityksestä eivät ole muut
tuneet viime syksystä. Investointien odotetaan supistu
van edellisvuodesta. Teollisuuden osalta tilanne kohe
nee ensi vuonna koko läänissä. Myös asuntorakentami
sen arvioidaan elpyvän, selvimmin Oulun seudulla. 
Muissa kunnissa kehitysarviot ovat hieman Oulun seu
tua varovaisemmat.

Tilastokeskus 29



LAPIN LÄÄNI 1991-92 *
ja koko maa —

Kunnan tuleva kehitys
keskusaluekunnat 

muut kunnat

Velkamäärä *
keskusaluekunnat 

muut kunnat

Asukasluku *
keskusaluekunnat 

muut kunnat

Työttömyys *
keskusaluekunnat 

muut kunnat

% 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100

kielteinen myönteinen

1:92

30 Tilastokeskus



Lapin

Läänin kehityksen odotetaan hieman parantuvan. Keskusseuduilla rahoitustilanne näyttää 
keskimääräistä paremmalta. Veroäyrimäärän kehitys heikkenee selvästi ja velkamäärä kasvaa 
vuosina 1992-93. Veroäyrin hintaa ei kuitenkaan koroteta lähivuosina. Työttömyys kohoaa 
vielä tänä vuonna, ensi vuoden aikana tilanne kohentuu selvästi erityisesti keskusseuduilla. 
Investoinnit supistuvat kaikilla sektoreilla viime vuodesta. Teollisuudessa ja asuntorakentami
sessa investointien arvioidaan elpyvän selvästi ensi vuonna. Asukasluku kasvaa keskusseuduil
la, mutta vähenee muissa kunnissa.

• Läänin kehitysnäkymät eivät ole muuttuneet olennai
sesti viime syksystä. Keskusseuduilla suhtaudutaan 
luottavaisesti tulevaisuuteen, 60 % vastaajista katsoo 
kehityksen paranevan. Muissa kunnissa arviot ovat va
rovaisempia.

• Keskusseuduilla elinkeinoelämän kehittämisedellytyk
set nähdään aikaisempaa paremmiksi. Myöskään ra
hoitusta ei pidetä yhtä suurena ongelmana kuin viime 
syksynä. Suurimmat ongelmat arvioidaan olevan kou
lutuksen, kulttuurin ja  vapaa-ajan toiminnoissa. Sen si
jaan kuntien yhteistyön koetaan sujuvan selvästi pa
remmin keskusseuduilla kuin muissa kunnissa. Myös 
kaavoituksessa ongelmien arvioidaan olevan poistu
massa. Keskusseutujen ulkopuolella elinkeinoelämän 
kehittäminen nähdään ongelmalliseksi.

• Näkemykset veroäyrin hinnan nostamisesta ovat muut
tuneet viime syksystä. Nyt yli puolet vastaajista uskoo 
korotuksia siirrettävän myöhemmäksi.

• Veroäyrimäärän kehitys nähdään viime syksyisiä odo
tuksia synkempänä. Tilanteen arvioidaan heikentyvän 
selvästi tänä vuonna, yli 80 % vastaajista arvioi vero
äyrimäärän kehityksen olevan viime vuotista huonom
pi. Kehitys tasaantunee huomattavasti ensi vuoden ku
luessa koko läänissä.

• Velkamäärän arvioidaan kasvavan hieman tänä vuon
na. Keskusseutujen ulkopuolisissa kunnissa velanoton 
odotetaan vähentyvän. Sen sijaan keskusseuduilla vel

kamäärä kasvaa. Ensi vuonna tilanteen arvioidaan hel
pottuvan myös keskusaluekunnissa.

• Asukasluvun odotetaan hieman pienentyvän viime 
vuodesta. Keskusseuduilla väkimäärä kasvaa, mutta 
muissa kunnissa se laskee. Ensi vuonna kehityksen ei 
nähdä muuttuvan.

• Työttömien määrä kasvaa viime vuodesta koko läänis
sä. Ensi vuoden näkymät ovat selvästi myönteisemmät, 
työttömyyden odotetaan vähentyvän erityisesti keskus
seuduilla.

• Työpaikkamäärän kehitysnäkymät eivät ole suuresti 
muuttuneet viime syksystä. Työpaikat vähentyvät eri
tyisesti keskusseuduilla. Ensi vuonna tilanteen odote
taan kohentuvan, mikä näkyy selvimmin keskusseu
duilla. Työpaikkojen arvioidaan vähitellen lisääntyvän. 
Keskusseutujen ulkopuolisissa kunnissa muutokset 
ovat pieniä.

• Investoinnit vähenevät kaikilla toimialoilla tänä vuon
na, selvimmin kaupan ja palveluiden sektorilla sekä 
maataloudessa. Keskusseuduilla näkemykset eivät 
poikkea viime syksyisestä, sen sijaan muissa kunnissa 
odotukset ovat synkemmät. Teollisuudessa, maata
loudessa sekä kaupan ja palveluiden alalla investoinnit 
vähenevät arvioitua enemmän. Ensi vuonna investoin
titoiminnan ennakoidaan piristyvän, investoinnit saat
tavat lisääntyä kaikilla toimialoilla maataloussektoria 
lukuunottamatta.
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Aluebarometrin kyselylomakkeen täyttöohjeet:
Kyselylomakkeeseen vastaaminen perustuu henkilökohtaisiin näkemyksiin ja tietoihin, joita 
viran tai luottamustoimen hoitaminen tuo kunnassa. Arvioitaessa kysymyksissä 2-8 muutosta 
ulottuvuudella suurempi - pienempi - yhtä suuri, kysymys on oleellisista muutoksista. On 
selvää, että pienissä kunnissa mittari on herkempi kuin suurissa. Vastaukset tunnistetaan 
koodien avulla. Yksittäisten kuntien tai henkilöiden mielipiteitä ei kuitenkaan julkisteta.

1.

a) Tulisiko mielestänne kuntanne veroäyrin hintaa korottaa

ensi
vuodelle

□

sitä
seuraavalle
vuodelle

□

myöhemmin

□

b) Uskotteko kunnanvaltuuston korottavan veroäyrin hintaa □ □ □

2. Arvioitteko kuntanne veroäyrimäärän kehityksen olevan 

a) kuluvana vuonna edelliseen vuoteen verrattuna

parempi

□

yhtä hyvä

□
huonompi

□
b) seuraavana vuonna kuluvaan vuoteen verratuin □ □ □

3. Arvioitteko kuntanne velkamäärän olevan 

a) kuluvana vuonna edelliseen vuoteen verrattuna

suurempi

□
yhtä suuri

□
pienempi

□

b) seuraavana vuonna kuluvaan vuoteen verrattuna □ □ □

4. Odotatteko kuntanne asukasluvun olevan 

a) kuluvana vuonna edelliseen vuoteen verrattuna

suurempi

□
yhtä suuri 

□

pienempi

□

b) seuraavana vuonna kuluvaan vuoteen verrattuna □ □ □

5. Arvioitteko nuorten (alle 30 v) muuton

a) kunnasta seuraavana vuonna kuluvaan vuoteen verrattuna

lisääntyvän

□

pysyvän
ennallaan

□

vähentyvän

□

b) kuntaan seuraavana vuonna kuluvaan vuoteen verrattuna □ □ □

6. Odotatteko työttömyyden kunnassanne 

a) kuluvana vuonna edelliseen vuoteen verrattuna

lisääntyvän

□

pysyvän
ennallaan

□

vähentyvän

□

b) seuraavana vuonna kuluvaan vuoteen verrattuna □ □ □

7. Odotatteko työpaikkojen määrän kunnassanne olevan 

a) kuluvana vuonna edelliseen vuoteen verrattuna

suurempi

□

yhtä suuri 

□

pienempi

□

b) seuraavana vuonna kuluvaan vuoteen verrattuna □ □ □



8. Arvioitteko investointien määrän kuntanne alueella olevan 
a) kuluvana vuonna edelliseen vuoteen verrattuna suurempi yhtä suuri pienempi

* teollisuudessa □ □ □

* maataloudessa □ □ □

* asuntorakentamisessa □ □ □

* kaupan palveluiden alalla □ □ □

b) seuraavana vuonna kuluvaan vuoteen verrattuna suurempi yhtä suuri pienempi

* teollisuudessa □ □ □

* maataloudessa □ □ □

* asuntorakentamisessa □ □ □
* kaupan palveluiden alalla □ □ □

9. Miten näette eri kunnallishallinnon tehtävien
kehittyvän kunnassanne seuraavan 2-3 vuoden aikana? ongelmia ei ongelmat

tulossa muutoksia poistumassa

* rahoitus □ □ □

* kuntien yhteistyö □ □ □
* päivähoitopalvelut □ □ □
* vanhusten hoitopalvelut □ □ □

* terveydenhoitopalvelut □ □ □

* ympäristöasiat □ □ □

* elinkeinoelämän kehittäminen □ □ □

* kaavoitus □ □ □

* kunnallistekniikka ja energianhuolto □ □ □

* asuminen □ □ □

* koulutus □ □ □

* kulttuuri □ □ □

* vapaa-aika □ □ □

10. Odotatteko kuntanne kehityksen tulevaisuudessa

* parantuvan selvästi □

* parantuvan jonkin verran □

* pysyvän ennallaan □
* huonontuvan jonkin verran □
* huonontuvan selvästi □
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