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Alkusanat Förord

Aluebarometri 2:1992 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 virka- ja  luottamushenkilöiden hen
kilökohtaisiin näkemyksiin ja  tietoihin. Aluebarometrin 
mittauskertoja on kertynyt kolme: syksy 1991, kevät 1992 
ja  syksy 1992. Aluebarometrista on saatavissa erillinen 
taulukkoraportti ja  otantamenetelmäraportti.

T utkimusmenetelmä
Kyselyyn vastaajat on valittu otantamenetelmällä. Perus
joukon muodostavat kaikki Suomen kunnanjohtajat, 
kunnanvaltuuston puheenjohtajat, kunnanhallituksen 
puheenjohtajat, elinkeinoasiamiehet ja suunnittelusih
teerit. Suurimmissa kaupungeissa (20 kpl) perusjoukkoon 
kuuluvat edellisten lisäksi myös apulaiskaupungin
johtajat, kunnanvaltuuston I ja II varapuheenjohtajat 
sekä kunnanhallituksen I ja II varapuheenjohtajat. 
Otanta ottaa huomioon niin alueelliset kuin kunnan sisäi
set mielipide-erot. Kaksiasteisella (kunta/virkamies) ry- 
väsotannalla molemmilla tasoilla yksinkertaista satun
naisotantaa käyttäen kysely lähetettiin 851 em. nimikkeen 
haltijalle. Kyselyn vastausprosentti oli 81.8%

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

Alueluokitukset
Maan eri osien kehityksessä odotettavissa olevia muutok
sia tarkastellaan 7-luokkaisella kuntatyypittelyllä ja lää
nijaolla. Läänitasolla kunnat jaetaan raportissa kes- 
kusaluekuntiin ja muihin kuntiin (ks. läänikartat).

Kysymykset___________________
Aluebarometrissa 2:1992 tiedustellaan kunnan kehitystä 
yleensä ulottuvuudella suurempi - yhtä suuri - pienem
pi, jolloin kyse on oleellisista muutoksista. Kysymykset 
koskevat kuluvaa vuotta edelliseen vuoteen verrattuna 
(1991/1992) tai seuraavaa vuotta kuluvaan vuoteen 
verrattuna (1992/1993). Kysymykset luokituksineen löy
tyvät aluebarometrin viimeistä edelliseltä sivulta.

Regionbarometem 2:1992 är en förfrägan som inrikesmi- 
nisteriet, Finlands Stadsförbund, Suomen kunnallisliitto 
och Finlands svenska kommunförbund gör tillsammans 
tvä gänger om äret. Förfrägan utförs av Statistikcentralen.

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

U n d e rs ö k n in g s m e to d ______
De som svarat i Regionbarometem har valts genom ett 
urval. Själva populationen utgörs av samtliga kommundi- 
rektörer, ordförande i kommunalfullmäktige, ordfö- 
rande i kommunstyrelserna, näringsgrensombudsmän 
och planeringssekreterare i Finland. I de största städema 
(20 st.) omfattar populationen ocksä biträdande stadsdi- 
rektörer, första och andra vice ordförande i kom
munalfullmäktige samt första och andra vice ordfö
rande i kommunstyrelserna. Urvalsmetoden tar hänsyn 
tili säväl regionala skillnader som olika äsikter inom kom 
in unema. En förfrägan skickades tili sammanlagt 851 ur- 
valspersoner som togs ut genom ett tvä stegs (kom- 
mun/tjänsteman) klustemrval, pä vardera nivan med ett 
obundet slumpmässigt urval. Av de tillfrägade svarade 
81,8 procent.

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

Omrädesindelningar___________
De förändringar i utvecklingen som väntas pä olika omrä- 
den i landet redovisas i en kommuntypsindelning och i 
en länsindelning. Pä länsnivä delas kommunema i cent- 
ralorter med omnejd och övriga kommuner (se läns- 
kartoma).

Frägorna_____________________
Regionbarometem 2:1992 pejlar utvecklingen i kommu
nen vanligen pä skalan större - lika stor - mindre och 
avser säledes betydande förändringar. Frägoma gäller in- 
nevarande är jämfört med föregäende är (1991/1992), 
och följande är (1992/1993) jämfört med innevarande 
är. Frägeformuläret publiceras pä det nästsista uppslaget.

Tilastokeskus 3



Kuntien kehitysnäkymät tulevaisuudessa
Utvecklingen i kommunerna i framtiden ^  ^

0 % ^  2 5 % 5 0 % 7 5% 100%

| # V >  l * I I &  I
maas. pendelikunnat

u tp o n d lin g a ko m m u n o ' p iI londsbygdon

alkutuotantokunnat
kom m un or m od  Itä m ä t p n  m ä rproduktion

O  yhteensä]
som m on lag t I

maaseutukeskuksetko.
con tra pA londsbygdon

teoll. maaseutukunnat
ind u a tr ie lia o re d o  londabygdakom m unor

esikaupunkikunnat\
fö ro rt ¿kom m unor  ?li'*l','*'»'»»“ '|V»i«»ViV»v »'iy »v »Vi'fö ro rtako m m un or

suuret keskukset
atora con tra

teollisuuskeskukset
in d u a tn co n tra

5 0 %
r ennallaan
selvästi paranee

jonkin verran

100%
, huonontuu
huonontuu selvästi 

jonkin verran_________________

2:92

Veroäyrimäärän kehitys 1992/1993
Utsikter för skattöresutvecklingen

teoll. maaseutukunnat
ind us trte IIa o rod o  Iendabygdakom m unor

maaseutukeskukset
con tra  pA landabygdon

maas. pendelikunnat
u tp o nd lln ga kom m u no r pA landabygdon

a I kutu otan tokunna t
kom m un or m o d  fröm at p rim ärp rod uk tlo n

* yhteensä
a a m m a n la g t

esikaupunkikunna t
fó ro rta ko m m u n o r

suuret keskukset
ato ra  con tra

teollisuuskeskukset
in d u a tr i contra

i i
% 100 80

l 1 I I l l I
60 40 20  0 20  40 60

huonompi parempi
h 8 f  t r  f*

I I
80 100

2:92

4 Tilastokeskus



Alueelliset kehitysnäkymät 
Suomessa syksyllä 1992

Alueiden yleiset kehitysnäkymät ovat 
selvästi synkemmät kuin viime keväänä. 
Kuntien rahoitustilanne jatkuu vaikeana. 
Työllisyys on kehittynyt heikosti. Vielä 
keväällä arvioitiin työttömyyden supistuvan 
vuonna 1993. Kuntien veroäyrimäärän 
kehitys jatkuu heikkona ja velkamäärä 
kasvaa. Paineet veroäyrin hinnan korotuk
sille ovat selvästi kasvaneet. Investoinnit 
vähentyvät viime vuodesta, mutta vuonna 
1993 huonon kehityksen uskotaan taittuvan 
maataloutta lukuunottamatta. Kuntien 
yhteistyön odotetaan sujuvan hyvin, sen 
sijaan elinkeinoelämän kehittämisessä 
nähdään ongelmien lisääntyvän.

• Alueiden kehitysnäkymät ovat synkentyneet selvästi 
viime keväästä, jolloin lähes puolet vastaajista arvioi 
kehityksen parantuvan. Nyt 53 % vastaajista katsoo 
kehityksen heikentyvän lähitulevaisuudessa. Näkymät 
ovat huonoimmat teollistuneissa maaseutukunnissa, 
maaseudun pendelikunnissa ja  alkutuotantokunnissa. 
Muutos on ollut suurin maaseutukeskuksissa. Kevään 
mittauskerran valoisat näkymät ovat vaihtuneet synk
kiin arvioihin tulevasta kehityksestä, noin puolet vas
taajista näkee kehityksen huonontuvan.

• Vaasan lääniä lukuunottamatta koko maassa huonoa 
kehitystä ennakoidaan enemmän kuin parantumista. 
Keski-Suomen ja Pohjois-Kaijalan lääneissä kehitys
näkymät ovat huonoimmat. Pohjois-Kaijalan läänissä 
usko tulevaisuuteen on laskenut selvästi keväisestä. 
Sen sijaan Keski-Suomen läänissä odotukset olivat jo 
tuolloin synkät. Hämeen läänissä näkymät olivat edel
lisellä kyselykerralla valoisat, mutta nyt yli puolet vas
taajista odottaa kehityksen huonontuvan. Vaasan ja  
Kuopion lääneissä kehitysnäkymät ovat parhaimmat. 
Kuopion seudulla suhtaudutaan optimistisemmin tule
vaisuuteen kuin keväällä, 2/3 vastaajista arvioi kehi
tyksen parantuvan.

• Rahoitus nähdään edelleen selvästi ongelmallisimpana 
kunnallishallinnon sektorina. Tilanne arvioidaan huo
nommaksi kuin keväällä. Myös elinkeinoelämän kehit
tämisessä olosuhteet ovat muuttuneet vaikeammaksi. 
Vapaa-aika- ja kulttuuritoimessa näkymät ovat synken
tyneet selvästi viime keväästä. Kuntien yhteistyössä 
odotukset ovat viime syksyn ja  kevään tapaan myön
teiset. Tämän lisäksi ainoastaan asumisessa ja  kaavoi
tuksessa ongelmien arvioidaan olevan poistumassa.

Utsikter för utvecklingen inom olika 
regioner i Finland hösten 1992

De allmänna utsiktema för utvecklingen 
inora de olika regionema i landet har för- 
sämrats märkbart frán i varas. Kommuner- 
nas finansiering är fortfarande i ett svárt 
läge. Sysselsättningen har utvecklats daligt. 
Ännu pá váren trodde man att arbetslöshe- 
ten skulle rainska ár 1993. I skattöresutveck- 
lingen väntas en fortsatt försäraring i kom- 
munema och skuldbördan växer. Trycket 
pá att höja skattörespriset har ökat pátagligt. 
Detta ár har investeringama minskat jämfört 
med föregäende ár, ändä tror man att den 
negativa utvecklingen vänds i motsatt 
riktning inora alia omráden utom lantbruket. 
Samarbetet mellan kommunerna väntas 
fungera bra. Ökade svárigheter förutspäs vid 
utvecklandet av näringslivet.

® De allmänna utsiktema för den regionala utvecklingen 
i landet är betydligt mer pessimistiska än pä vären, da 
närapä hälften av de som svarade i barometem väntade 
sig en förbättring i framtiden. Nu väntar 53,2 procent 
snarare en försämring. Utsiktema för framtiden är 
dystrast i de industrialiserade landsbygdskommunema, 
i utpendlingskommunema pä landsbygden och i de 
kommuner som har- en stark primärproduktion. Föränd- 
ringen var störst i centra pä landsbygden. Värens ljusa 
framtidsutsikter slog här över i pessimism: omkring 
hälften av de som svarade pä hösten tror att utveckling
en försämras.

• Allmänt förutspär man att utvecklingen kommer att 
försämras snarare än förbättras i heia landet utom i 
Vasa län. Mest pessimistisk är man i Mellersta Fin- 
lands och i Norra Karelens län. I Norra Karelens län 
har firamtidstron minskat pätagligt frän i väras. I Mel
lersta Finlands län säg man dystert pä framtiden redan 
dä. I Tavastehus län var man ännu pä vären optimis- 
tisk i bedömningama; pä hösten väntade mer än hälf
ten av de personer som svarade i barometem en för
sämring. Mest optimistisk är man i Vasa och Kuopio 
län. I trakten kring Kuopio hade Optimismen ökat se- 
dan i väras, tvä tredjedelar tror att utvecklingen gär 
mot det bättre.

• Finansieringen ses fortfarande som den mest proble- 
matiska sektom inom kommunalförvaltningen. Finan- 
sieringsläget bedöms vara sämre än pä vären. När det 
gäller utvecklandet av näringslivet har Situationen 
försvärats. Inom fritids- och kultursektom väntas Prob
lem i päfallande högre grad än pä vären. När det gäller 
samarbetet mellan kommunerna väntar man inte Prob
lem; det gjorde man inte heller i väras. Utöver detta är 
det bara inom boende och planering som Problemen 
väntas minska.
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Velkamäärän kehitys 1992/1993
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• Suurten keskusten ja teollisuuskeskusten rahoitustilan
ne on vaikea, lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluiden 
jäijestämisen näkymiä pidetään huonoina. Kulttuuritoi
messa vaikeudet lisääntyvät erityisesti suurissa kes
kuksissa. Maaseutukeskuksissa näkymät ovat pitkälti 
samankaltaiset, mutta sosiaali- ja terveyspalveluiden 
ylläpitämisen odotetaan helpottuvan. Kuntien yhteis
työn odotetaan kehittyvän aikaisempien näkemysten 
tapaan varsin ongelmattomasti.

• Koulutustoimen ja  vapaa-aikasektorin kehittämistyön 
nähdään vaikeutuvan esikaupunkikunnissa, teollistu
neissa maaseutukunnissa, maaseudun pendelikunnissa 
sekä alkutuotantokunnissa. Esikaupunkikunnat poik
keavat elinkeinoelämän kehittämisen suhteen muista, 
sillä yli viidennes vastaajista odottaa ongelmien olevan 
poistumassa.

• Suurin osa kunnista korottaa veroäyrin hintaa kahden 
seuraavan vuoden aikana. Vastaajien arvioiden mu
kaan suurimmat korotuspaineet ovat esikaupunkikun
nissa, teollistuneissa maaseutukunnissa ja  suurissa kes
kuksissa, noin 3/4 vastaajista arvioi veroäyrin hintaa 
korotettavan vuonna 1993 tai 1994.

• Veroäyrimäärän huonon kehityksen arvioidaan jatku
van kahden seuraavan vuoden aikana. Teollisuuskes
kuksissa veroäyrimäärän kehityksen nähdään synken
tyneen viime vuodesta eniten. Ensi vuoden osalta nä
kymät ovat hieman muita myönteisemmät teollisuus
keskuksissa ja suurissa keskuksissa. Kevään kyselyn 
tapaan tilanne koetaan edelleen huonoimmaksi maa
seutukeskuksissa ja  teollistuneissa maaseutukunnissa, 
joissa 3/4 vastaajista arvioi kehityksen huonontuvan 
vielä ensi vuonnakin.

• Kunnat joutuvat edelleen ottamaan velkaa. Velkamää
rän odotetaan kasvavan eniten esikaupunkikunnissa ja 
suurissa keskuksissa. Esikaupunkikunnissa näkymät 
ovat synkentyneet huomattavasti viime keväästä. Vas
taajien arvion mukaan vähiten velkaa otetaan teollistu
neissa maaseutukunnissa ja  alkutuotantokunnissa. Ensi 
vuonna tilanteen odotetaan helpottavan jonkin verran, 
mutta suurten keskusten, teollisuuskeskusten, esikau- 
punkikuntien sekä alkutuotantokuntien vastaajista vielä 
yli puolet arvioi velkamäärän kasvavan. Maaseutukes
kuksissa tilanne nähdään selvästi tämän vuotista va
loisampana.

• Keväällä asukasluvun odotettiin kasvavan lähes kaikil
la alueilla. Tänä vuonna eniten uusia asukkaita arvioi
vat saavan esikaupunkikunnat, suuret keskukset ja 
maaseudun pendelikunnat. Tältä osin tilanne on sa
manlainen kuin keväällä. Ensi vuonna kehityksen arvi
oidaan hieman tasaantuvan, joskin esikaupunkikunnis
sa kasvuodotukset ovat edelleen selvästi suurimmat. 
Alkutuotantokunnissa asukasmäärän arvioidaan jonkin 
verran vähentyvän. Myöskään teollisuus- ja  maaseutu
keskuksissa ei näytä olevan kasvuodotuksia.

• Finansieringsläget är svärt i stora centra och i indust- 
rialiserade centra; här bedöms utsiktema vara däliga 
ocksä beträffande social- och hälsovärdstjänstema. För 
kulturens del hopas Problemen särskilt i stora centra. 
Samma gäller för centra pä landsbygden, fränsett att 
möjlighetema att ordna social- och hälsovärdstjänster 
bedöms vara bättre i centra pä landsbygden. Som tidi- 
gare ser man inga större problem i samarbetet mellan 
kommunema.

• Utvecklingen pä utbildnings- och fritidssektom försvä- 
ras främst i förortskommunema, i de industrialiserade 
kommunema pä landsbygden, i utpendlingskommuner- 
na pä landsbygden och i de kommuner som har en 
stark primärproduktion. När det gäller näringslivets ut- 
vecklande finns det en skillnad mellan förortskom- 
muner och andra kommuner; inemot en femtedel av de 
personer som svarade i förortskommunema tror att 
Problemen kommer att minska.

• De flesta kommuner höjer skattörespriset under de tvä 
närmaste ären. I förortskommunema, i centra pä lands
bygden, i de industrialiserade landsbygdskommunema 
och i stora centra är trycket pä skattöret starkast, här 
tror omkring tre fjärdedelar att skattöret höjs 1993 el- 
ler 1994.

• Skattöresutvecklingen tros vara svag ocksä under de 
tvä följande ären. De mest pessimistiska bedömningar- 
na jämfört med föregäende är gjorde man i industri- 
centra. Utsiktema för är 1993 är nägot ljusare i indust- 
ricentra och i stora centra. Precis som pä vären är Situ
ationen fortfarande svärast i centra pä landsbygden 
och i industrialiserade landsbygdskommuner; tvä tred- 
jedelar väntar sig en fortsatt försämring i skattöresut- 
vecklingen 1993.

• Kommunema är alltjämt tvungna att läna pengar. 
Skuldbördan väntas öka mest i förortskommuner och i 
stora centra. I förortskommunema var bedömningama 
om skuldbördans utveckling päfallande mer pessimis
tiska än pä vären. Enligt barometem länas det minst i 
industrialiserade landsbygdskommuner och i kom
muner som har en stark primärproduktion. En svag 
ljusning väntas nästa är. Ändä tror över hälften av de 
personer som svarade i stora centra, i industrialiserade 
centra, i förortskommuner och i kommuner med stark 
primärproduktion att skuldbördan kommer att växa. I 
landsbygdskommuner ser man betydligt ljusare pä 
skuldbördans utveckling.

• Antalet invänare väntades öka i sä gott som alla re- 
gioner pä vären detta är. Den största ökningen förut- 
späddes i förortskommunema, i stora centra och i ut- 
pendlingskommunema pä landsbygden. Dessa bedöm- 
ningar har inte ändrats. Det sker eventuellt en Uten ut- 
jämning nästa är, men fortfarande väntar man att in- 
vänarantalen ökar mest i förortskommunema. Invänar- 
na väntas minska nägot i kommuner som har en stör 
primärproduktion. Antalet invänare i industrialiserade 
centra och i centra pä landsbygden tros inte heller öka.
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• Työttömyyden kehitysnäkymät ovat kääntyneet aikai
sempaa huomattavasti synkemmiksi. Tänä vuonna 
työttömyyden arvioidaan kasvavan koko maassa. Ensi 
vuoden osalta näkemykset ovat muuttuneet keväisiä 
arvioita varovaisemmiksi, työttömyyden ei odoteta 
alentuvan. Huonoin tilanne näyttää olevan suurissa 
keskuksissa. Myös esikaupunkikunnissa ja maaseudun 
pendelikunnissa työttömyyden arvioidaan edelleen 
kasvavan. Näiden kuntatyyppien osalta tilanne on 
muuttunut viime keväistä synkemmäksi. Teollisuus
keskuksissa, maaseutukeskuksissa ja teollistuneissa 
maaseutukeskuksissa työttömien määrän arvioidaan 
alentuvan.

• Työpaikkojen määrä vähentyy tänä vuonna keväisten 
arvioiden mukaisesti koko maassa. Ensi vuoden osalta 
arviot ovat synkemmät nyt kuin keväällä. Noin kol
mannes vastaajista uskoo työpaikkamäärän vähentyvän 
ensi vuonna. Parhaimmat kehitysnäkymät ovat maa
seudun pendelikunnissa ja  alkutuotantokunnissa, joissa 
vähentymisen odotetaan pysähtyvän.

• Investointien vähentymisen arvioidaan jatkuvan vuosi
na 1992-93. Huonoin tilanne on edelleen maataloudes
sa, jonka investointien yli 80 % vastaajista odottaa su
pistuvan tänä vuonna. Myös muilla toimialoilla inves
tointien kehitysnäkymät ovat viime keväistä synkem
mät. Ensi vuonna tilanteen arvioidaan hieman helpot
tuvan, mutta viime keväästä poiketen millään toi
mialalla investointien ei odoteta lisääntyvän.

• Suurissa keskuksissa teollisuus- ja  asuntorakentamisin- 
vestoinnit vähentyvät selvästi tänä vuonna, näkemyk
set ovat viime keväisiä synkempiä. Teollistuneissa 
maaseutukunnissa asuntorakentamiseen investoidaan 
selvästi viime vuotista vähemmän. Ensi vuoden näky
mät ovat hieman valoisammat, mutta investointien ei 
uskota juurikaan lisääntyvän. Esikaupunkikunnissa vii
dennes vastaajista odottaa kuitenkin asuntorakenta- 
misinvestointien kasvavan.

• När det gäller arbetslösheten är framtidsutsiktema up- 
penbart dystrare än pá váren. Detta är väntas arbets
lösheten öka i hela landet. När det gäller utvecklingen 
nästa är är bedömningama försiktigare än pä váren, 
men arbetslösheten väntas inte minska. Mest pessimis- 
tisk är man i stora centra. Arbetslösheten förutspäs 
fortsätta öka ocksä i förortskommuner och i utpen- 
dlingskommuner pá landsbygden. I det avseendet har 
bedömningama ändrats sedan i varas. Antalet arbetslö- 
sa väntas minska i industrialiserade centra, i centra pä 
landsbygden och i industrialiserade centra pä lands
bygden.

• Enligt värens bedömningar minskar antalet arbetsplat- 
ser detta är i hela landet. Utsiktema för nästa är har 
mörknat under hösten. Omkring en tredjedel tror att 
antalet arbetsplatser fortsätter att minska nästa är. Mest 
optimistisk är man i utpendlingskommuner pä lands
bygden och i kommuner med stark primärproduktion: 
här tror man att antalet arbetsplatser kommer att sluta 
minska.

• Investeringsvolymen fortsätter att sjunka 1992-93. 
Som tidigare är Situationen svärast inom lantbruket: av 
de som svarade trodde ättio procent att investeringama 
inom lantbruket minskar detta är. Ocksä inom andra 
näringsgrenar är framtidsutsiktema mer pessimistiska 
än i väras. Visserligen tror man pá en liten ljusning 
nästa är, men inte inom en enda näringsgren väntar 
man att investeringsvolymen skall öka.

• Investeringsverksamheten inom industrin och bostads- 
produktionen avtar kräftigt detta är, i det här avseendet 
är man mer pessimistisk än pá váren. I industrialisera
de landsbygdskommuner minskar investeringsverk
samheten betydligt mer än i fjol. När det gäller framti- 
den är man lite mer optimistisk, men ändä väntas inte 
investeringsverksamheten öka nämnvärt nästa är. En 
femtedel av de som svarade i förortskommuner tror att 
investeringsverksamheten böijar öka inom bostadspro- 
duktionen.
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Uudenmaan

Alueen yleiset kehitysnäkymät ovat huonontuneet keväästä. Keskusaluekunnissa odotukset 
ovat suuremmat kuin muualla läänissä. Kuntien taloudellinen tilanne on kiristynyt viime 
keväästä. Veroäyrikertymä ei ole odotusten mukainen. Paineet veroäyrin hinnan korotuksille 
ovatkin kasvaneet. Samalla velkamäärän arvioidaan edelleen lisääntyvän. Työttömyyskehitys 
on ollut huono, eikä ensi vuonnakaan ole odotettavissa helpotusta tilanteeseen. Läänin asukas
luvun arvioidaan lisääntyvän tulevaisuudessa myös keskusalueiden ulkopuolella. Suuret 
investointihankkeet ovat jäissä vuonna 1992, tilanteen ei uskota parantuvan oleellisesti ensi 
vuonnakaan.

• Uudenmaan läänin kehitysnäkymät ovat synkentyneet 
selvästi viime keväästä. Puolet vastaajista arvioi kehi
tyksen huonontuvan ja  vain viidennes uskoo tilanteen 
parantuvan lähitulevaisuudessa. Keskusaluekunnissa 
odotukset ovat myönteisemmät kuin muissa kunnissa.

• Rahoitus on kuntien suurin ongelma. Tilanne on huo
nompi kuin muualla maassa, lähes kaikki vastaajat ar
vioivat vaikeuksien lisääntyvän tulevaisuudessa. Kes
kusaluekunnissa sosiaali- ja  terveyspalveluiden hoita
minen tuottaa vaikeuksia. Sen sijaan muissa kunnissa 
näkymät ovat valoisammat kuin keväällä, kolmannes 
vastaajista arvioi päivähoito- ja  vanhusten hoitopalve
luiden jäijestämisen helpottuvan jatkossa. Kunnallis
tekniikan ja  energianhuollon katsotaan tuottavan aikai
sempaa enemmän ongelmia jatkossa. Tältä osin näky
mät ovat synkentyneet keväisestä erityisesti keskusalu
eiden ulkopuolella, jossa myös kuntien yhteistyön ar
vioidaan sujuvan huonommin kuin vastaavissa kunnis
sa muualla maassa.

• Veroäyrin hintaa nostetaan useimmissa Uudenmaan 
läänin kunnissa kahden seuraavan vuoden aikana. Kes
kusalueiden ulkopuolella näkemykset ovat muuttuneet 
keväästä, jolloin korotuksia arvioitiin siirrettävän myö
hemmäksi. Vastaajien arvioiden mukaan noin 40 % 
kunnista korottaa veroäyrin hintaa vuodeksi 1993 ja 
saman verran seuraavalle vuodelle.

• Veroäyrimäärän kehitys on heikentynyt vuodesta 1990 
koko läänissä. Kevään kyselyssä tilanteen arvioitiin 
parantuvan oleellisesti ensi vuonna, mutta nyt näke
mykset ovat synkentyneet. Yli puolet vastaajista odot
taa kehityksen edelleen heikentyvän. Uudenmaan lää
nissä veroäyrimäärän kehitys näyttää olevan keskimää
räistä parempaa.

• Kuntien velanotto lisääntyy selvästi vuosina 1992-93. 
Arviot ovat pitkälti samanlaisia kuin viime keväänä.

Keskusaluekunnissa tilanne näyttää muita kuntia huo
nommalta, 2/3 vastaajista odottaa velkamäärän kasva
van ensi vuonna. Muissa kunnissa velanotto on arvioi
den mukaanvähäisempää, mielipiteet velanotosta ovat 
muuttuneet varovaisemmiksi viime keväästä.

• Läänin asukasluvun suhteen näkemykset ovat saman
laiset kuin keväällä. Asukasluvun arvioidaan kasvavan 
koko läänissä, mutta nousu painottuu keskusaluekun- 
tiin. Muissa kunnissa kasvuodotukset ovat selvästi 
suuremmat kuin vastaavissa kunnissa muissa lääneissä.

• Näkemykset työttömyyskehityksestä ovat synkemmät 
kuin keväällä. Tänä vuonna työttömyys on kasvanut 
selvästi kaikissa kunnissa. Ensi vuonna tilanteen arvi
oidaan parantuvan, mutta työttömien määrä ei juuri
kaan vähenny. Keskusalueiden ulkopuolella työttö
myyden arvioidaan kuitenkin hieman laskevan.

• Työpaikat vähentyvät tänä vuonna. Vuonna 1993 tilan
teen arvioidaan tasaantuvan hieman, mutta supistumi
set jatkuvat edelleen. Tältä osin arviot ovat synkemmät 
kuin viime keväänä. Keskusaluekunnissa työpaikkojen 
odotetaan vähentyvän muita kuntia enemmän.

• Investointitoiminta on lähes täysin lamaannuksissa. 
Keskusaluekunnissa tilanne on selvästi huonompi kuin 
vastaavissa kunnissa muissa lääneissä. Yli 90 % vas
taajista arvioi teollisuuden investoivan viime vuotista 
vähemmän. Myös asuntorakentamisessa ja  palveluissa 
investoimisen odotetaan supistuvan selvästi. Keskus
alueiden ulkopuolella tilanne on hieman parempi, mut
ta sielläkin investoinnit vähentyvät. Vuonna 1993 odo
tukset ovat hieman valoisammat, mutta investoimisen 
ei vielä uskota lisääntyvän millään toimialalla. Asunto
rakentamiseen investoidaan vähemmän kuin muissa 
lääneissä.
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Turun ja Porin lääni

Alueen kehitysnäkymät ovat huonontuneet viime syksystä lähtien. Kunnallisten palvelujen 
järjestämisessä on kuitenkin vähemmän ongelmia kuin muualla maassa. Lukuunottamatta 
rahoitusta muilla kunnallishallinnon tehtäväalueilla ei odoteta suuria ongelmia lähitulevaisuu
dessa. Paineet veroäyrin hinnan korottamiseksi ovat kasvaneet erityisesti keskusaluekunnissa. 
Velkamäärä kasvaa, mutta velanoton tarve on arvioitu aikaisempaa pienemmäksi. Työttömyys 
kasvaa tänä vuonna. Kehityksen odotetaan tasaantuvan vuonna 1993, mutta työttömien vähen
tymiseen ei vielä uskota. Investointikehitys on huonontunut aikaisemmasta, ensi vuonna 
tilanteen odotetaan lievästi helpottuvan.

• Turun ja  Porin läänin kehitysnäkymät ovat huonontu
neet kahdesta edellisestä kyselykerrasta. Noin 60 % 
vastaajista arvioi kuntansa kehityksen heikentyvän lä
hitulevaisuudessa. Keskusalueiden ulkopuolella näky
mät ovat keskusaluekuntia synkemmät.

• Kunnallishallinnon eri tehtävien kehitysnäkymät ovat 
paremmat kuin muualla maassa. Erityisesti keskusalu
eiden ulkopuoliset kunnat odottavat selviävänsä tehtä
vistään paremmin kuin muut vastaavat kunnat. Rahoi
tusta ja  elinkeinoelämän kehittämistä lukuunottamatta 
muilla tehtäväalueilla ei ilmene suuria uhkia. Sen si
jaan keskusaluekunnissa vaikeuksien odotetaan lisään
tyvän koulutus-, kulttuuri- ja  vapaa-aikatoimessa. 
Näissä kunnissa sosiaali- ja terveydenhoitopalveluiden 
jäijestämisen kehitysnäkymät ovat valoisammat kuin 
muiden läänien vastaavien kuntien.

• Keskusalueiden ulkopuolisissa kunnissa näkemykset 
veroäyrin korottamisesta eivät ole suuresti muuttuneet 
keväästä. Noin 40 % vastaajista odottaa hintaa korotet
tavan jo ensi vuodeksi ja  yhtä moni seuraavalle vuo
delle. Keskusaluekunnissa paineet korotuksille ovat 
kasvaneet. Äyrinhinnan korotuksia tehdään useissa 
kunnissa jo ensi vuonna mutta korotukset näyttävät 
kuitenkin painottuvan vuodelle 1994.

• Veroäyrimäärän kehitys jatkuu heikkona vuosina 
1992-93. Tänä vuonna kehityksen arvioidaan olevan 
huonompaa keskusalueiden ulkopuolisissa kunnissa, 
lähes 90 % vastaajista näkee kehityksen huonontuvan. 
Vuonna 1993 keskusaluekunnissa verokertymän tilan
ne nähdään tämän vuotistakin huonompana sen sijaan 
muissa kunnissa näkymät ovat hieman valoisammat.

• Velkamäärän arvioidaan lisääntyvän tänä vuonna vä
hemmän kuin keväällä odotettiin. Ensi vuoden osalta 
näkemykset eivät ole muuttuneet, runsaat puolet vas
taajista uskoo velanoton kasvavan. Velanoton tarve 
näyttäisi olevan molempina vuosina hieman suurempi 
keskusaluekunnissa.

• Asukasluvun kasvuodotukset myötäilevät koko maan 
arvioita. Väkimäärän arvioidaan läänissä kasvavan, 
mutta kasvu kohdistuu lähinnä keskusaluekuntiin. 
Muissa kunnissa asukasluvun odotetaan pysyvän ny
kyisellään. Näkemykset eivät ole juurikaan muuttuneet 
kahdesta aikaisemmasta kyselykerrasta, tosin kes
kusaluekunnissa arviot ovat tulleet hieman varovai
semmiksi.

• Työttömyyden kehitys näyttää tänä ja ensi vuonna ke
väisiä arvioita synkemmältä. Työttömyys on kasvanut 
tänä vuonna odotettua enemmän. Tilanteen arvioidaan 
helpottuvan hieman ensi vuonna, mutta yhtä selvää 
työllisyyden kohentumista kuin keväällä odotettiin, ei 
uskota tapahtuvan.

• Työpaikkojen arvioidaan vähentyvän vuosina 1992-93 
enemmän kuin keväällä ennakoitiin. Supistumista odo
tetaan koko läänissä. Kehitys tasaantuu ensi vuonna, 
vaikka työpaikkojen arvioidaan vähentyvän edelleen
kin. Vajaa 10 % vastaajista näkee työpaikkamäärän li
sääntyvän. Näkemykset ovat samanlaiset keskusalueil
la ja  niiden ulkopuolella.

• Investointien kehitys nähdään viime keväistä synkem- 
pänä. Kaikilla toimialoilla investointien arvioidaan vä
hentyvän enemmän kuin keväällä uskottiin. Erityisesti 
asuntorakentamiseen kohdistetaan selvästi viime vuo
tista vähemmän rahaa. Keskusalueiden ulkopuolisissa 
kunnissa yli 90 % vastaajista arvioi asuntorakentami
sen investointien supistuvan. Ensi vuonna tilanne ta
saantuu, mutta investointien ei uskota vielä lisäänty
vän. Myös tältä osin näkemykset ovat synkemmät kuin 
keväällä. Keskusaluekunnissa teollisuuteen ja palvelui
hin investoidaan vähemmän kuin muissa lääneissä. 
Asuntorakentamisen osalta tilanteen arvioidaan muut
tuvan tämän vuotista valoisammaksi.
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Hämeen lääni

Alueen yleiset kehitysnäkymät ovat synkentyneet selvästi viime keväästä. Kuntien rahoitus
tilanne arvioidaan yhdeksi huonoiminista koko maassa. Samaan aikaan veroäyrimäärän kehitys 
on heikentynyt. Velkamäärän odotetaan kasvavan aikaisemmasta, lisäksi veroäyrin hintaa koro
tetaan useimmissa kunnissa kahden seuraavan vuoden aikana. Tänä vuonna työttömyyskehitys 
näyttää synkältä koko läänissä, tilanteen odotetaan tasaantuvan vuonna 1993. Asukasluvun 
lisääntymisen arvioidaan jatkuvan keskusaluekunnissa. Investoinnit vähenevät viime vuodesta 
selvästi, ensi vuonna tilanne näyttää valoisammalta.

• Hämeen läänin kehitysnäkymät ovat synkistyneet huo
mattavasti viime keväästä, jolloin läänissä mitattiin va- 
loisimmat kehitysarviot koko maassa. Erityisesti kes
kusalueiden ulkopuolisissa kunnissa kehityksen odote
taan heikentyvän selvästi lähitulevaisuudessa. Kes
kusaluekunnissa näkymät ovat paremmat, mutta tilan
ne on huonontunut selvästi sielläkin.

• Keskusalueiden ulkopuolisissa kunnissa rahoitustilanne 
on huonoimpia koko maassa. Lähes kaikki vastaajat 
odottavat ongelmien lisääntyvän. Vanhusten hoitopal
veluiden järjestämisessä ongelmien arvioidaan olevan 
poistumassa. Myös kuntien yhteistyön odotetaan suju
van myönteisemmin kuin muissa lääneissä. Kes
kusaluekunnissa sosiaali- ja  terveyspalveluiden järjes
tämisessä ongelmien arvioidaan edelleen kasvavan. 
Päivähoitopalveluiden osalta tilanne on huonontunut 
keväästä. Asumisessa tilanteen koetaan edelleen ole
van parantumassa. Viime keväänä arvioitu myönteinen 
kehitys elinkeinoelämän kehittämisessä on kääntynyt 
huonoksi koko läänissä, noin puolet vastaajista odottaa 
ongelmien lisääntyvän.

• Taloudellisen tilanteen heikkenemisen seurauksena 
myös useimmissa Hämeen läänin kunnissa nostetaan 
veroäyrin hintaa kahden seuraavan vuoden aikana. 
Noin 90 % keskusaluekuntien vastaajista arvioi äyrin 
hintaa korotettavan viimeistään vuonna 1994. Muissa 
kunnissa paineet ovat hieman vähäisemmät.

• Veroäyrimärän kehityksen arvioidaan heikentyvän 
vuosina 1993-94 koko läänissä. Ensi vuoden osalta nä
kymät ovat viime kevään odotuksia synkemmät. Kes
kusaluekunnissa kehityksen arvioidaan olevan hieman 
muuta lääniä parempi.

• Hämeen läänin kuntien velkojen arvioidaan kasvavan 
muita läänejä enemmän. Velanotto lisääntyy selvästi 
vuosina 1992-93. Näkymät ovat samanlaiset sekä kes
kusaluekunnissa että muissa kunnissa.

• Läänin asukasluvun odotetaan kasvavan kahden seu
raavan vuoden aikana. Ensi vuoden osalta arviot ovat 
kuitenkin viime keväisiä varovaisempia. Kasvu painot
tuu molempina vuosina keskusaluekuntiin. Muissa 
kunnissa odotukset ovat vuoden 1992 osalta suurem
mat kuin useimmissa muissa lääneissä.

• Työttömyyskehitys näyttää synkältä tänä vuonna, noin 
90 % vastaajista arvioi työttömyyden kasvavan. Ensi 
vuonna tilanteen odotetaan parantuvan selvästi. Työt
tömien määrä ei vielä pienene, mutta kasvu tasaantuu. 
Näkymät ovat synkentyneet keväästä, jolloin uskottiin 
työttömyyden alentuvan selvästi vuonna 1993.

• Työpaikat vähenevät enemmän kuin keväällä odotet
tiin. Keskusalueiden ulkopuolella kehitys on muuta 
lääniä kielteisempää. Lähes kaikki vastaajat arvioivat 
työpaikkojen vähentyvän tänä vuonna. Ensi vuonna 
kehitys näyttää paremmalta koko läänissä vähentymi
sen uskotaan tasaantuvan. Useissa keskusalueiden ul
kopuolisissa kunnissa työpaikkojen odotetaan jopa li
sääntyvän, näin arvioi 32 % vastaajista.

• Investointitoiminta on pysähdyksissä. Investointien ar
vioidaan supistuvan selvästi kaikilla toimialoilla tänä 
vuonna. Asuntorakentamisen kehitys on synkeämpi 
kuin muualla maassa. Ensi vuonna investointitoiminta 
piristyy maataloutta lukuunottamatta. Keskusaluekun
nissa asuntorakentamisen arvioidaan hieman jopa li
sääntyvän, myös teollisuusinvestointien odotetaan el
pyvän.
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Kymen lääni

Kymen läänin kehitysnäkymät ovat edelleen kielteiset. Kuntien rahoitustilanne on keski
määräistä huonompi. Sen sijaan elinkeinoelämän kehittämisessä ongelmat nähdään vähäisempi
nä kuin muissa lääneissä. Veroäyrimäärän kehityksen arvioidaan olevan huono vuosina 
1992-93. Velanoton tarve nähdään pienemmäksi kuin useimmissa muissa lääneissä. Sen sijaan 
näkemykset veroäyrin hinnan korotuksista ovat muuttuneen viime keväästä, keskusalueiden 
ulkopuolisissa kunnissa arvioiden mukaan lähes kaikki kunnat nostavat hintaa kahden seuraa- 
van vuoden aikana. Työttömyys on kasvanut tänä vuonna, mutta ensi vuonna tilanteen 
arvioidaan parantuvan selvästi. Investoinnit vähentyvät kaikilla toimialoilla tänä vuonna.

• Viime keväänä Kymen läänin kehitysnäkymät olivat 
synkeimpiä koko maassa. Odotukset ovat edelleen 
kielteiset. Keskusalueiden ulkopuolisissa kunnissa ke
hitys nähdään huonommaksi kuin keskusalueilla, 2/3 
vastaajista arvioi lähitulevaisuuden tämän hetkistä syn- 
kemmäksi.

• Kuntien rahoitustilanteen arvioidaan olevan edelleen 
selvästi keskimääräistä huonompi. Sen sijaan elinkei
noelämän kehittämisessä ei nähdä yhtä suuria ongel
mia kuin useimmissa muissa lääneissä. Erityisesti kes- 
kusaluekunnissa kehitys nähdään varsin myönteisenä. 
Vanhusten hoitopalveluiden järjestämisen arvioidaan 
vaikeutuvan erityisesti keskusaluekunnissa. Muissa 
kunnissa kuntien yhteistyö tuottaa aikaisempaa suu
rempia vaikeuksia. Sen sijaan keskusaluekunnissa ke
hitys jatkuu myönteisenä.

• Näkemykset veroäyrin hinnankorotuksista ovat muut
tuneet oleellisesti viime keväästä. Noin 80 % vastaajis
ta odottaa kunnanvaltuuston nostavan veroäyrin hintaa 
kahden seuraavan vuoden kuluessa. Korotusten arvioi
daan painottuvan vuodelle 1994. Korotuspaineet näh
dään suuriksi erityisesti keskusalueiden ulkopuolisissa 
kunnissa.

• Veroäyrimäärän kehitys jatkuu synkkänä vuosina 
1992-93. Tämän vuoden osalta näkemykset myötäile
vät keväisiä mielipiteitä. Kehityksen ei odoteta paran
tuvan ensi vuonnakaan, vaikka keväällä näin enna
kointiinkin. Tilanne arvioidaan yhtä huonoksi sekä 
keskusaluekunnissa että muissa kunnissa.

• Velanoton tarve arvioidaan Kymen läänin kunnissa 
pienemmäksi kuin muissa lääneissä. Erityisesti keskus
alueiden ulkopuolisissa kunnissa velkamäärän ei odo
teta juurikaan kasvavan tänä vuonna. Vuonna 1993

velkaa joudutaan ottamaan aikaisempaa enemmän. 
Keskusaluekunnissa tilanteen odotetaan hieman hel
pottavan.

• Asukasluvun arvioidaan kasvavan selvästi keskimää
räistä heikommin. Kasvu painottuu keskusalueille, 
muissa kunnissa asukasluvun odotetaan edelleen vä
hentyvän. Ensi vuoden osalta näkymät ovat muuttu
neet keskusaluekunnissa, asukasmäärän odotetaan kas
vavan keväisiä arvioita enemmän. Muissa kunnissa nä
kymät ovat aikaisempaa hieman synkeämmät.

• Tämän vuoden työttömyyskehitys nähdään keväisiä ar
vioita huonommaksi. Sen sijaan syksystä 1991 näke
mykset ovat tulleet myönteisemmiksi. Ensi vuonna ti
lanteen arvioidaan selvästi parantuvan. Kehitys näh
dään muita läänejä paremmaksi, useissa keskusaluei
den ulkopuolisissa kunnissa työttömyyden arvioidaan 
jopa laskevan.

• Näkemykset työpaikkojen tämän vuotisesta kehityk
sestä eivät ole muuttuneet keväästä. Niiden arvioidaan 
vähentyvän selvästi koko läänissä. Ensi vuonna tilanne 
kohentuu, mutta työpaikkojen ei odoteta vielä lisäänty
vän. Keskusalueiden ulkopuolisissa kunnissa näkymät 
ovat kielteisemmät kuin muualla maassa.

• Investoinnit ovat pysähdyksissä tänä vuonna. Inves
tointien arvioidaan supistuvan kaikilla toimialoilla. 
Keskusalueiden ulkopuolella kaikki vastaajat odottavat 
maatalousinvestointien vähentyvän. Tilanteen ei odote
ta toimialalla juurikaan helpottuvan ensi vuonna. Teol
lisuuden kehitysnäkymät ovat valoisammat, viidesosa 
vastaajista näkee investointien lisääntyvän. Keskusalu
eiden ulkopuolisissa kunnissa palveluinvestointien 
odotetaan vähentyvän edelleen.
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MIKKELIN LÄÄNI
ja koko maa —

1 9 92 -93

///«//$/■

Kunnan tuleva kehitys
keskusaluekunnat

muut kunnat 62

Velkamäärä *
keskusaluekunnat 646 

muut kunnat

Asukasluku *
keskusaluekunnat 

muut kunnat

Työttömyys *
keskusaluekunnat 

muut kunnat

46 ,7

27,1

28 ,7

20,8

26 ,7

23 ,3
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Mikkelin lääni

Alueen yleiset kehitysnäkymät ovat varsin synkät, vaikka kuntien rahoitustilanne arvioidaan 
useimpia muita läänejä paremmaksi. Sen sijaan elinkeinoelämän kehittämisessä vaikeudet 
ovat lisääntymässä erityisesti Mikkelin seudulla. Veroäyrimäärän kehitys heikkenee vuosina 
1992-93 koko läänissä. Veroäyrin hintaa korotetaan useimmissa kunnissa kahden seuraavan 
vuoden aikana, tämän lisäksi velkamäärä kasvaa. Työttömyys kasvaa tänä vuonna selvästi. 
Mikkelin seudulla asukasluvun ei enää odoteta jatkuvan. Investointien huonon kehityksen 
uskotaan tasaantuvan vuonna 1993.

• Kuntien kehitysnäkymät ovat selvästi viime keväistä 
synkemmät. Keskusaluekunnissa odotukset ovat risti
riitaisia, mutta muissa kunnissa 2/3 vastaajista arvioi 
kehityksen huonontuvan lähitulevaisuudessa.

• Mikkelin läänin kuntien rahoitustilanne on vaikea, 
mutta arvioiden mukaan parempi kuin useimmissa 
muissa lääneissä. Sen sijaan elinkeinoelämän kehittä
misessä nähdään vaikeuksien edelleen lisääntyvän 
Mikkelin seudulla, muissa kunnissa tilanne on hieman 
myönteisempi. Kuntien yhteistyön odotetaan niin kuin 
keväälläkin sujuvan erittäin hyvin Mikkelin seudun ul
kopuolella. Sosiaali- ja  terveyspalveluiden järjestämi
sessä näkymät ovat muuta maata myönteisemmät, van
husten hoidon ongelmien katsotaan olevan poistumas
sa. Lisäksi Mikkelin seudun asumis- ja kaavoitustilan
teen katsotaan parantuvan. Keskusalueiden ulkopuoli
sissa kunnissa kulttuuri- ja  vapaa-aikatoimen ongelmi
en arvioidaan lisääntyvän.

• Veroäyrin hinnan korottamiseen nähdään jouduttavan 
aikaisemmin kuin keväällä arvioitiin. Korotuksia ei 
kuitenkaan odoteta toteutettavan kovin laajasti vielä 
ensi vuonna, vaan suuri osa kunnista siirtää päätöksen 
seuraavalle vuodelle. Paineet hinnan korotuksille ovat 
suurimmat Mikkelin seudun kunnissa, noin 80 % vas
taajista arvioi hintaa nostettavan kahden seuraavan 
vuoden aikana.

• Veroäyrimäärän kehitys jatkuu synkkänä vuosina 
1992-93 koko läänissä. Mikkelin seudun kunnissa ke
hityksen arvioidaan huonontuvan ensi vuonna, eivätkä 
näkymät muissa kunnissakaan muutu yhtään valoisam
miksi.

• Mikkelin seudun kuntien velkojen ei arvioida kasva
van tänä vuonna niin paljon kuin keväällä ennakoitiin. 
Sen sijaan muissa kunnissa velkaa otetaan enemmän 
kuin keskusseutujen ulkopuolisissa kunnissa keskimää
rin. Ensi vuonna tilanne huonontuu Mikkelin seudulla,

noin 65 % vastaajista arvioi velanoton lisääntyvän. 
Muissa kunnissa velanoton tarve ei juurikaan poikkea 
tämän vuotisesta.

• Näkemykset läänin asukasluvun kehityksestä myötäile
vät pitkälti viime keväisiä mielipiteitä. Mikkelin seu
dulla asukasmäärän odotetaan kasvavan vuonna 1992, 
mutta ensi vuonna sielläkään ei väestön odoteta lisään
tyvän. Lisäksi nuorten muuton kunnasta arvioidaan li
sääntyvän tänä vuonna. Muissa kunnissa asukasluvun 
arvioidaan pienentyvän tänä ja ensi vuonna.

• Työttömyyskehitys jatkuu kielteisenä tänä vuonna ko
ko läänissä. Mikkelin seudulla kaikki vastaajat arvioi
vat työttömien määrän lisääntyvän. Ensi vuoden osalta 
odotukset ovat huomattavasti varovaisemmat kuin ke
väällä. Työttömyyskehitys tasaantuu, mutta työttömien 
määrän ei uskota vähentyvän.

• Työpaikat vähentyvät tänä vuonna viime keväisten nä
kemysten mukaisesti koko läänissä. Ensi vuonna tilan
ne kohentuu Mikkelin seudun ulkopuolisissa kunnissa, 
jolloin laskun odotetaan pysähtyvän. Mikkelin seudul
la työpaikkojen supistumiskehitys jatkuu, tosin aikai
sempaa lievempänä.

• Mikkelin seudulla investointien kehitys näyttää viime 
keväisiä arvioita synkemmältä. Teollisuuteen kohdis
tettavien investointien nähdään vähentyvän tänä vuon
na enemmän kuin muiden läänien keskusalueilla kes
kimäärin. Palvelusektorilla investointien kehitys näyt
tää muita toimialoja myönteisemmältä koko läänissä. 
Ensi vuonna investointien ei vielä odoteta lisääntyvän, 
mutta supistumisen arvioidaan tasaantuvan. Tosin 
Mikkelin seudulla lähes 40 % vastaajista odottaa pal- 
veluinvestointien lisääntyvän. Myös teollisuudessa 
heikko kehitys pysähtyy. Mikkelin seudun ulkopuoli
sissa kunnissa maatalousinvestoinnit supistuvat muuta 
maata vähemmän.
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PÖH JOI S-KA RJA LA N LÄÄNI
ja koko maa —  7 9 9 2 -9 3  *

Kunnan tuleva kehitys
keskusaluekunnat 

muut kunnat

Velkamäärä *
keskusaluekunnat 

muut kunnat

Asukasluku *
keskusaluekunnat

muut kunnat ^

Työttömyys *
keskusaluekunnat ^  

muut kunnat
1 1

% 100 80 60 40 20 0 20

kielteinen myönteinen
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Pohjois-Karjalan

Alueen yleiset kehitysnäkymät ovat koko maan huonoimmat. Kuntien rahoitustilanteen 
huonon kehityksen lisäksi sosiaali- ja  terveyspalveluiden järjestäminen koetaan vaikeammaksi 
kuin muualla maassa. Joensuun seudun ulkopuolella myös elinkeinoelämän kehittämismahdolli
suudet ovat heikot. Veroäyrimäärän kehitys heikkenee vuosina 1992-93. Samoin velkamäärän 
odotetaan kasvavan myös ensi vuonna. Paineet veroäyrin hinnan korottamiseksi ovat pienem
mät kuin muissa lääneissä, mutta tästä huolimatta noin puolet vastaajista katsoo, että äyrin 
hintaa joudutaan nostamaan kahden seuraavan vuoden aikana. Työttömyyden arvioidaan 
lisääntyvän vielä ensi vuonnakin. Investoinnit supistuvat kaikilla toimialoilla viime vuodesta, 
tulevana vuonna tilanteen arvioidaan hieman kohentuvan.

• Pohjois-Kaijalan kuntien kehitysnäkymät ovat synkim- 
mät koko maassa, 60 % vastaajista arvioi kehityksen 
huonontuvan lähitulevaisuudessa. Joensuun seudulla 
odotukset ovat hieman paremmat kuin muissa kunnis
sa.

• Joensuun seudun ulkopuolisissa kunnissa elinkeinoelä
män kehittämisen arvioidaan sujuvan huonommin kuin 
muualla maassa. Joensuun seudulla näkymät ovat va
loisammat, kolmasosa vastaajista odottaa vaikeuksien 
vähentyvän jatkossa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden 
jäljestäminen vaikeutuu koko läänissä. Kuntien yhteis
työssä ei uskota suuria muutoksia tapahtuvan, yhteis
työ sujuu kuitenkin huonommin kuin muissa lääneissä. 
Joensuun seudulla kulttuuri- ja vapaa-aikatoimessa on
gelmat ovat lisääntymässä, näiltä osin odotukset eivät 
ole muuttuneet viime keväästä. Sen sijaan kunnallis
tekniikan ja  energiahuollon kehitysnäkymien arvioi
daan olevan muuta maata myönteisemmän.

• Paineet veroäyrin hinnan korottamiseksi ovat kasva
neet viime keväästä. Vastaajien arvioiden mukaan ko
rotukset painottuvat vuodelle 1994. Joensuun seudun 
kunnissa paineet äyrin hinnan nostamiseen ovat muuta 
lääniä kovemmat, 2/3 vastaajista odottaa kunnanval
tuuston nostavan hintaa kahden seuraavan vuoden ai
kana.

• Veroäyrimäärän kehitysnäkymät eivät ole muuttuneet 
keväästä. Kehitys heikkenee tänä vuonna, eikä tilan
teen odoteta parantuvan vielä ensi vuonnakaan.

• Velkamäärä kasvaa tänä vuonna keväällä esitettyjen 
arvioiden mukaisesti koko läänissä. Ensi vuonna tilan
teen odotetaan edelleen huonontuvan erityisesti Joen

suun seudulla, näkymät ovat synkemmät kuin maan 
muilla keskusseuduilla.

• Arviot asukasluvun kehityksestä Pohjois-Karjalan lää
nissä myötäilevät keväisiä odotuksia. Joensuun seudul
la lähes kaikki vastaajat arvioivat asukasluvun lisään
tyvän vuonna 1992. Muissa kunnissa väkimäärän odo
tetaan vähentyvän. Tulevana vuonna näkymät ovat pit
kälti samanlaiset, väestö siirtyy Joensuun seudulle.

• Työttömyyskehitys on ollut tänä vuonna keväällä teh
tyjä arvioita huonompaa. Joensuun seudulla kaikki 
vastaajat katsovat työttömyyden kasvaneen. Ensi 
vuonna kehitys parantuu hieman, mutta työttömyyden 
arvioidaan vielä lisääntyvän. Muissa kunnissa näke
mykset vaihtelevat, kolmasosa vastaajista odottaa työt
tömien määrän supistuvan.

• Työpaikkakehitys on ollut Pohjois-Karjalan läänissä 
muuta maata heikompaa tänä vuonna, lähes 90 % vas
taajista arvioi työpaikkojen vähentyneen. Ensi vuonna 
tilanne kohentuu jonkin verran, mutta näkymät ovat 
edelleen selvästi muita läänejä huonommat.

• Investoinnit vähentyvät Pohjois-Kaijalan läänissä vii
me vuodesta, tosin supistukset ovat maataloutta lu
kuunottamatta pienemmät kuin useimmissa muissa lää
neissä. Joensuun seudulla asuntorakentaminen supistuu 
maan muita keskusalueita vähemmän, lisäksi tulevana 
vuonna rakentamisen odotetaan jo lisääntyvän. Sen si
jaan muissa kunnissa asuntorakentamiseen sijoitetaan 
selvästi vähemmän, tilanne on muuta maata heikompi. 
Muutoinkin Joensuun seudun ulkopuolisissa kunnissa 
investointitoiminta on suuremmassa lamassa kuin kes
kusalueilla.
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KUOPION LÄÄNI
ja koko maa

1 9 9 2 -9 3  *

Kunnan tuleva kehitys
keskusaluekunnat 

muut kunnat

Velkamäärä *
keskusaluekunnat

muut kunnat 65

Asukasluku *
keskusaluekunnat 

muut kunnat

64,7

Työttömyys *
keskusaluekunnat

muut kunnat

kielteinen myönteinen

2:92
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Kuopion

Alueen kehitysnäkymät ovat maan valoisimpia. Kunnallishallinnon nähdään selviävän 
tehtävistään useimpia muita läänejä paremmin. Rahoitus ja elinkeinoelämän kehittäminen 
ovat suurimmat ongelmat lähitulevaisuudessa. Veroäyrimäärän kehitys heikentyy vuosina 
1992-93. Velanoton arvioidaan supistuvan erityisesti Kuopion seudulla vuonna 1993. 
Veroäyrin hintaa nostetaan useimmissa kunnissa kahden seuraavan vuoden aikana. 
Työttömyyden arvioidaan pysyvän korkealla erityisesti keskusaluekunnissa. Tänä vuonna 
investoinnit kehittyvät huonommin kuin maassa keskimäärin. Ensi vuonna tilanteen arvioidaan 
parantuvan, teollisuusinvestoinnit saattavat jopa lisääntyä.

• Kuopion läänin kehitysnäkymät ovat valoisimmat Vaa
san läänin ohella. Kuopion seudun vastaajista noin 
65 % arvioi kuntansa kehityksen parantuvan lähitule
vaisuudessa. Näkymät ovat parantuneet selvästi viime 
keväästä. Muissa kunnissa odotukset ovat varovaisem
pia, kehitys on kulkenut hieman heikompaan suuntaan.

• Kunnallisten palveluiden jäljestäminen nähdään hel
pommaksi kuin useimmissa muissa lääneissä. Rahoitus 
ja elinkeinoelämän kehittäminen tuottavat suurimpia 
vaikeuksia lähivuosina koko läänissä. Kuopion seudul
la arvioidaan myös sosiaali- ja terveyspalveluiden jär
jestämisen vaativan lisäponnistuksia. Kuntien yhteistyö 
sujuu Kuopion läänissä varsin hyvin, keskusalueiden 
ulkopuolisissa kunnissa lähes 60 % vastaajista näkee 
ongelmien olevan poistumassa.

• Veroäyrin hinnankorotuspaineet ovat kasvaneet ke
väästä. Vastaajien mukaan hintaa nostetaan useimmis
sa kunnissa vasta vuodelle 1994. 60 % vastaajista nä
kee, että äyrin hintaa joudutaan korottamaan kahden 
seuraavan vuoden aikana.

• Veroäyrimäärän kehitys jatkuu synkkänä. Kehityksen 
arvioidaan huonontuvan vuosina 1992-93. Keskusalu
eiden ulkopuolisissa kunnissa äyrimäärän kehityksen 
odotetaan olevan muuta lääniä huonompi, lähes 90 % 
vastaajista uskoo kehityksen edelleen heikentyvän. 
Kuopion seudulla näkymät ovat hieman tämän vuotista 
valoisammat.

• Velanotto lisääntyy viime vuodesta koko läänissä, nä
kemykset ovat samanlaiset kuin keväällä. Kehityksen 
arvioidaan muuttuvan selvästi ensi vuonna. Kuopion 
seudun kunnissa lähes viidesosa vastaajista näkee vel
kataakan pienentyvän. Sen sijaan muissa kunnissa vel
kaa otetaan keskimääräistä enemmän.

• Näkemykset läänin asukasluvun kehityksestä eivät ole 
muuttuneet viime keväästä, asukasmäärän arvioidaan 
pysyvän suunnilleen viime vuotisella tasolla. Kuopion 
seudulla asukasluvun odotetaan kasvavan tänä vuonna 
viime keväisiä arvioita enemmän, muissa kunnissa vä
kimäärä vähentyy. Jatkossa kehityksen ei odoteta juu
rikaan muuttuvan.

• Arviot työttömyystilanteen kehityksestä ovat synkem- 
mät kuin viime keväänä. Kuopion seudulla kaikki vas
taajat arvioivat työttömien määrän lisääntyneen viime 
vuodesta. Ensi vuoden näkymät ovat hieman parem
mat, tosin keskusaluekunnissa työttömyyden odotetaan 
kehittyvän edelleen maan muita keskusalueita huo
nommin. Muissa kunnissa työttömyys pysyy nykyisel
lä tasolla.

• Työpaikkojen kehitysnäkymät eivät ole muuttuneet 
viime keväästä. Työpaikat vähentyvät edellisvuodesta 
koko läänissä. Kehitys tasaantuu ensi vuonna, eivätkä 
työpaikat enää juurikaan vähene.

• Investoinnit ovat lamassa. Kuopion seudulla asuntora- 
kentamis- ja  teollisuusinvestointien arvioidaan vähen
tyneen viime vuodesta enemmän kuin muilla keskus
seuduilla. Ensi vuonna investointitoiminnan huonon 
kehityksen uskotaan tasaantuvan. Kuopion seudulla 
kolmasosa vastaajista odottaa teollisuusinvestointien 
lisääntyvän. Myös palveluihin ja  asuntorakentamiseen 
suunnattavien investointien kehitys näyttää maan kes
kimääräistä myönteisemmältä. Keskusalueiden ulko
puolisissa kunnissa maatalousinvestoinnit vähentyvät 
edelleen, mutta muiden toimialojen osalta näkymät 
ovat varsin hyvät.
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KESKISUOMEN LÄÄN11992-93
ja koko maa —

///#//% '*/

Kunnan tuleva kehitys
keskusaluekunna t 51,1

muut kunnat ^

Velkamäärä *
keskusaluekunna t

muut kunnat

Asukasluku *
keskusaluekunnat 

muut kunnat

Työttömyys *
keskusaluekunnat

37,6

muut kunnat
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Keski-Suomen lääni

Alueen yleiset kehitysnäkymät ovat maan huonoimpia, noin 67 % vastaajista arvioi kehityksen 
huonontuvan lähitulevaisuudessa. Kuntien rahoitustilanne on heikko. Vaikeuksien koetaan 
lisääntyvän myös elinkeinoelämän kehittämisessä sekä sosiaali- ja  terveyspalveluiden 
järjestämisessä. Taloudellisen kehityksen huonontuessa paineet veroäyrin hinnan korottamiseksi 
ovat lisääntyneet, arvioiden mukaan yli puolet kunnista nostaa hintaa jo ensi vuodeksi. 
Veroäyrimäärän odotetaan huonontuvan tulevana vuonna, samoin velanoton uskotaan edelleen 
lisääntyvän. Työttömyystilanteen odotetaan kohentuvan ensi vuonna erityisesti Jyväskylän 
seudun ulkopuolisissa kunnissa. Asukasmäärän uskotaan lisääntyvän, kasvu painottuu 
Jyväskylän seudulle. Investointien odotetaan vähentyvän tänä vuonna keväisiä arvioita 
enemmän. Ensi vuosi näyttää myönteisemmältä, erityisesti asuntorakentamisen nähdään 
elpyvän.

• Keski-Suomen läänin kehitysnäkymät ovat Pohjois- 
Kaijalan läänin ohella huonoimmat koko maassa. Kes
kusalueiden ulkopuolisissa kunnissa odotukset ovat 
synkät, lähes 3/4 vastaajista arvioi kehityksen huonon
tuvan lähitulevaisuudessa. Jyväskylän seudulla odotuk
set ovat valoisammat, tosin näkemykset ovat ristiriitai
sia.

• Näkemykset kunnallishallinnon eri palveluiden kehi
tyksestä ovat pitkälti samanlaisia kuin keväällä. Kun
tien rahoitustilanne näyttää huonommalta kuin maassa 
yleensä, noin 90 % vastaajista arvioi ongelmien lisään
tyvän. Jyväskylän seudun ulkopuolisissa kunnissa päi
vähoito- ja terveydenhoitopalveluiden ongelmien arvi
oidaan lisääntyvän. Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikatoi
men nähdään aiheuttavan lisähuolta lähitulevaisuudes
sa. Elinkeinoelämän kehittämisedellytykset arvioidaan 
läänissä heikommiksi kuin maassa yleensä.

• Vastaajien mukaan yli puolet Keski-Suomen läänin 
kunnista nostaa veroäyrin hintaa ensi vuodeksi. Tämän 
lisäksi useat kunnat korottavat hintaa seuraavana 
vuonna. Näkemykset ovat samansuuntaiset Jyväskylän 
seudulla ja muissa kunnissa.

• Veroäyrimäärän kehitysnäkymät ovat varsin pitkälti 
samanlaiset kuin viime keväänä. Kehitys heikentyy tä
nä vuonna selvästi koko läänissä. Ensi vuonna tilan
teen ei odoteta juurikaan muuttuvan, vaan 2/3 vastaa
jista näkee äyrimäärän kehityksen edelleen synkenty
vän.

• Velkamäärän odotetaan kasvavan vuosina 1992-93. 
Ensi vuonna Jyväskylän seudulla velanoton arvioidaan 
lisääntyvän aikaisempaa vähemmän, sen sijaan muissa 
kunnissa velkaa otetaan keskimääräistä enemmän.

• Näkemykset asukasluvun kehityksestä myötäilevät vii
me keväisiä arvioita. Läänin asukasluvun odotetaan li
sääntyvän, kasvu painottuu Jyväskylän seudulle. Muis
sa kunnissa väkimäärän arvioidaan vähentyvän tänä 
vuonna. Vuonna 1993 kehityksen nähdään jatkuvan 
samansuuntaisena, tosin kasvuodotukset ovat hieman 
pienemmät.

• Työttömyyden arvioidaan lisääntyneen tänä vuonna 
enemmän kuin keväällä odotettiin. Näkymät ovat sa
manlaiset koko läänissä. Ensi vuonna tilanteen odote
taan kohentuvan selvästi. Huonon kehityksen arvioi
daan taittuvan, mutta työttömyyden supistumiseen ei 
vielä uskota.

• Näkemykset tämän vuoden työpaikkakehityksestä vas
taavat viime keväisiä mielipiteitä, 2/3 vastaajista näkee 
työpaikkojen vähentyvän. Ensi vuonna tilanne arvioi
daan paremmaksi, mutta työpaikkojen ei vielä uskota 
lisääntyvän.

• Investointien odotetaan supistuvan tänä vuonna ke
väällä esitettyjä arvioita enemmän. Teollisuudessa ja 
palvelusektorilla investoidaan muita läänejä vähem
män. Näkemykset ovat samansuuntaiset kes- 
kusaluekunnissa ja niiden ulkopuolella. Ensi vuonna 
kehitysnäkymät ovat selvästi myönteisemmät. Asunto
rakentamisen nähdään elpyvän erityisesti Jyväskylän 
seudun ulkopuolella, yli viidesosa vastaajista arvioi in
vestointien lisääntyvän. Palvelusektorilla kehitys näyt
tää muuta maata valoisammalta. Lisäksi maatalousin- 
vestointien arvioidaan supistuvan vähemmän kuin 
muualla maassa
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Vaasan

Alueen kehitysnäkymät ovat koko maan parhaat. Kunnallisten palveluiden järjestämisessä 
nähdään vähemmän vaikeuksia kuin useimmissa muissa lääneissä. Kuntien yhteistyö sujuu 
varsin hyvin. Lisäksi elinkeinoelämän kehittäminen aiheuttaa keskusalueiden ulkopuolisissa 
kunnissa vähemmän huolta kuin vastaavissa kunnissa muualla maassa. Velkamäärä kasvaa 
keskusaluekunnissa, muissa kunnissa velanottoon samoin kuin veroäyrin hinnan korottamiseen 
suhtaudutaan varovaisemmin. Asukasluvun kasvuodotuksia on tänä vuonna koko läänissä, 
jatkossa kasvun arvioidaan painottuvan keskusaluekuntiin. Työttömyyskehitys on tänä vuonna 
viime keväisiä arvioita synkempi, tulevana vuonna kehitys tasaantuu. Teollisuusinvestoinnit 
ovat vähentyneet selvästi keskusaluekunnissa, muissa kunnissa investointitoiminta on 
ripeämpää muihin lääneihin verrattuna kaikilla toimialoilla. Ensi vuonna tilanteen ei odoteta 
oleellisesti muuttuvan.

kaa otetaan vähemmän kuin muissa lääneissä, ve
lanoton ei uskota juurikaan kasvavan.

• Poikkeuksena muihin lääneihin asukasluvun odotetaan 
kasvavan selvästi sekä keskusalueilla että niiden ulko
puolella. Vuoden 1992 osalta odotukset ovat suurem
mat keskusseutujen ulkopuolella. Tulevana vuonna nä
kemykset muuttuvat, kasvu painottuu keskusaluekun
tiin, joskin myös muissa kunnissa väestömäärän enna
koidaan lisääntyvän.

• Työttömien määrän kehitysnäkymät ovat viime keväis
tä synkemmät. Työttömyyden arvioidaan kasvavan tä
nä vuonna selvästi koko läänissä. Ensi vuonna tilan
teen odotetaan parantuvan, vaikka työttömyyden ei us
kota juurikaan vähentyvän. Näkymät ovat molempina 
vuosina valoisammat keskusseutujen ulkopuolisissa 
kunnissa.

• Työpaikat vähentyvät tänä vuonna koko läänissä. Tu
levana vuonna erityisesti keskusalueiden ulkopuolisis
sa kunnissa supistumisen odotetaan tasaantuvan, myös 
keskusaluekunnissa kehitysnäkymät ovat tämän vuotis
ta myönteisemmät.

• Investoinnit ovat vähentyneet viime vuodesta. Kes
kusaluekunnissa teollisuusinvestoinnit ovat jäissä, lä
hes kaikki vastaajat arvioivat niiden supistuneen. 
Asuntorakentamiseen ja  palveluihin kohdistuvien in
vestointien arvioidaan supistuneen muita läänejä vä
hemmän keskusalueiden ulkopuolisissa kunnissa. Ensi 
vuoden osalta investointinäkymät ovat hieman va
loisammat, vaikka keskusaluekunnissa asuntorakenta- 
mis- ja  palveluinvestointien odotetaan supistuvan mui
ta läänejä enemmän.

• Vaasan läänin kehitysnäkymät ovat myönteisimmät 
koko maassa, tosin sisäisesti erilaiset. Keskusalueiden 
ulkopuolisissa kunnissa lähes puolet vastaajista arvioi 
kuntansa kehityksen parantuvan lähivuosina. Toisaalta 
keskusaluekunnissa yli puolet vastaajista näkee kehi
tyksen huonontuvan jatkossa.

• Kuntien eri tehtävissä nähdään vähemmän vaikeuksia 
kuin muissa lääneissä. Rahoituksen järjestäminen on 
suurin ongelma myös Vaasan läänin kunnissa. Elinkei
noelämän kehittäminen nähdään ongelmalliseksi erityi
sesti keskusaluekunnissa, muissa kunnissa tilanne arvi
oidaan paremmaksi kuin useimmissa muissa lääneissä. 
Kuntien yhteistyön odotetaan sujuvan hyvin koko lää
nissä. Viime kevään tapaan keskusalueiden ulkopuolis
ten kuntien asumisongelmien arvioidaan olevan poistu
massa. Kulttuuritoimen hoito nähdään vaikeaksi koko 
läänissä. Myös vapaa-aikasektorilla odotetaan ongel
mien lisääntyvän tulevaisuudessa.

• Näkemykset veroäyrin hinnan korottamisesta vaihtele- 
vat suuresti. Paineet nostamisille ovat suuremmat kes
kusaluekunnissa, noin 80 % vastaajista odottaa veroäy
rin hintaa korotettavan kahden seuraavan vuoden aika
na. Keskusalueiden ulkopuolella korotuksiin suhtaudu
taan selvästi varovaisemmin.

• Veroäyrimäärän kehityksen arvioidaan heikentyvän 
vuosina 1992-93. Näkymät ovat samanlaiset sekä kes
kusaluekunnissa että muissa kunnissa.

• Paineet velanoton lisäämiseen vuosina 1992-93 ovat 
suuremmat keskusaluekunnissa. Yli puolet vastaajista 
odottaa velkamäärän kasvavan. Muissa kunnissa vel

Tilastokeskus 27



OULUN LÄÄN11992-93 *
ja koko maa —

Kunnan tuleva kehitys
keskusaluekunnat ^  

muut kunnat ^

Velkamäärä *
keskusaluekunnat ^ 

muut kunnat

Asukasluku *
keskusaluekunnat 

muut kunnat

Työttömyys *
keskusaluekunnat 

muut kunnat

85 ,3

kielteinen myönteinen

2:92

28 T ilas tokeskus^



Oulun lääni

Alueen kehitysnäkymät ovat synkentyneet keväästä, noin puolet vastaajista arvioi kehityksen 
huonontuvan lähitulevaisuudessa. Kuntien rahoitustilanne on aikaisempaa vaikeampi.
Sosiaali- ja  terveyspalveluissa ongelmien odotetaan kasvavan erityisesti Oulun seudun 
kunnissa. Veroäyrin kehitys jatkuu heikkona vuosina 1992-93, myös velkamäärän ennakoidaan 
kasvavan molempina vuosina. Veroäyrin hintaa korotetaan useimmissa kunnissa kahden 
seuraavan vuoden aikana. Asukasluvun odotetaan lisääntyvän, kasvu painottuu Oulun seudulle. 
Työttömyyden ei odoteta juurikaan lisääntyvän ensi vuonna. Asuntorakentamisen arvioidaan 
elpyvän ensi vuonna erityisesti Oulun seudulla, lähes kolmasosa vastaajista arvioi investointien 
kasvavan.

• Oulun läänissä kehitysnäkymät ovat varsin huonot. Yli 
puolet vastaajista arvioi kehityksen heikentyvän lähi
vuosina. Näkemykset ovat samanlaiset Oulun seudulla 
ja  muissa kunnissa.

• Kuntien rahoitustilanne nähdään huonommaksi kuin 
viime keväänä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestä
misessä ongelmien arvioidaan lisääntyvän Oulun seu
dulla. Sen sijaan kaavoitustilanteen odotetaan helpottu
van jatkossa. Oulun seudun ulkopuolella koulutus-, 
kulttuuri- ja vapaa-aikatoimessa nähdään ongelmien 
kasvavan. Elinkeinoelämän kehittämisen tulevaisuuden 
näkymät arvioidaan muita läänejä huonommaksi. Kun
tien yhteistyön nähdään sujuvan entistä helpommin 
koko läänissä.

• Paineet veroäyrin hinnan korotuksille ovat kasvaneet 
selvästi, näkemykset ovat muuttuneet oleellisesti viime 
keväästä. Vastaajien arvion mukaan korotuksista pääo
sin pidättäydytään ensi vuonna. Sen sijaan vuodelle 
1994 veroäyrin hintaa joudutaan korottamaan. Oulun 
seudulla äyrin hintaa korotetaan aikaisemmin kuin 
muissa kunnissa.

• Veroäyrimäärän kehitys jatkuu varsin synkkänä vuosi
na 1992-93. Oulun seudulla odotukset ovat molempina 
vuosina valoisammat kuin muissa kunnissa.

• Näkemykset velkamäärän kehityksestä ovat hyvin sa
manlaiset kuin viime keväänä. Velanottoa joudutaan 
lisäämään viime vuodesta, eikä tilanteen odoteta juuri
kaan parantuvan ensi vuonna.

• Väkimäärän arvioidaan lisääntyvän viime keväisten 
näkemysten mukaisesti. Kasvu painottuu Oulun seu
dulle, jossa kasvuodotukset ovat selvästi muita läänejä 
suuremmat. Noin 90 % vastaajista arvioi asukasluvun 
kasvavan tänä vuonna. Myös muissa kunnissa väki
määrän uskotaan lisääntyvän. Tulevana vuonna tilan
teen ei uskota oleellisesti muuttuvan.

• Tämän vuoden työttömyyskehitys nähdään keväisiä ar
vioita synkempänä. Työttömien määrä kasvaa selvästi 
viime vuodesta. Ensi vuonna näkymät ovat valoisam
mat. Työttömyyden ei odoteta enää lisääntyvän. Oulun 
seudulla lähes kolmannes vastaajista arvioi työttömyy
den alentuvan.

• Oulun seudulla työpaikkamäärä supistuu muita läänejä 
vähemmän. Sen sijaan muissa kunnissa työpaikkojen 
arvioidaan vähentyvän selvästi viime vuodesta. Tule
vana vuonna työpaikkamäärän ei odoteta enää laske
van. Oulun seudulla tilanne näyttää edelleen muita lää
nejä valoisammalta.

• Investoinnit ovat vähentyneet kaikilla toimialoilla vii
me vuodesta. Oulun seudun ulkopuolisissa kunnissa 
asuntorakentamiseen kohdistettavat investoinnit supis
tuvat vähemmän kuin vastaavissa kunnissa muissa lää
neissä. Ensi vuonna asuntorakentamisen odotetaan el
pyvän Oulun seudulla, lähes kolmannes vastaajista us
koo investointien lisääntyvän. Teollisuusinvestointien 
arvioidaan vähentyvän Oulun seudun ulkopuolisissa 
kunnissa keskimääräistä enemmän. Sen sijaan Oulun 
seudulla kehitysnäkymät ovat valoisammat.
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Lapin

Lapin läänin kehitysnäkymät ovat heikentyneet keväästä. Keskusaluekuntien rahoitustilanne on 
parempi kuin muualla maassa. Sen sijaan muissa kunnissa vaikeuksien arvioidaan lisääntyvän. 
Elinkeinoelämän kehittäminen tuottaa kunnille muita läänejä enemmän vaikeuksia. Veroäyri
määrän kehitys on heikkoa. Noin 60 % vastaajista arvioi kuntien nostavan veroäyrin hintaa 
kahden seuraavan vuoden kuluessa. Velkamäärän arvioidaan myös kasvavan keskusaluekunnis- 
sa. Läänin asukasluvun odotetaan pienentyvän, keskusaluekunnissa näkymät ovat muita kuntia 
paremmat. Useissa keskusalueiden ulkopuolisissa kunnissa työttömyyden arvioidaan alentuvan. 
Investointikehitys parantuu ensi vuonna erityisesti keskusalueiden ulkopuolella, investointien ei 
odoteta juurikaan vähentyvän maatalousinvestointeja lukuunottamatta. Keskusaluekunnissa 
näkymät ovat hieman huonommat.

• Lapin läänin kunnissa kehitysnäkymät ovat heikenty
neet viime keväästä. Näkemykset kunnan tulevasta ke
hityksestä poikkeavat kuitenkin varsin paljon toisis
taan. Kolmasosa vastaajista arvioi kehityksen parantu
van ja noin 56 % huonontuvan.

• Keskusaluekunnissa rahoitustilanne nähdään muuta 
maata paremmaksi. Sen sijaan muissa kunnissa yli 80 
% vastaajista arvioi rahoituksen järjestämisen vaikeu
tuvan lähitulevaisuudessa. Elinkeinoelämän kehittämi
nen tuottaa ongelmia koko läänissä, näkemykset ovat 
muuttuneet selvästi synkemmiksi erityisesti kes
kusaluekunnissa. Kulttuuri- ja  vapaa-aikatoimessa vai
keuksien nähdään edelleen jatkuvan keväisten odotus
ten mukaisesti. Sen sijaan kuntien yhteistyö sujuu erin
omaisesti varsinkin keskusaluekunnissa, muissa kun
nissa näkemykset ovat tulleet varovaisemmiksi. Kes
kusseutujen ulkopuolella myös asumisongelmien arvi
oidaan olevan poistumassa odotukset ovat kohentu
neet viime keväästä.

• Keväällä kuntien arvioitiin siirtävän veroäyrin hinnan 
korotuksia myöhemmäksi. Tilanne on muuttunut sikä
li, että 60 % vastaajista odottaa veroäyrin hintaa nos
tettavan kahden seuraavan vuoden aikana. Keskusalu
eiden ulkopuolisissa kunnissa korotuksia toteutetaan 
yleisemmin vuodelle 1994. Sen sijaan noin kolmannes 
keskusaluekuntien vastaajista arvioi hinnan nousevan 
jo ensi vuonna.

• Veroäyrimäärän kehityksen arvioidaan jatkuvan huo
nona vuosina 1992-93. Jälkimmäisenä vuonna kes
kusaluekunnissa kehitys nähdään muuta lääniä huo
nommaksi, noin 3/4 vastaajista odottaa veroäyrimäärän 
kehityksen heikontuvan vuodesta 1992.

• Velkamäärä kasvaa selvästi Lapin läänin kes
kusaluekunnissa vuosina 1992-93. Sen sijaan muissa 
kunnissa noin 44 % vastaajista arvioi velanoton vähen

tyvän viime vuodesta. Ensi vuonna velkamäärän usko
taan pysyvän tämän vuotisella tasolla.

• Näkemykset asukasluvun kehityksestä ovat samanlai
set kuin viime keväänä. Läänin väkimäärän arvioidaan 
pienentyvän viime vuodesta. Keskusseuduilla asukas
luku kasvaa, mutta muissa kunnissa se laskee. Ensi 
vuonna tilanne parantuu hieman keskusalueiden ulko
puolisissa kunnissa.

• Näkemykset tämän vuotisesta työttömyyskehityksestä 
eivät ole muuttuneet keväästä, työttömien määrän arvi
oidaan kasvavan selvästi koko läänissä. Ensi vuonna 
työttömyyden kasvun odotetaan pysähtyvän. Keskus
alueiden ulkopuolisissa kunnissa näkymät ovat hieman 
muuta lääniä paremmat, viidesosa vastaajista arvioi 
työttömyyden supistuvan.

• Työpaikat vähentyvät koko läänissä viime vuodesta. 
Keskusaluekunnissa kehitysnäkymät ovat hieman 
muuta lääniä huonommat. Ensi vuonna tilanteen ei 
odoteta parantuvan oleellisesti, työpaikkojen arvioi
daan vähentyvän eniten keskusaluekunnissa. Lapin 
läänin kuntien työpaikkakehitys on maan keskimää
räistä huonompaa.

• Investoinnit vähentyvät selvästi viime vuodesta koko 
läänissä. Keskusalueiden ulkopuolisissa kunnissa maa
talous- ja  palveluinvestoinnit supistuvat muuta maata 
enemmän. Ensi vuoden näkymät ovat huomattavasti 
valoisammat. Keskusalueiden ulkopuolisissa kunnissa 
investointien ei uskota enää vähentyvän maataloutta 
lukuunottamatta. Yli kolmannes vastaajista arvioi teol
lisuusinvestointien lisääntyvän, myös asuntorakentami
sessa huonon kehityksen odotetaan taittuvan. Kes
kusaluekunnissa kehitysnäkymät ovat hieman muita 
kuntia synkemmät. Arviot myötäilevät maan muiden 
keskusalueiden kehitysodotuksia.
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Ahvenanmaa

Ahvenanmaan kehitysnäkymät poikkeavat selvästi muusta maasta. Vielä tänä vuonna maa
kunnan kehitys on useimpien muuttujien mukaan parempi kuin muualla maassa, mutta ensi 
vuonna näkymät synkentyvät. Suunta on päinvastainen kuin muissa lääneissä. Rahoitus koetaan 
suurimmaksi ongelmaksi kunnallishallinnossa. Sen sijaan sosiaali-ja terveyspalveluiden järjes
tämisen koetaan helpottuneen keväästä. Velkamäärän kasvu on varsin vähäistä, tänä vuonna 
erityisesti keskusalueiden ulkopuolisissa kunnissa. Vuonna 1993 velanoton arvioidaan kasva
van. Taloudellisen tilanteen huonontumisen myötä paineet veroäyrin hinnan korottamiseen 
ovat kasvaneet, niitä ei kuitenkaan toteuteta laajasti vielä ensi vuodelle. Työttömyyskehitys 
näyttää synkältä erityisesti ensi vuonna. Investointien kehitys näyttää maakunnassa valoisam
malta kuin muualla maassa.

• Ahvenanmaan odotukset ovat varsin kielteiset. Kes- 
kusaluekunnissa 45 % vastaajista arvioi kehityksen 
huonontuvan tulevaisuudessa. Muissa kunnissa mieli
piteet ovat ristiriitaisia, näkymät ovat kuitenkin sel
keästi valoisammat kuin keskusalueella.

• Maarianhaminan seudulla rahoitustilanne on huonoim- 
pia koko maassa, lähes kaikki vastaajat arvioivat on
gelmien lisääntyvän tulevaisuudessa. Myös elinkei
noelämän kehittämisessä ja ympäristöasioissa vaikeuk
sia ennakoidaan olevan tulossa. Maarianhaminan seu
dun ulkopuolella päivähoitopalveluiden järjestäminen 
nähdään ongelmallisena, tilanne on huonontunut viime 
keväästä. Myös kulttuuri-, vapaa-aika- ja  koulutustoi
messa näkymät ovat synkentyneet. Sen sijaan kuntien 
yhteistyön näkymät ovat parantuneet

• Veroäyrin hintaa tullaan korottamaan useimmissa Ah
venanmaan kunnissa kahden seuraavan vuoden aikana, 
noin 3/4 vastaajista arvioi korotusten toteutuvan vii
meistään vuonna 1994. Korotukset näyttävät painottu
van jälkimmäiselle vuodelle erityisesti Maarianhami
nan seudun ulkopuolella.

• Tämän vuoden osalta veroäyrimäärän kehitysnäkymät 
ovat hieman valoisammat kuin keväällä. Maarianhami
nan seudun ulkopuolella vain 25 % vastaajista arvioi 
kehityksen huonontuvan. Ensi vuonna näkymät ovat 
selvästi synkemmät. Maarianhaminan seudulla odotuk
set ovat kielteisemmät kuin muilla keskusalueilla. 
Myös keskusalueiden ulkopuolella kehityksen odote
taan huonontuvan huomattavasti.

• Keskusaluekunnissa velkaa joudutaan ottamaan viime 
vuotista enemmän. Muissa kunnissa näkymät ovat va
loisammat, useissa kunnissa velanoton tarve on pie
nentynyt. Vastaukset myötäilevät pitkälti viime keväi
siä mielipiteitä. Ensi vuonna velkaa otetaan koko maa

kunnassa tämän vuotista selvästi enemmän, mutta eri
tyisesti Maarianhaminan seudun ulkopuolisissa kunnis
sa velantarpeen arvioidaan lisääntyvän. Tältä osin nä
kymät ovat synkeämmät kuin muissa lääneissä.

• Ahvenanmaan asukasluvussa ei arvioida tapahtuvan 
suuria muutoksia. Erityisesti Maarianhaminan seudulla 
odotukset ovat selvästi muita läänejä varovaisemmat. 
Muissa kunnissa odotukset ovat varsin ristiriitaisia.

• Työttömyys kohoaa tänä vuonna erityisesti Maarianha
minan seudulla. Muissa kunnissa näkymät ovat va
loisammat, joskin työttömyyden arvioidaan lisääntyvän 
myös niissä. Ensi vuosi synkentää tilannetta sekä Maa
rianhaminan seudulla että sen ulkopuolella. Jälkimmäi
sellä alueella 3/4 vastaajista odottaa työttömien mää
rän kasvavan.

® Työpaikkojen ei odoteta juurikaan vähentyvän tänä 
vuonna, arviot ovat samanlaiset kuin keväällä. Ensi 
vuonna kehityksen odotetaan synkentyvän selvästi 
Maarianhaminan seudun ulkopuolella. Näkymät poik
keavat huomattavasti muista lääneistä. Maarianhami
nan seudulla kehitys jatkuu jokseenkin samanlaisena 
kuin tänä vuonna.

• Investointinäkymät eivät ole muuttuneet keväästä. In
vestoinnit vähentyvät Ahvenanmaalla selvästi muuta 
maata vähemmän. Maarianhaminan seudun ulkopuo
lella kehitys on muuta lääniä valoisampi, siellä inves
toimisen ei odoteta supistuvan viime vuodesta maata
loutta lukuunottamatta. Maarianhaminan seudulla 
asuntorakentamis- ja  palveluinvestointien arvioidaan 
vähentyvän vuodesta 1991. Ensi vuonna tilanne ei 
muutu oleellisesti. Keskusalueiden ulkopuolella asun
torakentamisessa odotetaan tapahtuvan lievä käänne 
huonompaan.

____________
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N Y L A N D S  L A N  1 9 9 2 - 9 3  ' 

o c h  h e ia  la n d e t ---------

Utvecklingen i framtiden
ce n tra lo rte r m. om ne jd  

övriga  ko m m u ner  «

Skuldbörda *
c e n tra lo rte r m. om n e jd  «•» 

övriga  ko m m u ner

Invänarantal *
c e n tra lo rte r m. om ne jd  

övriga  kom m u ner

Arbetslöshet *
ce n tra lo rte r m. om ne jd  

övriga  ko m m u ner
i i i i I I i i i i I

% 10080 80 4 0  2 0  0 20  40 60 80100

De allmänna utsiktema för utvecklingen i Nylands län är sämre än pä 
vären. Man har högre ställda förväntningar i centralorter med omnejd 
än i länets övriga delar. Kommunemas ekonomiska situation har 
skärpts sedän i varas. Skattöresutvecklingen motsvarar inte förväntning- 
ama. Trycket pä förhöjningar av skattörespriset har vuxit överlag. 
Skuldbördan väntas fortsätta öka. Arbetslösheten har vuxit och ingen 
lindring är att vänta nästa âr. I framtiden väntas invânarantalet i länet 
öka ocksä utanför centralortema. De Stora investeringsprojekten ligger 
pâ is är 1992, nägon nämnvärd förbättring är inte heller att vänta näs
ta är.

Nylands län

Á B O  O C H  B J Ö R N E B O R G S  L Ä N  

1 9 9 2 - 9 3  o c h  h e ia  la n d e t --------

Utvecklingen i framtiden
c e n tra lo rte r m. o m n e jd  » 

öv rig a  ko m m u ner  «.

Skuldbörda *
ce n tra lo rte r m. o m n e jd  57 

övriga  kom m uner

Invänarantal *
ce n tra lo rte r m. om n e jd  

övriga  kom m u ner

Arbetslöshet *
ce n tra lo rte r m. om n e jd  

öv rig a  kom m u ner
i i i i i I i i i i i

% 10080 60 40 20  0 20 40 60 80100

ne g a tiv p o s it iv

Abo och Bjorneborgs Ian

De allmanna utsiktema for utvecklingen har stadigt forsamrats sedan 
hosten 1991. Nar det galler de kommunala tjanstema forefaller man 
anda ha mindre problem an i landet overlag. Bortser man fran finan- 
sieringen vantas det under den narmaste framtiden inga stdrre prob
lem inom kommunalforvaltningens olika uppgiftsomraden. Trycket pa 
skattoret har okat, i synnerhet i centralorter med omnejd. Skuldbordan 

vaxer, men behovet av skuldsattning vantas vara mindre an tidigare. 
Arbetslosheten okar delta ar. En utjamning vantas 1993, men att anta- 
let arbetslosa avtar vantas anda inte. Investeringsvolymen har minskat, 
en forbattring vantas nasta ar.

T A V A S T E H U S  L A N  1 9 9 1 - 9 2

o c h  h e la  la n d e t ----------

Utvecklingen i framtiden
ce tra lo rte r m. om n e jd  

övriga ko m m u ner <

Skuldbörda *
ce tra lo rte r m. om nejd '» ' 

övriga kom m u ner

Invänarantal *
c e tra lo rte r m. om n e jd  

övriga  ko m m u ner

Arbetslöshet *
ce tra lo rte r m . omnejd- 

övriga kom m unen
i i i i i I i i i i i

10080 60 40 20  0 20  40 60 80100

n e ga tiv p o s it iv

Tavastehus län

De allmänna utsiktema för utvecklingen i länet är märkbart dystrare 
än pä váren. När det gäller kommunemas finansiering bedöms läget 
vara ett av de svâraste i landet. Det har skett en försämring i skatt 
öresutvecklingen. Skuldbördan väntas öka, i de fiesta kommunema 
höjs skattörespriset under de tvä följande áren. Arbetslösheten väntas 
öka i heia länet, en utjämning väntas 1993. Invânarantalet väntas fort- 
sättningsvis öka i centralorter med omnejd. Investeringsverksamheten 
avtar pätagligt jämfört med föregäende är, nästa är är utsiktema nägot 
ljusare.

34 Tilastokeskus^!



De allmänna utsiktema för utvecklingen är fortfarande däliga. Finan- 
sieringsläget i kommunema är svärare än i länen i landet i genom- 
snitt. Däremot ser man mindre problem i utvecklandet av näringslivet. 
I skattöresutvecklingen väntas en försämring 1992-93. Behovet av 
skuldsättning är mindre än i de flesta andra länen enligt bedömningar- 
na. Däremot har man ändrat sig sedan i väras när det gäller eventuella 
höjningar av skattörespriset, nu väntas det höjningar under de tvä föl- 
jande ären i sä gott som alla kommuner utanför centralortema med 
omnejd. Arbetslösheten har ökat detta är, en kännbar förbättring vän
tas 1993. Detta är avtar investeringsvolymen inom alla näringsgrenar.

Kymmene län K Y M M E N E  LA N  1992-93 '
o c h  h e ia  la n d e t —

Utvecklingen i framtiden
ce n tra lo rte r m. om n e jd  

övriga  kom m u ner  *<<

Skuldbörda
ce n tra lo rte r m. om n e jd  

övriga  kom m u ner

Invänarantal *
ce n tra lo rte r m. om n e jd

övriga  kom m uner

Arbetslöshet *
c e n tra lo rte r m . om n e jd  

övriga  kom m u ner
l l I l l I i i i l I 

10080 60 40 20  0 20  40 60 80100

p o s it iv

S:t Michels län

De allmänna utsiktema för utvecklingen i länet är ganska dystra, trots 
att kommunemas fmansieringsläge bedöms vara bättre än i fiera andra 
län. När det gäller utvecklandet av näringslivet ökar svärighetema, 
särskilt i trakten kring S:t Michel. Ären 1992-93 väntas en försämring 
i skattöresutvecklingen i heia länet. I samtliga kommuner väntas höj
ningar av skattörespriset under de tvä följande áren. Skuldbördan 
växer. Arbetslösheten ökar kräftigt detta är. I trakten kring S:t Michel 
väntas inte längre att invänarantalet ökar. Nästa är väntas en utjäm- 
ning i investeringsvolymens negativa utveckling.

S; T  M IC H E LS  L A N  1992-93 ' 
o c h  h e ia  la n d e t -------

Itvecklingen i framtiden
ce n tra lo rte r m. om ne jd  

övriga  ko m m u ner  *

ikuldbörda *
ce n tra lo rte r m. om n e jd  

övriga  kom m uner

ivänarantal *
ce n tra lo rte r m . om ne jd  

övriga  kom m uner

arbetslöshet *
ce n tra lo rte r m. om n e jd  

övriga  kom m u ner
i i i i T T T  l i l i

10080 60 40 2 0  0 20  40 60 80100

Norra Karelens län

De allmänna utsiktema för utvecklingen är de sämsta i hela landet. 
Utöver problemen i kommunemas finansiering väntas det i högre grad 
än i det övriga landet svärigheter när det gäller att ordna social- och 
hälsovärdstjänster. Möjlighetema att utveckla näringslivet bedöms va
ra däliga pä alla omräden utanför Joensuu. Skattöresutvecklingen för- 
sämras 1992-93. Skuldbördan väntas öka ocksä nästa är. Trycket pä 
höjningar av skattörespriset är mindre än i de övriga länen, men trots 
detta tror omkring hälften av de som svarade att man blir tvungen att 
höja skattörespriset under de tvä följande ären. Arbetslösheten väntas 
öka ännu nästa är. Investeringsvolymen minskar frän i fjol inom alla 
näringsgrenar. En liten ljusning väntas nästa är.

N O R R A KA R E LE N S  LÄ N  1992-93 
o c h  h e la  la n d e t —

Utvecklingen i framtiden
ce n tra lo rte r m. om ne jd  «  

övriga k om m u ner >

Skuldbörda * *
c e n tra lo rte r m. om ne jd  »  

övriga  kom m u ner

Invänarantal *
ce n tra lo rte r m. om ne jd

övriga  ko m m u n e r  «•<

Arbetslöshet *
ce n tra lo rte r m. om nejd  

övriga  kom m u ner
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K U O P I O  L A N  1 9 9 2 - 9 3  ' 

o c h  h e la  la n d e t —

Utvecklingen i framtiden
centralorter m. omnejd  

övriga kommuner

Skuldbörda
centralorter m. omnejd 

övriga kommuner

Invänarantal *
centralorter m. omnejd  

övriga kommuner

Arbetslöshet *
centralorter m. omnejd 

övriga kommuner
l l i i i I i i i i I 

10080 60 40 20 0 20 40 60 80100

p o s it iv

De allmänna utsiktema för utvecklingen i länet är bland de ljusaste i 
landet. Tron pä att kommunalförvaltningen klarar av sina uppgifter är 
större än i de flesta andra länen. Finansieringen och utvecklandet av 
näringslivet är de största Problemen inom den närmaste framtiden. 
Skattöresutvecklingen försämras ären 1992-93. Nästa är väntas skuld- 
sättningen minska, i synnerhet i trakten kring Kuopio. I de flesta kom- 
munema väntas en höjning av skattörespriset under de tvä följande 
ären. Arbetslösheten väntas fortsättningsvis vara hög i centralortema 
med omnejd. Detta är utvecklas investeringsverksamheten sämre än i 
landet i genomsnitt. En förbättring i Situationen väntas 1993, investe- 
ringama i industrin kanske rentav ökar.

Kuopio län

M E L L E R S T A  F I N L A N D S  L A N  1 9 9 2 - 9 3  ' 

o c h  h e ia  la n d e t

Utvecklingen i framtiden
centralorter m. omnejd  « 

övriga kom m unerw

Skuldbörda
centralorter m. omnejd 

övriga kommuner

Invänarantal *
centralorter m. omnejd 

övriga kommuner

Arbetslöshet *
centralorter m. omnejd 

övriga kommuner
i i i i i I l i i i i

% 10080 60 40 20 0 20 40 60 80100

ne g a tiv p o s it iv

Mellersta Finlands län

De allmänna utsiktema för utvecklingen är bland de dystraste i landet, 
omkring 67 procent av de som svarade väntar en försämring i utveck
lingen inom den närmaste framtiden. Kommunemas finansieringslä- 
ge är svärt. Problemen väntas öka ocksä inom utvecklandet av närings
livet och när det gäller anordnandet av social- och hälsovärdstjänster.
I takt med att den ekonomiska utvecklingen försämrats har trycket pä 
höjningar av skattörespriset ökat, enligt bedömningama höjer flera än 
hälften av kommunema i länet skattöret redan nästa är. I skattöresut
vecklingen väntas en försämring nästa är, skuldsättningen väntas öka. 
När det gäller arbetslösheten väntas en liten förbättring nästa är, i syn
nerhet i kommunema utanför trakten kring Jyväskylä. Invänarantalet 
väntas öka, tillväxten koncentreras tili Jyväskylä med omnejd. Investe- 
ringsvolymen väntas minska detta är i större utsträckning än vad man 
uppgav i bedömningama i väras. Nästa är ser det ljusare ut, dä väntas 
det att i synnerhet bostadsproduktionen kommer igäng.

V A S A  L A N  1 9 9 2 - 9 3  ' 

o c h  h e ia  la n d e t -------

Utvecklingen i framtiden
centralorter m. omnejd 

övriga kommuner

Skuldbörda *
centralorter m. omnejd 

övriga kommuner

Invänarantal *
centralorter m. omnejd 

övriga kommuner

Arbetslöshet *
centralorter m. omnejd  

övriga kommuner
i i i i i I i i i i I

9b 10080 60 40 20 0 20 40 60 80100

Vasa län

De allmänna utsiktema för utvecklingen i länet är de bästa i heia lan
det. Beträffande de kommunala tjänstema väntas det problem i min- 
dre utsträckning än i andra län. Samarbetet mellan kommunema fung- 
erar rätt bra. Man oroar sig mindre för utvecklandet av näringslivet i 
kommuner som ligger utanför centralortema med omnejd än i motsva- 
rande kommuner i resten av landet. Skuldbördan växer i centralorter- 
na med omnejd, i de övriga kommunema är man försiktigare i bedöm
ningama om säväl skuldsättning som skattörespris. Invänarantalet vän
tas växa i heia länet detta är, i fortsättningen tror man att invänaranta
let ökar främst i centralortema med omnejd. Bedömningama om ar- 
betslöshetens utveckling är mörkare än i väras, nästa är väntas en ut- 
jämning. Investeringama i industrin har minskat tydligt i centralorter- 
na med omnejd, i de övriga kommunema är investeringsverksamheten 
livligare inom alla näringsgrenar jämfört med de övriga länen. Härvid 
väntas det inga väsentliga förändringar nästa är.
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De allmänna utsiktema för utvecklingen i regionen är sämre än pá vá
ren, omkring hälften av de som svarade nu väntar en försämring inom 
den närmaste framtiden. När det gäller kommunemas finansieringslä- 
ge förutspäs problem i högre grad än tidigare. När det gäller social- 
och hälsovärdstjänster tros Problemen öka i synnerhet i kommunenia i 
trakten kring Uleáborg. Skattöresutvecklingen fortsätter vara dálig 
1992-93, ocksá skuldbördan väntas öka bägge áren. I de fiesta kom- 
munema höjs skattörespriset under de tvá följande áren. Invánaranta- 
let väntas öka, ökningen koncentreras tili trakten kring Uleáborg. Ar- 
betslösheten väntas inte öka nästan alls 1993. Bostadsproduktionen 
tros äterhämta sig nästa ár i synnerhet i trakten kring Uleáborg, ine- 
mot en tredjedel av de som svarade tror att investeringsvolymen ökar.

Uleáborgs län U L E Á B O R G S  L Ä N  1 9 9 2 - 9 3  ' 

o c h  h e ia  la n d e t -------

Utvecklingen i framtiden
ce n tra lo rte r m . o m n e jd  > 

övriga  kom m uner

Skuldbörda *
ce n tra lo rte r m. om ne jd  

övriga  kom m u ner

Invánarantal *
ce n tra lo rte r m. om n e jd

övriga  kom m u ner

Arbetslöshet *
ce n tra lo rte r m. om n e jd  

övriga  kom m uner
l i i l l I l l i i l

% 10080 60 40 2 0  0 20 40 60 80100

Lapplands län

De allmänna utsiktema för utvecklingen i Lapplands län bedöms vara 
sämre än pá váren. Finansieringsläget i centralortema och deras om
nejd är bättre än i motsvarande kommuner i landets övriga delar. I de 
övriga kommunema i länet väntas större svárigheter. Utvecklandet av 
näringslivet bereder kommunema i Lapplands län större problem än 
kommunema i de övriga länen. Skattöresutvecklingen är dálig. Om
kring sextio procent av de som svarade väntade en höjning av skatt
örespriset under de tvä följande áren. Skuldsättningen väntas öka, ock
sá i centralortema med omnejd. Invánarantalet väntas minska; i detta 
avseende är utsiktema ljusare i centralortema med omnejd än i de öv
riga kommunema. Arbetslösheten väntas minska i de fiesta kommuner- 
na utanför centralortema med omnejd. Investeringsverksamheten ökar 
nästa är, i synnerhet utanför centralortema och deras omnejd. Bortsett 
frán investeringama i lantbruket väntas investeringsverksamheten inte 
minska nämnvärt. Motsvarande utsikter för centralorter med omnejd 
är nägot dystrare.

L A P P L A N D S  L A N  1 9 9 2 - 9 3  *

o c h  h e ia  la n d e t -------» o
Utvecklingen i framtiden

c e n tra lo rte r m. om n e jd  

övriga  kom m u ner  «<>.*

Skuldbörda *
ce n tra lo rte r m . o m n e jd  *» 

övriga  kom m uner

Invánarantal
ce n tra lo rte r m. om n e jd  

övriga  kom m u ner

Arbetslöshet *
ce n tra lo rte r m. om n e jd  

övriga  kom m u ner
i i i i i I i i i i i

10080 60 40 20  0 20 40 60 80100

Landskapet Aland

Utsiktema för utvecklingen i Landskapet Aland avviker tydligt frän 
de övriga delama av landet. Ännu i är är utvecklingen pä Äland positi- 
vare än i de övriga delama av landet med avseende pä de flesta va- 
riablema, men nästa är ser det dystrare ut. Utvecklingen förefaller sä- 
ledes gä i motsatt riktning än i länen i Finland överlag. Inom kom- 
munalförvaltningen ser man finansieringen som det största problemet. 
Jämfört med i väras är man däremot mer optimistiskt inställd när det 
gäller möjlighetema att ordna social- och hälsovärdstjänster. Skuldbör
dan ökar inte mycket detta är, detta gäller speciellt kommuner utanför 
centralorter med omnejd. Behovet av skuldsättning tros öka 1993. 
Trycket pä höjningar av skattörespriset har ökat i takt med att den 
ekonomiska Situationen försämrats - nägra höjningar i större Skala ge- 
nomförs dock knappast ännu nästa är. När det gäller arbetslösheten 
ser Situationen dyster ut 1993. Investeringsvolymen verkar utvecklas 
positivare än i de övriga delama av landet.

L A N D S K A P E T  Ä L A N D  1 9 9 2 - 9 3 '

o c h  h e ia  la n d e t —

3cklingen i framtiden
ce n tra lo rte r m. om ne jd  

övriga  kom m u ner

ildbörda *
c e n tra lo rte r m. om ne jd  

övriga  ko m m u ner

inarantal *
ce n tra lo rte r m. om nejd  

övriga kom m u ner

etslöshet *
ce n tra lo rte r m. om ne jd  «•

övriga  k om m u ner  « __________
l i i l i I i i l l I

% 10080 60 40 20 0 2  0 4  0 60 8 0 h

n e ga tiv p o s it iv
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SVT Suomen Virallinen Tilasto 
Finlands Officiella Statistik 
Official Statistics of Finland

Statistics Finland In c o m e  a n d  c o n s u m p tio n  
1 9 9 2 :1 6

T ie d u s te lu t -  F ö r frä g n in g a r  -  In q u ir ie s :

T ila s to k e s k u s
S ta tis t ik c e n tra le n
V e s a  V ir ta n e n  (90) 17  341

S is ä a s ia in m in is te r iö
In r ik e s m in is te r ie t
M a rk k u  N is s in e n  (90) 1 60  4 5 2 2

Julkaisujen myynti: Försäljning: Flinta — Pris
8 0  m k IS S N  0 7 8 4 -8 4 2 0
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