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Alkusanat

Förord

Aluebarometri 2:1995 on sisäasiainministeriön ja Suomen
Kuntaliiton kaksi kertaa vuodessa tehtävä kysely. Maa
kuntaliitot analysoivat aineistoa omalta osaltaan. Kyselyn
suorittaa Tilastokeskus.

Regionbarometem 2:1995 är en förfrägan som inrikesministeriet och Finlands Kommunförbund gör tillsammans tvä
gänger om äret. Landskapsförbunden analyserar sitt eget
material. Förfrägan utförs av Statistikcentralen.

Aluebarometri mittaa maan eri osien kehityksessä odotet
tavissa olevia muutoksia - ’paineen’ vaihtelua. Vastaukset
perustuvat kuntien virka- ja luottamushenkilöiden henkilö
kohtaisiin näkemyksiin ja tietoihin. Aluebarometrin mittauskertoja on kertynyt 9 syksystä 1991 syksyyn 1995.
Aluebarometrista on saatavissa erillinen taulukkoraportti
ja otantamenetelmäraportti.

Regionbarometem mäter de förändringar i utvecklingen
som väntas i olika delar av landet. Svaren bygger pä kommunala tjänstemäns och förtroendevaldas personliga uppfattningar och kännedom om sin kommun. Mätningar för
Regionbarometem har hittills gjorts 9 gänger frän hösten
1991 tili hösten 1995. En separat tabellrapport och en
rapport om urvalsmetoden finns ocksä att fä över barometem.

Tutkimusmenetelmä

Undersökningsmetod

Kyselyyn vastaajat on valittu otantamenetelmällä. Perus
joukon muodostavat kaikki Suomen kunnanjohtajat,
kunnanvaltuuston puheenjohtajat, kunnanhallituksen
puheenjohtajat, elinkeinoasiamiehet ja suunnittelusih
teerit. Suurimmissa kaupungeissa (20 kpl) perusjoukkoon
kuuluvat edellisten lisäksi myös apulaiskaupunginjohta
jat, kunnanvaltuuston I ja II varapuheenjohtajat sekä
kunnanhallituksen I ja II varapuheenjohtajat. Otanta
ottaa huomioon niin alueelliset kuin kunnan sisäiset mieli
pide-erot. Kaksiasteisella (kunta/virkamies) ryväsotannalla
molemmilla tasoilla yksinkertaista satunnaisotantaa käyttä
en kysely lähetettiin 880 em. nimikkeen haltijalle. Kyse
lyn vastausprosentti oli 78.
Kaikilla kunnilla on korostuskertoimet, joilla vastausmää
rien vaihtelu kuntien välillä on eliminoitu. Jokainen kunta
on täten samanarvoinen barometrissa.

De som svarat i Regionbarometem har valts genom ett
urval. Populationen bestär av samtliga kommundirektörer, ordföranden i kommunfullmäktige, ordföranden
i kommunstyrelsema, näringsombudsmän och planeringssekreterare i Finland. I de största städema (20 st.)
omfattar populationen ocksä biträdande stadsdirektörer,
första och andra vice ordförande i kommunfullmäktige
samt första och andra vice ordförande i kommunstyrelserna. Urvalsmetoden tar hänsyn tili säväl regionala
skillnader som olika äsikter inom kommunema. En förfrä
gan skickades tili sammanlagt 880 urvalspersoner som
togs ut genom ett tvä stegs (kommun/tjänsteman) klusterurval, pä vardera nivän med ett obundet slumpmässigt
urval. Av de tillfrägade svarade 78 procent.
För samtliga kommuner beräknades korrigeringskoefficienter som eliminerar lokala variationer i svarsbenägenheten. Alla kommuner är säledes jämbördiga i barometem.

Alueluokitukset

Omrädesindelningar

Maan eri osien kehityksessä odotettavissa olevia muutok
sia tarkastellaan 7-luokkaisella kuntatyypittelyllä ja
maakuntajaolla. Maakuntatasolla kunnat jaetaan rapor
tissa keskusaluekuntiin ja muihin kuntiin (ks. maakuntakartat).

De förändringar i utvecklingen som väntas pä olika häll i
landet redovisas i en 7-klassig typindelning av kommunerna i landet och i en landskapsindelning. Pä landskapsnivä indelas kommunema i centralorter med omnejd och övriga kommuner (se landskapskartoma).

Kysymykset ja saldoluvut

Frägorna och saldona

Aluebarometrissa 2:1995 tiedustellaan kunnan kehitystä
yleensä ulottuvuudella suurempi - yhtä suuri - pienempi,
jolloin kyse on oleellisista muutoksista Kysymykset koske
vat kuluvaa vuotta edelliseen vuoteen verrattuna tai seuraavaa vuotta kuluvaan vuoteen verrattuna. Kuviot esittä
vät saldolukuja, jotka lasketaan suurempi ja pienempi - vas
tausten prosenttiosuuksien erotuksena. Kysymykset luokituksineen löytyvät aluebarometrin viimeistä edelliseltä sivulta

Regionbarometem 2:1995 pejlar helt allmänt utvecklingen
i kommunen pä skalan större - lika stor - mindre och
avser säledes betydande förändringar. Frägoma gäller innevarande är jämfört med föregäende är, eller följande
är jämfört med innevarande är. Figurerna anger de sal
don som uträknats som skillnaden mellan större och mindre
angivna i procent. Frägorna och klassificeringarna
publiceras pä det nästsista uppslaget.

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

Regionnivän eller urvalets stratifieringsvariabel ändrades
vären 1994 frän Iän tili landskap. Samtidigt förstorades urvalet. Saldona för tiden före vären 1994 har räknats
genom en efterstratifiering för de landskap som inte följer
länsgränserna och ett mindre urval än det nuvarande har
använts. Detta bör beaktas dä resultaten tolkas.
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Utsikter för utveckllngen inom oiikä
regioner hösten 1995

Alueiden kehitysnäkymät
syksyllä 1995

De allmänna utsiktema för utvecklingen inom
regionerna är mycket goda, trots att förväntningarna nu är försiktigare än i väras. Utsik
tema är ljusast i förortskommuner och industrialiserade centra. Mest optimistiskt ser man
pä framtiden i Birkaland och Södra Karelen.
Kommunemas finansieringsläge är däligt. Ut
siktema är dystrare än i väras. Man räknar
dock med att kunna amortera skuldema inom
de närmaste ären. Den goda inkomstutvecklingen i kommunema stöder denna mälsättning.
I de flesta kommuner ändras inte skatteöret
under nästa är. Behovet att höja skatteöret
ökar är 1997. Sysselsättningsläget antas förbättras i är och nästa är, trots att förväntningam a nu är försiktigare än i väras. Främst
ökar arbetsplatserna inom industrin och de
privata tjänstema. Inom lantbmket och de ojfentliga tjänstema minskar arbetsplatserna klart.
Investeringsutvecklingen ser synnerligen dälig
ut, enbart inom industrin väntas en tillväxt.
Samarbetet kommunema emellan löper fortfarande väl. Främst gäller satsningen samar
betet pä regionkommunal nivä, men ocksä det
intemationella samarbetet och samarbetet pä
landskapsnivä antas öka betydligt. Med undantag av kommuner med stör primärproduktion
väntas EU-medlemskapet ha särskilt positiv
inverkan pä utvecklingen inom näringslivet
och pä kommunens egen verksamhet.

Alueiden yleiset kehitysnäkymät ovat varsin
hyvät, vaikka odotukset ovat varovaisemmat
kuin viime keväänä. Parhaat näkymät ovat
esikaupunkikunnissa ja teollisuuskeskuksissa.
Maakunnista valoisimmin tulevaisuuteen suh
taudutaan Pirkanmaalla ja Etelä-Karjalassa.
Kuntien rahoitusasema on vaikea, näkemykset
ovat synkentyneet keväästä. Velkaa pyritään
kuitenkin vähentämään lähivuosina. Tätä ta
voitetta tukee kuntien hyvä tulokehitys. Vero
äyrin hinta pysyy pääosassa kuntia ennallaan
ensi vuonna. Vuonna 1997 paineet veroäyrin
hinnan korotuksiin kasvavat. Työllisyystilan
teen arvioidaan parantuvan tänä ja ensi
vuonna, vaikka odotukset ovat keväistä varo
vaisemmat. Lähinnä teollisuuden ja yksityis
ten palveluiden työpaikat lisääntyvät. Maata
louden ja julkisten palveluiden työpaikat vä
hentyvät selvästi. Investointien kehitys näyttää
varsin huonolta, niiden ei odoteta juurikaan
kasvavan teollisuutta lukuunottamatta. Kun
tien yhteistyö sujuu hyvin. Eniten panostetaan
seutukunnalliseen yhteistoimintaan, mutta
myös maakunnallisen ja kansainvälisen yh
teistyön arvioidaan lisääntyvän selvästi. Alkutuotantokuntia lukuunottamatta kunnat usko
vat EU-jäsenyyden vaikuttavan myönteisesti
erityisesti elinkeinoelämän kehittymiseen mut
ta myös kunnan omaan toimintaan.

•

Alueiden kehitysnäkymät ovat edelleen valoisat. Odo
tukset ovat kuitenkin hieman varovaisemmat kuin ke
väällä, sekä keskusalueilla, että niiden ulkopuolella.
Keskusalueilla on edelleen paremmat näkymät kuin
muissa kunnissa. Kuntatyypeittäin valoisimmat näky
mät ovat esikaupunkikunnissa, joissa yli 90 prosenttia
vastaajista arvioi kehityksen parantuvan. Myös teolli
suuskeskuksissa luottamus tulevaisuuteen on lisäänty
nyt viime keväästä. Alkutuotantokunnissa kehitysnäky
mät ovat huonoimmat, lähes 40 prosenttia vastaajista
arvioi kuntansa tilanteen heikentyvän lähivuosina.

•

Neljässä maakunnassa useampi vastaajista odottaa
kunnan kehityksen huonontuvan kuin parantuvan. Pohjois-Karjalassa näkymät ovat synkimmät. Etelä-ja Pohjois-Savossa sekä Keski-Pohjanmaalla erityisesti keskus
alueiden ulkopuolella toiveet paremmasta ovat vähäiset.
Vaasan rannikkoseudulla odotukset ovat muuttuneet
oleellisesti keväästä. Tuolloin noin 90 prosenttia vastaa
jista arvioi kunnan kehityksen parantuvan, nyt enää run
saat puolet. Valoisimmat näkymät ovat Pirkanmaalla ja

•

Utvecklingsutsiktema inom regionerna är fortsättningsvis ljusa. Báde inom centralortema med omnejd
och i de övriga kommunema är förväntningarna litet
försiktigare än i väras. Utsiktema är fortfarande ljusare
för centralortema med omnejd än för de övriga kom
munema. Granskat efter kommuntyp är utsiktema lju
sast för förortskommunema. Over 90 procent av uppgiftslämnama bedömer att utvecklingen gär i positiv
riktning. Ocksä i industrialiserade centra har tron pä
framtiden ökat sedan váren. Kommuner med stör pri
märproduktion har de sämsta utvecklingsutsiktema,
omkring 40 procent av uppgiftslämnama tror att ut
vecklingen i kommunen kommer att försämras under
de närmaste ären.

•

I fyra landskap var det ñera av uppgiftslämnama som
snarare väntar sig att utvecklingen i kommunen för
sämras än förbättras. Dystrast är utsiktema i Norra
Karelen. Främst inom centralortema med omnejd i
Södra och Norra Savolax samt Mellersta Österbotten
finns det föga hopp om en ljusning. I Vasa kustregion
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Velkamäärän kehitysnäkymät (Kys. 3b)
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Etelä-Kaijalassa, joissa näkymät ovat parantuneet huo
mattavasti aikaisemmista mittauksista. Päijät-Hämeessä
arviot ovat edelleen myönteisimpiä koko maassa. Pää
kaupunkiseudulla noin 90 prosenttia vastaajista uskoo
kehityksen parantuvan lähitulevaisuudessa.
•

•

Kuntien rahoitusnäkymät ovat huonontuneet keväästä.
Muilla kunnallishallinnon sektoreilla ongelmat ovat
pienemmät. Kuntien yhteistyö sujuu edelleen myöntei
sesti, näkymät eivät ole juurikaan muuttuneet keväästä.
Elinkeinoelämän kehittämisedellytysten nähdään huo
nontuneet hieman aikaisemmasta.
Kuntien rahoitustilanne on heikentynyt erityisesti maa
seutukeskuksissa, teollistuneissa maaseutukunnissa ja
alkutuotantokunnissa. Vähiten ongelmia on esikaupunkikunnissa. Kuntien yhteistyö sujuu edelleen parhaiten
maaseutukeskuksissa ja alkutuotantokunnissa. Teollis
tuneissa maaseutukunnissa yhteistyöhön suhtaudutaan
aikaisempaa epäilevämmin. Sosiaali- ja terveydenhoi
don näkymät ovat synkimmät suurissa keskuksissa,
joissa erityisesti vanhusten hoidon ongelmien odote
taan kasvavan selvästi lähitulevaisuudessa. Maaseutu
keskuksissa elinkeinoelämän kehittämismahdollisuuk
sien arvioidaan kaventuvan, myös alkutuotantokunnis
sa ja maaseudun pendelikunnissa ongelmien odotetaan
kasvavan. Teollistuneissa maaseutukunnissa kaavoi
tusasiat sujuvat edelleen selvästi paremmin kuin muu
alla maassa. Maaseutukeskuksissa kulttuuri- ja koulu
toimen ongelmien arvioidaan lisääntyvän lähitulevai
suudessa.

•

Näkemykset kuntien yhteistyöstä eivät ole muuttuneet
keväästä. Seutukunnallinen ja maakunnallinen yhteis
työ sujuu parhaiten. Sen sijaan suhde valtionhallintoon
koetaan ongelmalliseksi. Yhteistoiminta elinkeinoelä
män kanssa arvioidaan myönteisemmäksi. Kuntien
kansainvälisen yhteistyön arvioidaan kasvavan lähitu
levaisuudessa.

•

Alkutuotantokuntia lukuunottamatta kunnat uskovat
EU-jäsenyydellä olevan myönteisiä vaikutuksia. Tosin
näkemykset ovat hieman keväistä varovaisemmat. Eni
ten yhteistyöltä odotetaan suurissa keskuksissa, teolli
suuskeskuksissa ja esikaupunkikunnissa. Elinkeinoelä
män kehittymisen kannalta EU-jäsenyys koetaan tär
keäksi. Keskusalueiden ulkopuolella kunnan omalle
toiminnalle jäsenyydestä koituvat hyödyt arvioidaan
varsin pieniksi.

•

•

Arviot veroäyrin hinnan kehityksestä eivät ole juuri
kaan muuttuneet viime keväästä. Yli 90 prosenttia vas
taajista odottaa sen pysyvän ennallaan vuonna 1996.
Noin kymmenen kuntaa aikoo laskea äyrin hintaa ensi
vuodelle. Vuodelle 1997 veroäyrin hintaa korottaa
noin joka kuudes kunta. Suurimmat korotuspaineet
ovat alkutuotantokunnissa ja maaseutukeskuksissa.
Teollisuuskeskuksissa odotukset ovat muuttuneet ke
väästä, sillä äyrin hinnan uskotaan pysyvän nykyisellä
tasolla myös vuonna 1997.
Kuntien tulojen odotetaan lisääntyvän selvästi viime
vuodesta. Eniten tulot kasvavat teollisuuskeskuksissa,
suurissa keskuksissa ja esikaupunkikunnissa, näin
odottaa noin 80 prosenttia vastaajista. Ensi vuoden nä
kymät ovat huonommat. Alkutuotantokunnissa ja teol
listuneissa maaseutukunnissa kuntien tulot saattavat

har förväntningama förändrats pätagligt sedan värcn.
Da bedömde omkring 90 procent av uppgiftslämnarna
att kommunens utveckling gär i en positiv riktning mot
omkring bara hälften nu. Ljusast är framtidsutsiktema i
Birkaland och Södra Karelen, framtidsutsiktema har
förbättrats märkbart sedan den senaste mätningen. Utsiktema i Päijät-Häme är fortfarande de ljusaste i heia
landet. I huvudstadsregionen tror omkring 90 procent
av uppgiftslämnarna att utvecklingen inom en nära
ffamtid kommer att bli bättre.
•

Finansieringsläget inom kommunema har försämrats
sedan vären. Inom de övriga sektorema inom kommunalförvaltningen är problemen mindre. Det kommunala
samarbetet fortlöper väl, utsiktema har inte nämnvärt
ändrats sedan vären. Förutsättningarna för utvecklingen
inom näringslivet har försämrats nägot sedan senaste
förfrägan.

•

Finansieringsläget inom kommunema har ffämst för
sämrats i centra pä landsbygden, industrialiserade
landsbygdskommuner och i kommuner med stör primärproduktion. Minst problem finns det i förortskommunema. Samarbetet kommunema emellan löper fort
farande bäst i centra pä landsbygden och kommuner
med stör primärproduktion. Inom de industrialiserade
landsbygdskommunema förhäller man sig mer skeptisk
än tidigare tili samarbetet. Utsiktema för social- och
hälsovärden är dystrast i stora centra dar man väntar
sig att ffämst problemen med äldringsvärden kommer
att öka inom en nära framtid. I centra pä landsbygden
antas näringslivets utvecklingsmöjligheter bli sämre.
Ocksä inom kommuner med stör primärproduktion och
i utpendlingskommuner pä landsbygden väntas
Problemen öka. Inom industrialiserade landsbygdskom
muner löper planläggningen fortsättningsvis mycket
bättre än pä andra häll i landet. I centra pä landsbyg
den väntas problemen kring kultur- och skolväsendet
öka inom en nära framtid.

•

Synen pä kommunemas samarbete har inte ändrats
sedan vären. Pä regionkommunal nivä och landskapsnivä löper samarbetet bäst. Förhällandet tili statsförvaltningen upplevs däremot som problematiskt. Samar
betet med näringslivet uppskattar uppgiftslämnarna
som positivare. Kommunemas intemationella samar
bete bedöms öka inom en nära ffamtid.

•

Med undantag av de kommuner som har stör primär
produktion tror man inom kommunema att EU-medlemskapet kommer att ha positiva effekter. Asiktema
är visserligen en aning försiktigare än i väras. Stora
centra, industrialiserade centra och förortskommuner är
de som väntar sig att fä ut mest av samarbetet. EUmedlemskapet upplevs som viktigt med tanke pä ut
vecklingen inom näringslivet. Utanför centralorter med
omnejd antar man att den direkta nyttan av medlemskapet för kommunens egen verksamhet är mycket smä.

•

Uppfattningen om utvecklingen av skatteöret har inte än
drats märkbart sedan vären. Over 90 procent av uppgiftslämnama väntar sig att skatteöret inte kommer att ändras
under är 1996. Omkring tio kommuner kommer att sänka
skatteöret för nästa är. Ungefär var sjätte kommun kom
mer att höja skatteöret för är 1997. Det största behovet att
höja skatteöret har kommuner med stör primärproduktion
och centra pä landsbygden. I industrialiserade centra har
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Teollisuuden, maatalouden ja asuntorakentamisen sekä kaupan ja palveluiden
investointinäkymät seuraavaile vuodelle saldolukuina (kys. 5b).

Syksy
1991

Kevät
1992

Syksy
1992

Kevät
1993

Syksy
1993

Kevät
1994

Syksy
1994

Kevät
1995

Syksy
1995

T eollisu us

Suuret keskukset

-44,3

18,1

-3,4

6,3

28,0

61,3

60,4

52,0

28,4

Teollisuuskeskukset

-26,0

33,8

-9,4

21,9

31,7

64,6

67,8

50,9

24,1

Esikaupunklkunnat

-23,5

21,4

-12,7

3,5

16,1

48,8

59,8

51,2

52,4

Maaseutukeskukset

-31,3

11,8

-16,1

7,3

20,7

48,2

53,9

21,1

12,4

-8,3

5,0

-6,3

-1,3

-8,3

37,3

45,4

39,2

9,3

Maaseudun pendelikunnat

-11,6

1,9

-19,7

10,1

■-8,2

45,4

36,5

36,9

11,3

Alkutuotantokunnat

-24,9

0,6

-13,8

1,2

2,7

36,3

30,2

21,6

-2,6

Yhteensä

-24,4

5,8

-13,3

5,3

5,6

41,2

40,5

30,5

10,0

Suuret keskukset

-52,2

-43,0

-46,3

-35,0

-30,8

-19,6

-34,2

-37,4

-52,3

Teollisuuskeskukset

-49,0

-39,6

-48,5

-35,9

-27,7

-20,2

-30,5

-41,2

-35,1

Esikaupunkikunnat

-54,1

-52,4

-50,0

-49,4

-41,1

-22,0

-31,6

-34,5

-42,8

Maaseutukeskukset

-69,4

-63,2

-71,5

-54,2

-48,6

-27,2

-43,3

-30,8

-57,8

Teollistuneet maaseutukunnat

-52,4

-60,5

-57,9

-45,9

-35,8

-24,8

-35,7

-30,1

-65,3

Maaseudun pendelikunnat

-53,3

-59,9

-76,8

-38,1

-43,7

-23,7

-41,2

-34,5

-69,4

Alkutuotantokunnat

-63,2

-60,4

-57,9

-44,5

-35,1

-18,2

-49,2

-35,3

-57,0

Yhteensä

-59,9

-57,4

-60,3

-42,8

-38,7

-21,4

-42,8

-35,9

-57,8

Teollistuneet maaseutukunnat

M aatalous

A sun to raken tam in en

-2,8

23,4

-10,1

2,2

-2,1

41,0

37,2

43,5

18,1

-18,1

22,5

-12,4

-1,8

13,2

21,5

17,8

29,6

21,8

Esikaupunkikunnat

-8,3

24,6

-5,0

23,0

8,7

56,9

36,3

51,7

46,0

Maaseutukeskukset

-39,2

4,9

-27,1

-6,7

4,6

35,5

46,1

26,2

6,7

6,3

8,7

-16,3

8,5

15,8

52,3

58,5

33,1

24,6

-3,1

21,3

-15,3

5,5

3,5

30,9

46,6

37,6

32,8

-9,2

10,2

-13,2

6,6

0,1

35,5

18,7

24,1

4,7

-11,8

13,0

-14,5

5,6

3,7

36,6

31,6

28,9

14,4

Suuret keskukset
Teollisuuskeskukset

Teollistuneet maaseutukunnat
Maaseudun pendelikunnat
Alkutuotantokunnat
Yhteensä
K auppa ja palvelut

Suuret keskukset

-14,8

7,1

-18,9

0,7

-1,2

29,9

21,6

31,3

10,5

Teollisuuskeskukset

-17,4

19,3

-29,4

-13,3

2,9

35,7

26,4

21,0

14,9

Esikaupunkikunnat

-5,6

12,4

-20,5

-8,0

-16,3

17,8

24,2

38,6

36,8

Maaseutukeskukset

-31,0

-10,7

-36,5

-36,2

-35,3

15,9

8,1

-1,2

-6,4

Teollistuneet maaseutukunnat

-38,3

-15,0

-49,1

-12,4

6,3

3,6

1,2

-3,6

9,2

Maaseudun pendelikunnat

-27,2

-11,0

-36,4

-25,8

-27,0

-0,6

7,9

3,5

-4,1

Alkutuotantokunnat

-28,5

-3,7

-27,6

-10,9

-9,3

16,2

2,0

0,5

-11,2

Yhteensä

-27,6

-3,0

-30,8

-13,0

-13,8

13,3

7,5

6,4

-0,9
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jopa pienentyä. Suurissa keskuksissa ja teollisuuskes
kuksissa kuntien tulot lisääntyvät edelleen nopeasti.

förväntningama ändrats sedän vären. Här antas skatteöret hällas pä samma niva ocksä är 1997.

Näkemykset kuntien velkojen kehityksestä eivät ole
muuttuneet keväästä, niiden arvioidaan pienentyvän
edelleen vuosina 1995 ja 1996. Eniten velkojen usko
taan vähentyvän maaseudun pendelikunnissa. Vuonna
1996 velkamäärä pienentyy tämän vuotista hitaammin.
Teollistuneissa maaseutukunnissa velan määrä saattaa
kasvaa, myös esikaupunkikunnissa velanottoon turvau
dutaan enemmän kuin vielä keväällä odotettiin.

Inkomstutvecklingen i kommunerna väntas öka klart
jämfört med fjol. Mest ökar inkomsterna i industrialiserade centra, i Stora centra och i förortskommuner,
detta enligt 80 procent av uppgiftslämnama. Utsiktema
för nästa är är sämre. I kommuner med stor primärproduktion och industrialiserade landsortskommuner kan
kommunemas inkomster tili och med komma att
sjunka. I Stora centra och industrialiserade centra fortsätter kommunemas inkomster att öka snabbt.

Työttömyyden arvioidaan pienentyvän vuosina 19951996. Odotukset ovat kuitenkin varovaisemmat kuin
keväällä. Erityisesti suurissa keskuksissa ja alkutuotantokunnissa työttömyys vähentyy hitaasti tänä vuonna.
Suurissa keskuksissa tilanteen uskotaan parantuvan
selvästi vuonna 1996. Valoisimmat työllisyysnäkymät
ovat esikaupunkikunnissa, joissa työttömyyden odote
taan pienentyvän nopeasti molempina vuosina.
Arviot työpaikkojen kehityksestä ovat samanlaiset kuin
keväällä. Kasvun odotetaan painottuvan teollisuuteen
ja yksityisiin palveluihin. Sen sijaan maatalouden ja
julkisten palveluiden osuus työllistäjänä supistuu. Jul
kiset palvelut vähentävät henkilöstöään erityisesti maa
seutukeskuksissa ja teollistuneissa maaseutukunnissa.
Myös suurissa keskuksissa, teollisuuskeskuksissa ja alkutuotantokunnissa vähentyminen on varsin nopeaa
tänä vuonna. Nopeinta työpaikkakasvun arvioidaan
olevan esikaupunkikunnissa. Niissä varsinkin teollisuu
teen ja yksityisiin palveluihin odotetaan tulevan run
saasti uusia työpaikkoja.
Investointinäkymät ovat heikentyneet viime keväästä.
Ainoastaan teollisuuden investointien odotetaan kasva
van tänä vuonna. Maatalouden, asuntorakentamisen
sekä kaupan ja palveluiden investoinnit vähentyvät.
Myös vuoteen 1996 suhtaudutaan keväistä varovaisem
min. Keskusalueilla teollisuuden ja asuntorakentamisen
investointien arvioidaan kasvavan. Muissa kunnissa
kasvu on hidasta ja maatalouden sekä kaupan ja palve
luiden investoinnit vähentyvät.
Tänä vuonna teollisuuden investoinnit lisääntyvät alkutuotantokuntia lukuunottamatta, nopeinta kasvu on
suurissa keskuksissa. Asuntorakentamisen odotetaan li
sääntyvän vain maaseudun pendelikunnissa ja teollistu
neissa maaseutukunnissa. Suurissa keskuksissa, maa
seutukeskuksissa ja alkutuotantokunnissa asuntoraken
tamisen arvioidaan vähentyvän viime vuodesta. Vuon
na 1996 investoinnit kasvavat eniten esikaupunkikun
nissa, teollisuuden panostukset lisääntyvät eniten mutta
myös asuntorakentaminen sekä kaupan ja palveluiden
investoinnit kasvavat nopeasti. Teollisuuden investoin
nit kasvavat myös suurissa keskuksissa ja teollisuus
keskuksissa. Teollistuneissa maaseutukunnissa ja maa
seudun pendelikunnissa asuntorakentamisen odotetaan
edelleen kasvavan.

Utvecklingen av kommunemas skuldbörda bedöms lika
som i varas. Skuldbördan bedöms minska under ären
1995 och 1996. Skuldema väntas minska mest i utpendlingskommuner pä landsbygden. Är 1996 minskar
skuldbördan längsammare än i är. I industrialiserade
landsbygdskommuner antas skuldema öka, ocksä i fö
rortskommuner tar man oftare Iän än vad man künde
vänta sig i väras.
Arbetslösheten antas minska under ären 1995-1996.
Förväntningama är dock försiktigare än i väras. I synnerhet i Stora centra och kommuner med stor primärproduktion sjunker arbetslösheten längsamt i är. Läget väntas
förbättras klart i Stora centra är 1996. I förortskommunema är sysselsättningsläget ljusast, här väntas arbets
lösheten minska snabbt bäde under är 1995 och 1996.
Uppskattningen om utvecklingen av antalet arbetsplatser är den samma som i väras. Ökningen väntas koncentreras tili industrin och de privata tjänstema. Däremot minskar jordbmkets och de offentliga tjänstemas
insats inom sysselsättningen. Inom offentliga tjänster
görs nedskämingar av personalen, framför allt i indus
trialiserade landsbygdskommuner och centra pä lands
bygden. Ocksä i Stora centra, industrialiserade centra
och kommuner med stor primärproduktion är nedskärningen mycket snabb i är. Snabbast bedöms arbetsplatsema öka i förortskommuner, där de främst väntas öka
inom industrin och de privata tjänstema.
Investeringsutsiktema har försämrats sedän vären. Bara
inom industrin väntas investeringama öka i är. Investeringama inom lantbruket, bostadsbyggandet, handein
och tjänstema minskar. Jämfört med vären förhäller
man sig försiktigare ocksä när det gäller är 1996. Pä
centralorter med omnejd antas investeringama inom in
dustrin och bostadsbyggandet öka. I övriga kommuner
är tillväxten längsam och investeringama inom lantbruk, handel och tjänster minskar.
I är ökar industriinvesteringama i alla kommuner utom i
kommuner med stor primärproduktion. Snabbast är
ökningen i Stora centra. Bostadsbyggandet väntas öka
bara i utpendlingskommuner pä landsbygden och i indus
trialiserade landsbygdskommuner. I Stora centra, centra
pä landsbygden och kommuner med stor primäiproduktion antas bostadsbyggandet minska ffän i fjol. Är 1996
ökar investeringama mest i förortskommuner, satsningen
pä industrin ökar mest men ocksä investeringama i bos
tadsbyggandet samt investeringama i handel och tjänster
ökar snabbt. Industriinvesteringama ökar ocksä i Stora
centra och i industrialiserade centra. Bostadsbyggandet
väntas fortsätta att öka i industrialiserade landsortskommuner och i utpendlingskommuner pä landsbygden.
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Yllä olevassa kuviossa maakunnan keskusaluekunnat ja maakunnan
muut kunnat pylväinä ja saldolukuina ja koko maan keskusaluekunnat
ja koko maan muut kunnat viivana pisteellä korostettuna.
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Maakunnan yleiset kehitysnäkymät ovat hyvät, pääkaupunkiseudulla toiveet ovat parhaat koko maas
sa. Kuntien rahoitustilanne on huonontunut alkuvuodesta erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolel
la. Pääkaupunkiseudulla sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen on vaikeutunut, sen sijaan
elinkeinoelämän kehittämisedellytykset ovat parantuneet. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella kuntien
yhteistyö sujuu entistä paremmin. Kuntien tulot kasvavat odotettua nopeammin, lisäksi kunnat vä
hentävät velanottoaan. Työttömyyden uskotaan vähentyvän selvästi tänä ja ensi vuonna, pääkaupun
kiseudulla työllisyys paranee muita kuntia nopeammin. Pääkaupunkiseudulla investointien arvioi
daan kasvavan nopeasti vuonna 1996. Muissa kunnissa toiveet ovat vähäisemmät.

Uudenmaan kehitysnäkymät ovat valoisat, yli 70 pro
senttia vastaajista arvioi kehityksen parantuvan lähitu
levaisuudessa. Pääkaupunkiseudulla näkymät ovat valoisimmat koko maassa. Muissa kunnissa odotukset
ovat huonontuneet hieman viime keväästä.
Pääkaupunkiseudun ulkopuolisten kuntien rahoitusnä
kymät ovat keväistä synkemmät, lähes 2/3 vastaajista
arvioi ongelmien kasvavan lähitulevaisuudessa. Pää
kaupunkiseudulla kuntien rahoitustilanne on selvästi
parempi. Kuntien yhteistyö sujuu hyvin pääkaupun
kiseudun ulkopuolella. Sosiaali- ja terveyspalveluiden
näkymät ovat varsin heikot pääkaupunkiseudulla, vai
keuksia on varsinkin päivähoitopalveluiden järjestämi
sessä. Myös vanhusten hoito huolestuttaa vastaajia
pääkaupunkiseudulla. Muissa kunnissa ympäristöasiat
askarruttavat aikaisempaa enemmän. Elinkeinoelämän
kehittämisedellytyksistä on ristiriitaisia näkemyksiä
Uudenmaan kunnissa. Pääkaupunkiseudulla ongelmien
odotetaan vähentyvän, sen sijaan muissa kunnissa nä
kymät ovat synkemmät. Pääkaupunkiseudulla asu
misolot huolestuttavat entistä enemmän, näkymät ovat
huonontuneet koko ajan keväästä 1994.
Näkemykset kuntien yhteistyöstä eivät ole muuttuneet
viime keväästä. Seutukunnallinen ja maakunnallinen
yhteistyö lisääntyy Uudenmaan kunnissa. Myös kan
sainvälisten yhteyksien uskotaan vilkastuvan lähivuosi
na. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella yhteistyö valtion
hallinnon kanssa vähentyy. Yhteistoiminta elinkei
noelämän kanssa lisääntyy varsinkin pääkaupunkiseu
dulla.
Pääkaupunkiseudulla EU-jäsenyyden vaikutukset arvi
oidaan myönteisemmiksi kuin muissa kunnissa. Jä
senyyden uskotaan edistävän sekä kunnan omaa toi
mintaa että elinkeinoelämän kehittymistä. Pääkaupun
kiseudun ulkopuolella EU-jäsenyyttä ei pystytä hyö
dyntämään varsinkaan elinkeinoelämän kehittämisessä.
Pääkaupunkiseudun kunnat eivät aio nostaa veroäyrin
hintaa ensi vuonna. Sen ulkopuolella muutama kunta

saattaa laskea hintaa. Myös vuonna 1997 korotukset
ovat harvinaisia, pääkaupunkiseudun ulkopuolella noin
2-3 kunnan arvioidaan nostavan äyrin hintaa.
Kuntien tulot ovat kasvaneet selvästi viime vuodesta
koko maakunnassa, mutta erityisesti pääkaupunkiseu
dulla kehitys on ollut erittäin myönteinen. Ensi vuonna
kehitys tasaantuu, tosin pääkaupunkiseudulla tulojen
odotetaan edelleen kasvavan nopeasti. Muissa kunnissa
neljännes vastaajista arvioi kunnan tulojen pienenty
vän.
Uudenmaan kuntien arvioidaan vähentävän selvästi ve
lanottoaan vuosina 1995-1996. Tämä väheneminen ar
vioidaan nyt nopeammaksi kuin keväällä. Pääkaupun
kiseudun ulkopuolella lähes kaikki kunnat vähentävät
velkaansa. Ensi vuonna Uudenmaan kuntien velanotto
vähentyy enemmän kuin muualla maassa.
Uudenmaan työllisyysnäkymät ovat edelleen valoisat,
vaikka näkemykset kuluvan vuoden kehityksestä ovat
varovaisemmat kuin keväällä. Ensi vuonna työttömyy
den arvioidaan vähentyvän tämän vuotista nopeammin.
Varsinkin
pääkaupunkiseudulla työllisyystilanteen
odotetaan parantuvan selvästi.
Työpaikkojen kasvu keskittyy koko maakunnassa teol
lisuuteen ja yksityisiin palveluihin. Pääkaupunkiseu
dulla myös rakentamisen työpaikkojen odotetaan kas
vavan selvästi viime vuodesta. Muissa kunnissa julkis
ten palveluiden työpaikat vähentyvät selvästi.
Tänä vuonna investointien odotetaan jäävän vähäisem
miksi kuin keväällä arvioitiin. Teollisuusinvestoinnit
kasvavat koko maakunnassa, lisäksi kaupan ja palve
luiden investoinnit lisääntyvät pääkaupunkiseudulla.
Sen sijaan asuntorakentamisen näkymät ovat selvästi
huonommat kuin keväällä. Vuonna 1996 investointien
arvioidaan lisääntyvän oleellisesti pääkaupunkiseudun
kunnissa. Muissa kunnissa odotukset ovat vähäisem
mät, teollisuuden ja asuntorakentamisen investointien
uskotaan kasvavan hitaasti.
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Yllä olevassa kuviossa maakunnan keskusaluekunnat ja maakunnan
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ja koko maan muut kunnat viivana pisteellä korostettuna.
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Turun seudulla kuntien kehitysnäkymät ovat valoisat, muissa kunnissa toiveet ovat laskeneet viime
keväästä. Kuntien rahoitustilanne arvioidaan heikoksi. Veroäyrin hinnan korotuksiin ei kuitenkaan
ryhdytä ensi vuonna. Vuonna 1997 korotuspaineiden uskotaan kasvavan erityisesti Turun seudun
ulkopuolella. Kuntien tulojen arvioidaan lisääntyvän aikaisempaa nopeammin tänä vuonna, sen si
jaan vuonna 1996 Turun seudulla tulot saattavat jopa vähentyä. Kuntien velanotto pienentyy tänä ja
ensi vuonna. Turun seudun ulkopuolella kuntien yhteistyössä on näkyvissä kitkatekijöitä. Turun seu
dulla elinkeinoelämän kehittämisen vaikeudet jatkuvat. Työttömyyden uskotaan vähentyvän tänä ja
ensi vuonna koko maakunnassa. Uusia työpaikkoja tulee eniten yksityisiin palveluihin. Investoinnit
viriävät hiljalleen erityisesti Turun seudun ulkopuolella. EU-jäsenyyden hyötyihin suhtaudutaan
epäilevästi koko maakunnassa, näkemykset ovat kielteisemmät kuin keväällä.

•

Turun seudun kuntien kehitysnäkymät ovat valoisat,
lähes 2/3 vastaajista arvioi kehityksen parantuvan lähi
tulevaisuudessa. Muiden kuntien näkymät ovat heiken
tyneet selvästi viime keväästä.

•

Kuntien rahoitustilanne arvioidaan huonommaksi syk
systä 1993. Ongelmat ovat lisääntyneet koko maakun
nassa. Turun seudun ulkopuolella kuntien yhteistyöhön
suhtaudutaan aikaisempaa varovaisemmin. Sen sijaan
Turun seudulla näkymät ovat parantuneet keväästä.
Päivähoitopalvelut huolestuttavat vastaajia koko maa
kunnassa. Vanhusten hoidon ongelmien odotetaan vä
hentyvän lähivuosina. Turun seudulla elinkeinoelämän
kehittämisedellytykset arvioidaan edelleen varsin huo
noiksi. Koulutoimen tilanne nähdään koko maakunnas
sa heikommaksi kuin viime keväänä.

•

•

•

Varsinais-Suomen kunnissa painotetaan erityisesti seu
tukunnallisen yhteistyön merkitystä. Kansainvälisen
yhteistyön uskotaan lisääntyvän lähitulevaisuudessa.
Elinkeinoelämän yhteyksiä painotetaan koko maakun
nassa keväistä enemmän. Yhteistyö valtionhallinnon
kanssa tuottaa vaikeuksia erityisesti Turun seudulla,
mutta myös muissa kunnissa tilanne on huonontunut.
EU-jäsenyyden arvioidaan hyödyttävän kunnan omaa
toimintaa vain vähän. Kevään jälkeen näkemykset jä
senyyden eduista myös elinkeinoelämän kehittymiselle
ovat muuttuneet selvästi varovaisemmiksi. Erityisesti
Turun seudun kunnissa jäsenyyden etuihin suhtaudu
taan epäilevästi.
Varsinais-Suomen kunnat eivät aio korottaa veroäyrin
hintaa ensi vuonna. Turun seudulla 2-3 kuntaa saattaa
alentaa äyrin hintaa. Vuonna 1997 tilanteen odotetaan
muuttuvan erityisesti Turun seudun ulkopuolella, mis
sä joka viides kunta voi joutua korottamaan äyrin hin
taa.

•

Kuntien tulokehitys näyttää keväistä myönteisemmältä.
Erityisesti Turun seudun ulkopuolisissa kunnissa tulot
lisääntyvät selvästi odotettua enemmän. Ensi vuoden
tulonäkymät ovat huonommat, Turun seudulla kuntien
tulojen arvioidaan jopa pienentyvän tämän vuotisesta.
Muissa kunnissa tulojen kasvu hidastuu.

•

Kuntien velanotto vähentyy vuosina 1995-1996. Var
sinkin tänä vuonna kuntien velka pienentyy nopeasti,
odotukset ensi vuodesta ovat hieman varovaisemmat.
Näkemykset ovat samanlaiset Turun seudulla ja sen ul
kopuolella.

•

Työllisyysnäkymät ovat valoisat. Työttömyyden usko
taan vähentyvän koko maakunnassa tänä ja ensi vuon
na. Turun seudulla työttömyyden vähentymiseen suh
taudutaan hieman varovaisemmin kuin keväällä, sen
sijaan muissa kunnissa työllisyysnäkymät ovat paran
tuneet.

•

Lähivuosina työpaikkoja arvioidaan syntyvän varsin
hitaasti. Turun seudulla yksityisten palveluiden työpai
kat lisääntyvät eniten, myös teollisuudessa ja rakenta
misessa on pieniä kasvuodotuksia. Muissa kunnissa
eniten työpaikkojen uskotaan lisääntyvän teollisuudes
sa, julkisten palveluiden odotetaan supistuvan huomat
tavasti lähitulevaisuudessa.

•

Turun seudulla investointien ei uskota viriävän vielä
tänä vuonna. Muissa kunnissa asuntorakentamisen ja
teollisuuden investointien arvioidaan lisääntyvän.
Vuonna 1996 asuntorakentamisen odotetaan lisäänty
vän myös Turun seudulla, sen sijaan teollisuuden pa
nostukset ovat edelleen vähäisiä. Kaupan ja palvelui
den investoinnit kasvavat hitaasti koko maakunnassa.
Maatalouden investoinnit vähentyvät nopeasti molem
pina vuosina.

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

Kuntien yleiset kehitysnäkymät ovat varsin hyvät koko maakunnassa. Porin seudun kuntien rahoi
tusasema on parantunut, muissa kunnissa ongelmat ovat kasvaneet keväästä. Yhdessäkään kunnassa
ei koroteta veroäyrin hintaa ensi vuonna. Porin seudun kunnissa kuntien tulot kasvavat tänä ja ensi
vuonna, muissa kunnissa tulot saattavat alentua vuonna 1996. Kunnat vähentävät velanottoaan eri
tyisesti tänä vuonna. Porin seudulla työttömyyden arvioidaan kasvavan vielä tänä vuonna. Julkisten
palveluiden työpaikkoja menetetään varsinkin Porin seudun ulkopuolella. Investoinnit eivät juuri
kaan lisäänny tänä vuonna. Vuonna 1996 tilanne kohentuu hieman, varsinkin teollisuuden ja asunto
rakentamisen investointien odotetaan kasvavan koko maakunnassa. Kuntien yhteistyöedellytykset
ovat maan huonompia. Vanhusten hoidon tilanne huolestuttaa vastaajia Porin seudulla. Elinkei
noelämän kehittämisedellytykset ovat parantuneet Porin seudun kunnissa. EU-jäsenyyden arvioidaan
vaikuttavan myönteisesti sekä kuntien omaan toimintaan että elinkeinoelämän kehittymiseen maa
kunnassa.

•

•

•

•

•

Kuntien kehitysnäkymät ovat valoisat, näkemykset
ovat samanlaiset koko maakunnassa. Porin seudulla
odotukset ovat kuitenkin hieman pienemmät kuin ke
väällä. Muissa kunnissa näkymät ovat myönteisimmät
keväästä 1994.
Porin seudulla kuntien rahoitusasema arvioidaan pa
remmaksi kuin keväällä. Muissa kunnissa näkymät
ovat kääntyneet hieman huonommaksi. Kuntien yhteis
työedellytykset ovat heikentyneet, vain Hämeen, Ky
menlaakson ja Vaasan rannikkoseudun kunnissa yh
teistyö sujuu Satakuntaa huonommin. Vanhusten hoi
don ongelmat huolestuttavat vastaajia aikaisempaa
enemmän Porin seudulla. Elinkeinoelämän kehittämi
sen edellytykset ovat parantumassa Porin seudulla,
muissa kunnissa näkymät eivät ole yhtä toiveikkaat.
Porin seudun ulkopuolisissa kunnissa kaavoituksessa
nähdään vähemmän ongelmia kuin muualla maassa, li
säksi vapaa-aikatoimen näkymät parantuneet selvästi
viime keväästä.
Satakunnassa uskotaan alueellisen yhteistyön kasvavan
lähitulevaisuudessa, seutukunnallisten ja maakunnallis
ten yhteyksien ohella kunnat virittävät yhä enemmän
kansainvälistä yhteistyötä. Lisäksi varsinkin Porin seu
dun kunnissa odotetaan yhteistyön elinkeinoelämän
kanssa lisääntyvän, sen sijaan valtionhallintoon suhtau
dutaan aikaisempaa epäilevämmin.
Porin seudulla odotukset EU-jäsenyyden myönteisistä
vaikutuksista ovat suuret. Siitä arvioidaan koituvan
hyötyä sekä kunnan omaan toimintaan että elinkei
noelämän kehittymiseen. Porin seudun ulkopuolella jä
senyyden myönteiset vaikutukset näkyvät lähinnä elin
keinoelämän kehittämisessä.
Vastaajien arvioiden mukaan yksikään Satakunnan
kunnista ei aio nostaa veroäyrin hintaa ensi vuodelle.
Vuonna 1997 tilanteen odotetaan hieman muuttuvan.
Neljännes Porin seudun vastaajista arvioi kuntansa äy

rin hinnan nousevan, muissa kunnissa korotukseen tur
vaudutaan harvemmin.
•

Kuntien tulokehitys parantuu tänä vuonna koko maa
kunnassa, Porin seudulla tulot kasvavat muita kuntia
enemmän. Ensi vuonna Porin seudun kuntien tulokehi
tys jatkuu myönteisenä, sen sijaan muissa kunnissa tu
lojen odotetaan vähentyvän.

•

Kuntien velanotto vähentyy tänä vuonna selvästi. Porin
seudun ulkopuolisissa kunnissa yli 80 % vastaajista ar
vioi kunnan velkamäärän pienentyvän. Myös ensi
vuonna velan uskotaan vähentyvän koko maakunnassa,
joskin hitaammin kuin tänä vuonna.

•

Porin seudun työllisyyskehitys näyttää varsin huonolta,
sillä työttömyyden arvioidaan lisääntyvän tänä vuonna.
Vuonna 1996 tilanne kohentuu mutta nopeaa helpotus
ta työttömyyteen ei ole odotettavissa. Muissa kunnissa
työttömyyden arvioidaan pienentyvän molempina vuo
sina.

•

Työpaikkojen odotetaan lisääntyvän lähinnä teollisuu
dessa ja yksityisissä palveluissa. Lisäksi Porin seudulla
rakentamisen työpaikkojen uskotaan kasvavan. Julkis
ten palveluiden työpaikkamenetykset arvioidaan varsin
suuriksi tänä vuonna, varsinkin Porin seudun ulkopuo
lella näkymät ovat synkät. Maatalouden vähennys on
hyvin voimakas koko maakunnassa.

•

Investointien ei uskota juurikaan kasvavan tänä vuon
na. Ainoastaan Porin seudun ulkopuolella teollisuusin
vestoinnit lisääntyvät jonkin verran, kaupan ja palve
luiden panostukset pienentyvät selvästi viime vuodes
ta. Vuonna 1996 tilanne kohentuu, tosin investointien
ei uskota kasvavan kovinkaan nopeasti. Teollisuuden
ja asuntorakentamisen investointien arvioidaan lisään
tyvän koko maakunnassa, lisäksi Porin seudulla kau
pan ja palveluiden aloilla on pieniä kasvuodotuksia.
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Hämeen yleiset kehitysnäkymät ovat valoisat, vaikka kuntien rahoitusnäkymät ovat huonommat kuin
useimmissa muissa maakunnissa. Kunnat aikovat kuitenkin pitää veroäyrin hinnan ennallaan kahte
na seuraavana vuonna. Kuntien tulokehitys on parempi kuin keväällä odotettiin. Tosin ensi vuonna
kehitys heikentyy erityisesti Hämeenlinnan seudun ulkopuolella. Siellä myös kuntien velat saattavat
lisääntyä ensi vuonna. Vuonna 1996 työttömyyden odotetaan pienentyvän koko maakunnassa. Hä
meenlinna seudulla työpaikat lisääntyvät erityisesti yksityisissä palveluissa, muissa kunnissa suurim
mat kasvuodotukset ovat teollisuudessa. Investointien arvioidaan kasvavan vasta ensi vuonna, teolli
suuden ja asuntorakentamisen investoinnit kasvavat koko maakunnassa. EU-jäsenyydestä katsotaan
olevan hyötyä varsinkin elinkeinoelämän kehittymiselle. Kuntien yhteistyö sujuu hyvin Hämeenlinnan
seudulla, seutukunnallisen ja kansainvälisen yhteistyön arvioidaan lisääntyvän eniten. Hämeenlin
nan seudulla sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen vaikeutuu. Elinkeinoelämän kehittämis
mahdollisuudet ovat heikentyneet Hämeenlinnan seudun ulkopuolella.

•

•

•

•

Hämeen kehitysnäkymät ovat maan parhaimpia. Hä
meenlinnan seudulla toiveet ovat kasvaneet keväästä,
muissa kunnissa näkemykset ovat hieman alkuvuotta
varovaisemmat.
Hämeen kuntien rahoitusnäkymät ovat huonommat
kuin useimmissa muissa maakunnissa. Erityisesti Hä
meenlinnan seudun ulkopuolisissa kunnissa odotukset
ovat synkentyneet selvästi viime keväästä. Kuntien yh
teistyö sujuu hyvin Hämeenlinnan seudulla, sen sijaan
muissa kunnissa näkymät ovat huonommat. Hämeen
linnan seudulla sosiaali- ja terveyspalveluiden ongel
mat ovat lisääntymässä. Muissa kunnissa terveyspalve
luiden jäljestäminen huolestuttaa vastaajia, sen sijaan
vanhusten hoito onnistuu aikaisempaa paremmin. Elin
keinoelämän kehittämisnäkymät ovat synkentyneet ke
väästä Hämeenlinnan seudun ulkopuolella. Hämeenlin
nan seudulla odotukset ovat valoisammat kuin aikai
semmissa mittauksissa. Kunnallistekniikka huolestuttaa
vastaajia aikaisempaa enemmän Hämeenlinnan seudun
ulkopuolella. Koulutoimen näkymät ovat hiljalleen pa
rantumassa koko maakunnassa, sen sijaan varsinkin
Hämeenlinnan
seudun ulkopuolella vapaa-aikakysymykset askarruttavat vastaajia aikaisempaa enem
män.
Hämeenlinnan seudun ulkopuolella kaikki vastaajat ar
vioivat seutukunnallisen yhteistyön lisääntyvän. Kes
kusseudulla näkemykset ovat samansuuntaiset. Myös
maakunnallisen, mutta erityisesti kansainvälisen yh
teistyön merkityksen uskotaan kasvavan. Keväisistä ar
vioista poiketen yhteyksien valtionhallintoon uskotaan
vähentyvän jatkossa. Suhteet elinkeinoelämään koetaan
tärkeämmäksi koko maakunnassa.
Kunnat arvioivat EU-jäsenyyden vaikuttavan myöntei
sesti erityisesti elinkeinoelämän kehittymiseen mutta
myös kunnan omaan toimintaan. Näkemykset ovat sa
manlaiset Hämeenlinnan seudulla ja sen ulkopuolella.

•

Kaikki vastaajat arvioivat kuntansa pitävän veroäyrin
hinnan nykyisenä kahden seuraavan vuoden aikana.

•

Hämeen kuntien tulokehitys on tänä vuonna selvästi
parempi kuin keväällä arvioitiin. Näkymät ovat paran
tuneet koko maakunnassa. Vuonna 1996 kehitys muut
tuu huonommaksi. Hämeenlinnan seudun ulkopuolella
kuntien tulot näyttävät jopa pienentyvän. Hämeenlin
nan seudulla tulojen kasvu hidastuu.

•

Hämeenlinnan seudun ulkopuolisissa kunnissa velka
määrän kehitys poikkeaa muusta maasta. Velanoton ei
odoteta juurikaan vähentyvän vaan ensi vuonna velkaa
saatetaan joutua ottamaan jopa lisää. Hämeenlinnan
seudun kunnissa velka pienentyy hitaasti tänä ja ensi
vuonna.

•

Hämeenlinnan seudun ulkopuolella työttömyyden ei
odoteta vähentyvän vielä tänä vuonna. Keskusseudulla
työllisyyskehitys on selvästi parempi. Vuonna 1996
työttömyyden arvioidaan vähentyvän nopeasti koko
maakunnassa.

•

Hämeenlinnan seudulla yksityisten palveluiden työpai
kat lisääntyvät eniten. Muissa kunnissa uusia työpaik
koja syntyy erityisesti teollisuuteen. Hämeenlinnan
seudun ulkopuolella suurimmat menetykset koetaan
julkisissa palveluissa mutta myös rakentamisessa. Kes
kusseudulla julkisten palveluiden työpaikat vähentyvät
varsin nopeasti.

•

Hämeenlinnan seudulla teollisuusinvestoinnit lisäänty
vät tänä vuonna, odotukset ensi vuodesta ovat vähäi
semmät. Muissa kunnissa investointien ei odoteta vielä
kasvavan. Asuntorakentamisen näkymät ovat viime ke
väistä huonommat. Vuonna 1996 investointikehitys
näyttää selvästi myönteisemmältä. Teollisuuden ja
asuntorakentamisen investoinnit kasvavat koko maa
kunnassa. Lisäksi Hämeenlinnan seudun ulkopuolella
kaupan ja palveluiden panostukset ovat tämän vuotista
suuremmat.
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Kuntien yleiset kehitysnäkymät ovat parhaimmat koko maassa. Tampereen seudun ulkopuolella lähes
90 prosenttia vastaajista arvioi kehityksen parantuvan. Pirkanmaan kuntien rahoitustilanne on p a 
rempi kuin useimmissa muissa maakunnissa. Veroäyrin hinta pysyy lähes kaikissa kunnissa ennal
laan kahden seuraavan vuoden aikana. Kuntien tulot kasvavat tänä vuonna nopeasti, ensi vuoden
näkymät ovat huonommat. Kuntien velka pienentyy tänä ja ensi vuonna koko maakunnassa. Pirkan
maan työllisyysnäkymät ovat maan parhaimmat. Eniten työpaikat lisääntyvät yksityisissä palveluis
sa, mutta myös teollisuuteen ja rakentamiseen arvioidaan tulevan uusia työpaikkoja. Teollisuuden
investointien kasvuvauhti on maan nopeimpia. Kuntien yhteistyö sujuu hyvin koko maakunnassa.
Erityisesti seutukunnallisen yhteistyön arvioidaan tiivistyvän lähitulevaisuudessa. Elinkeinoelämän
kehittämisnäkymät ovat parantuneet Tampereen seudun ulkopuolella. Tampereen seudulla huolta
aiheuttaa erityisesti vanhusten hoidon tilanne.

•

Pirkanmaan kuntien kehitysnäkymät ovat parhaimmat
koko maassa. Tampereen seudun ulkopuolella lähes 90
prosenttia ja Tampereen seudulla hieman harvempi
vastaajista arvioi kehityksen parantuvan lähitulevaisuu
dessa.

•

Kuntien tulot kasvavat tänä vuonna nopeasti koko
maakunnassa. Kasvu on keväisiä arvioita ripeämpää.
Ensi vuonna kuntien tulot pysyvät Tampereen seudun
kunnissa tämän vuotisella tasolla. Muissa kunnissa tu
lot kasvavat, tosin selvästi tämän vuotista hitaammin.

•

Kuntien rahoitustilanne on edelleen vaikea, tosin näky
mät ovat paremmat kuin useimmissa muissa maakun
nissa. Kuntien yhteistyö sujuu hyvin koko maakunnas
sa. Elinkeinoelämän kehittämisen näkymät ovat paran
tuneet selvästi Tampereen seudun ulkopuolella. Van
husten hoitopalveluiden jäijestämisen arvioidaan vai
keutuvan Tampereen seudulla. Lisäksi koko maakun
nassa uskotaan päivähoitopalveluiden ongelmien li
sääntyvän.

•

Kuntien velkamäärän arvioidaan vähentyvän selvästi
tänä ja ensi vuonna. Tampereen seudun kunnissa ve
lanotto supistuu molempina vuosina nopeammin kuin
muissa kunnissa.

•

Pirkanmaan työllisyysnäkymät ovat edelleen parhaim
mat koko maassa. Työttömyyden odotetaan vähenty
vän nopeasti koko maakunnassa tänä ja ensi vuonna.

•

Lähes kaikki vastaajat arvioivat maatalouden työpaik
kojen vähentyvän tänä vuonna. Myös julkisten palve
luiden työpaikkamäärä supistuu koko maakunnassa.
Eniten lisääntyvät yksityisten palveluiden työpaikat,
mutta myös teollisuuden ja rakentamisen työpaikka
määrän arvioidaan kasvavan.

•

Pirkanmaalla teollisuuden investoinnit lisääntyvät eni
ten koko maassa. Erityisesti Tampereen seudun ulko
puolella kasvu on nopeaa tänä vuonna, myös asuntora
kentamisen investoinnit kasvavat. Tampereen seudulla
kaupan ja palveluiden panostukset lisääntyvät hieman.
Vuonna 1996 tämä kehitys jatkuu. Tampereen seudulla
teollisuuteen investoidaan eniten. Muissa kunnissa eri
tyisesti asuntorakentamisen investoinnit kasvavat no
peasti. Myös kaupan ja palveluiden aloille panostetaan
aikaisempaa enemmän.

•

Lähes kaikki vastaajat arvioivat seutukunnallisen yh
teistyön lisääntyvän lähivuosina. Maakunnalliseen yh
teistyöhön ei uskota yhtä tiukasti. Kansainväliset yh
teydet lisääntyvät selvästi koko maakunnassa. Yhteyk
sien valtionhallintoon arvioidaan vähentyvän, mutta
yhteydet elinkeinoelämään lisääntyvät lähitulevaisuu
dessa.

•

EU-jäsenyyden vaikutukset kunnan omaan toimintaan
arvioidaan jäävän vähäisiksi. Sen sijaan varsinkin
Tampereen seudun ulkopuolella jäsenyyden uskotaan
hyödyttävän suuresti elinkeinoelämän kehittämistä.

•

Pirkanmaan kunnat aikovat pääosin pitää veroäyrin
hinnan nykyisellä tasolla vuosina 1996-1997. Muuta
ma kunta harkitsee äyrin hinnan alentamista ensi vuo
delle.
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Maakunnan yleiset kehitysnäkymät ovat edelleen valoisat, ainoastaan Pirkanmaalla ja Etelä-Karja
lassa näkymät ovat paremmat. Kuntien yhteistyö sujuu aikaisempaa paremmin erityisesti Lahden
seudun ulkopuolella. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen ongelmat ovat useimpia muita
maakuntia vähäisemmät. Elinkeinoelämän kehittämisedellytykset ovat varsin synkät, varsinkin Lah
den seudulla elinkeinoelämän vaikeudet arvioidaan suuriksi. Lahden seudulla uskotaan EU-jäsenyyden vaikuttavan myönteisesti elinkeinoelämän kehittymisen ohella myös kunnan omaan toimintaan.
Veroäyrin hinta pysyy koko maakunnassa lähes kaikissa kunnissa tämän vuotisella tasolla. Lahden
seudun kunnissa kuntien tulot kasvavat nopeasti erityisesti tänä vuonna, muissa kunnissa odotukset
ovat vähäisemmän toiveikkaat. Kunnat pienentävät velkaansa vuonna 1995. Lahden seudulla työttö
myys vähenee tänä ja ensi vuonna, muissa kunnissa työllisyyskehitys heikentyy ensi vuonna. Lahden
seudulla työpaikkojen odotetaan lisääntyvän erityisesti yksityisissä palveluissa, mutta myös teollisuu
teen ja rakentamiseen tulee jonkin verran uusia työpaikkoja. Investointien ei uskota juurikaan li
sääntyvän tänä ja ensi vuonna.

•

•

•

Päijät-Hämeen kuntien kehitysnäkymät ovat edelleen
valoisat, ainoastaan Pirkanmaalla ja Etelä-Karjalassa
odotukset ovat korkeammalla. Lahden seudun ulko
puolella yli 80 prosenttia vastaajista arvioi kehityksen
parantuvan. Lahden seudulla näkemykset ovat hieman
varovaisemmat kuin keväällä.
Päijät-Hämeen kuntien rahoitustilanteen arvioidaan
heikentyvän lähitulevaisuudessa, näkymät ovat huo
nontuneet viime keväästä erityisesti Lahden seudun ul
kopuolella. Kuntien yhteistyö sujuu paremmin kuin
viime keväänä. Näkymät ovat kohentuneet koko maa
kunnassa, mutta erityisesti Lahden seudun ulkopuolella
arviot yhteistyöstä ovat valoisat. Sosiaali- ja terveys
palveluiden jäijestämisessä ei ole suuria ongelmia
koko maakunnassa. Ympäristöasiat huolestuttavat vas
taajia edelleen Lahden seudulla. Elinkeinoelämän ke
hittämisnäkymien arvioidaan huonontuneen oleellisesti
viime keväästä. Lahden seudulla puolet vastaajista
odottaa ongelmien kasvavan lähitulevaisuudessa. Li
säksi muissa kunnissa kevään valoisat näkymät ovat
muuttuneet selvästi huonommiksi. Asumistilanne näh
dään maakunnassa eri tavoin. Lahden seudulla ongel
mien arvioidaan hieman kasvavan, muissa kunnissa
näkymät ovat parantumassa. Lahden seudun ulkopuo
lella arvioidaan koulu- ja kulttuuritoimen vaikeuksien
lisääntyvän.
Kunnissa odotetaan erityisesti seutukunnallisen ja maa
kunnallisen yhteistyön lisääntyvän tulevaisuudessa.
Myös kansainväliset yhteydet vilkastuvat koko maa
kunnassa. Keväästä poiketen yhteistoiminta valtionhal
linnon kanssa on tiivistymässä, Lahden seudun ulko
puolella sen uskotaan jopa lisääntyvän. Yhteydet elin
keinoelämään lisääntyvät kuitenkin selvästi enemmän.

•

Lahden seudulla kaikki vastaajat arvioivat EU-jäsenyyden vaikuttavan myönteisesti alueen elinkeinoelämään.
Myös kunnan omaa toimintaa jäsenyyden odotetaan
hyödyttävän. Muissa kunnissa näkemykset jäsenyyden
vaikutuksista ovat selvästi keväistä myönteisemmät.

•

Lahden seudun ulkopuolella kaikki vastaajat arvioivat
kuntansa pitävän veroäyrin hinnan nykyisellä tasolla

kahden seuraavan vuoden aikana. Lahden seudulla
muutama kunta harkitsee hinnan alentamista ensi
vuonna ja yhtä moni nostamista vuonna 1997.
•

Lahden seudulla kuntien tulot kasvavat enemmän kuin
keväällä arvioitiin, noin 90 % vastaajista arvioi tulojen
lisääntyvän tänä vuonna. Vuonna 1996 kasvun odote
taan jatkuvan, tosin hitaampana kuin tänä vuonna.
Muissa kunnissa tulot lisääntyvät vuonna 1995, mutta
ensi vuonna kasvun uskotaan pysähtyvän.

•

Kunnat vähentävät velkaansa tänä vuonna koko maa
kunnassa. Vuonna 1996 velkamäärä pysyy suunnilleen
nykyisellä tasolla. Lahden seudulla odotukset ovat
muuttuneet viime keväästä, jolloin kuntien velan arvi
oitiin vähentyvät selvästi myös ensi vuonna.

•

Lahden seudulla työttömyyden arvioidaan pienentyvän
vuosina 1995-1996, tosin odotukset ovat hieman varo
vaisemmat kuin viime keväänä. Muissa kunnissa työl
lisyystilanne parantuu tänä vuonna. Ensi vuoden näky
mät ovat selvästi aikaisempaa synkemmät.

•

Lahden seudulla uusia työpaikkoja tulee erityisesti yk
sityisiin palveluihin, mutta myös teollisuuden ja raken
tamisen työpaikkojen arvioidaan lisääntyvän tänä
vuonna. Muissa kunnissa odotukset ovat pienemmät,
kasvu painottuu teollisuuteen ja yksityisiin palveluihin.
Rakentamisen työpaikkojen odotetaan pienentyvän.
Julkisten palveluiden työpaikat vähentyvät selvästi
koko maakunnassa.

•

Päijät-Hämeen kunnissa ei uskota investointien lisään
tyvän viime vuodesta, arviot ovat nyt varovaisemmat
kuin keväällä. Pieniä kasvuodotuksia on ainoastaan
teollisuudessa. Ensi vuonna tilanteen arvioidaan hie
man paranevan, mutta investointien nopeaan kasvuun
ei vieläkään ole edellytyksiä. Varsinkin Lahden seudun
ulkopuolella investoinnit jäävät suunnilleen nykyiselle
tasolle. Lahden seudulla teollisuusinvestoinnit lisäänty
vät, myös kaupan ja palveluiden aloilla sekä rakenta
misessa investoinnit saattavat kasvaa jonkin verran.
Maatalouden näkymät ovat edelleen erittäin synkät
koko maakunnassa.
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Keskusseutujen ulkopuolella kuntien yleiset kehitysnäkymät ovat parantuneet keväästä, tosin keskus
alueilla näkemykset ovat edelleen muita kuntia paremmat. Kuntien rahoitusasema on vaikea, vaikka
näkymät ovatkin parantuneet keväästä. Lähes kaikki kunnat pitävät veroäyrin hinnan nykyisellä ta
solla kahden seuraavan vuoden aikana. Keskusseuduilla kuntien tulot kasvavat tänä ja ensi vuonna.
Muissa kunnissa tulot lisääntyvät tänä vuonna odotettua nopeammin, ensi vuonna kasvu hidastuu.
Kuntien velka pienentyy tänä vuonna. Keskusseuduilla työttömyys vähenee vuosina 1995-1996.
Muissakin kunnissa työllisyysnäkymät ovat parantuneet aikaisemmasta. Työpaikat lisääntyvät lähin
nä keskusseuduilla, suurimmat kasvuodotukset ovat rakentamisessa ja yksityisissä palveluissa. Kes
kusseuduilla arvioidaan teollisuus- ja asuntorakentamisinvestointien kasvavan tänä vuonna. Ensi
vuonna investointinäkymät huonontuvat. Kuntien yhteistyö sujuu huonosti keskusseutujen ulkopuolel
la, sen sijaan vanhusten hoidon tilanne näyttää selvästi aikaisempaa paremmalta. Elinkeinoelämän
kehittämisedellytykset ovat parantumassa keskusseuduilla, muissa kunnissa näkymät ovat huonoim
mat syksystä 1992. Vastaajat arvioivat EU-jäsenyydellä olevan myönteisiä vaikutuksia elinkeinoelä
män kehittymisen ohella kuntien omaan toimintaan.
•

Kymenlaakson keskusseutujen ulkopuolella kehitysnä
kymät ovat parantuneet viime keväästä, tosin tulevai
suus ei ole vieläkään kovin valoisa. Keskusaluekunnissa toiveet ovat edelleen muita kuntia korkeammalla.

•

Kuntien rahoitustilanne on edelleen vaikea, tosin näky
mät eivät ole yhtä synkät kuin keväällä. Tuolloin noin
80 prosenttia vastaajista arvioi rahoitusongelmien li
sääntyvän, nyt noin puolet. Keskusalueiden ulkopuo
lella kuntien yhteistyönäkymät ovat huonoimmat koko
maassa. Keskusaluekunnissa odotukset ovat kasvaneet
keväästä. Keskusalueiden ulkopuolella yli 80 prosent
tia vastaajista arvioi vanhusten hoidon ongelmien ole
van poistumassa. Keskusalueilla ollaan huolestuneita
terveydenhoidon ja päivähoidon järjestämisestä. Ym
päristö- ja kaavoitusasioiden hoitaminen sujuu aikai
sempaa paremmin keskusalueiden ulkopuolella. Sen si
jaan koulu-, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen ongelmien
odotetaan lisääntyvän. Elinkeinoelämän kehittämisestä
on ristiriitaisia näkemyksiä. Keskusalueilla ongelmien
arvioidaan vähentyvän lähitulevaisuudessa, muissa
kunnissa näkymät ovat synkimmät syksystä 1992.

•

Näkemykset alueellisesta yhteistyöstä eivät ole muut
tuneet keväästä. Kaikki keskusseutujen ulkopuolisten
kuntien vastaajat arvioivat seutukunnallisen ja kansain
välisen yhteistyön lisääntyvän tulevaisuudessa. Lisäksi
lähes kaikki uskovat maakunnallisen yhteistyön kasva
van. Keskusseuduilla odotukset ovat edelleen hieman
varovaisemmat. Keskusalueiden ulkopuolella näke
mykset yhteistyöstä valtionhallinnon kanssa ovat
muuttuneet selvästi viime keväästä. Tuolloin noin 90
prosenttia vastaajista arvioi yhteistoiminnan vähenty
vän, nyt kolmannes vastaajista odottaa yhteyksien li
sääntyvän. Odotukset yhteistyön tiivistymisestä suhteessa
elinkeinoelämään ovat kasvaneet koko maakunnassa.

•

Näkemykset EU-jäsenyyden vaikutuksista kunnissa
ovat varsin yhteneväiset. Jäsenyydestä arvioidaan koi
tuvan hyötyä sekä kunnan omalle toiminnalle että elin
keinoelämän kehittymiselle.

•

Kaikki vastaajat arvioivat kuntansa pitävän veroäyrin
hinnan ennallaan ensi vuonna. Keskusalueiden ulko

puolella näkemykset vuodesta 1997 ovat samanlaiset.
Sen sijaan keskusalueilla 1-2 kuntaa saattaa nostaa äy
rin hintaa.
•

Keskusalueiden ulkopuolella kuntien tulokehitys on ol
lut tänä vuonna selvästi odotettua parempi. Vielä ke
väällä noin puolet vastaajista arvioi tulokehityksen
huonontuvan, nyt yli 90 prosenttia katsoo sen parantu
van. Myös ensi vuonna tulot kasvavat, mutta selvästi
tämän vuotista hitaammin. Keskusaluekunnissa tulot
lisääntyvät molempina vuosina.

•

Kymenlaakson kunnat pienentävät velkamääräänsä
varsinkin tänä vuonna. Ensi vuonna velka pysyy suun
nilleen tämän vuorisena koko maakunnassa.

•

Keskusseuduilla työttömyyden arvioidaan pienentyvän
vuosina 1995-1996. Muissa kunnissa työllisyyskehitys
näyttää parhaimmalta syksystä 1991. Työttömyyden
odotetaan vähentyvän tänä vuonna. Vuonna 1996 kehi
tys tasaantuu, tosin työttömien määrän arvioidaan las
kevan edelleen jonkin verran.

•

Lähes kaikki vastaajat arvioivat maatalouden työpaik
kojen vähentyvän tänä vuonna. Lisäksi julkisten palve
luiden työpaikkoja menetetään runsaasti koko maakun
nassa, keskusalueiden ulkopuolella näkymät ovat syn
kimmät. Rakentamisen työpaikat vähentyvät keskus
alueiden ulkopuolella. Työpaikkojen arvioidaan lisään
tyvän lähinnä keskusalueilla, suurimmat kasvuodotuk
set ovat rakentamisessa ja yksityisissä palveluissa.

•

Keskusalueilla investointien arvioidaan kasvavan tänä
vuonna. Kasvu kohdistuu ovat teollisuuteen ja asunto
rakentamiseen, mutta myös kaupan ja palveluiden in
vestoinnit saattavat hieman lisääntyä. Muissa kunnissa
arvioidaan lähinnä teollisuusinvestointien kasvavan, to
sin odotukset ovat pienemmät kuin keväällä. Ensi vuo
den näkymät ovat huonommat. Keskusalueilla lähinnä
asuntorakentamisen panostukset kasvavat, muissa kun
nissa investoidaan teollisuuteen. Maatalouden inves
toinnit vähentyvät edelleen nopeasti koko maakunnas
sa, lisäksi keskusalueiden ulkopuolella myös asuntora
kentamiseen sekä kaupan ja palveluiden aloille inves
toidaan selvästi tämän vuotista vähemmän.
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Etelä-Karjalan yleiset kehitysnäkymät ovat parantuneet keväästä, näkymät ovat Pirkanmaata ohella
parhaat koko maassa. Kuntien rahoitusasema on parempi kuin useimmissa muissa maakunnissa.
Lappeenrannan seudulla rahoitusongelmat saattavat jopa pienentyä lähitulevaisuudessa. Muissa
kunnissa veroäyrin hinta pidetään nykyisellä tasolla vuosina 1996-1997, Lappeenrannan seudulla
näkemykset ovat ristiriitaiset. Kuntien tulokehitys näyttää hyvältä tänä vuonna, vuonna 1996 kehi
tyksen arvioidaan tasaantuvan. Lappeenrannan seudun kuntien velkamäärä supistuu selvästi tänä ja
ensi vuonna. Työttömyys alenee koko maakunnassa vuosina 1995-1996. Investointien ei uskota vi
riävän vielä ensi vuonnakaan. Kuntien yhteistyö sujuu hyvin koko maakunnassa, seutukunnallisen ja
maakunnallisen yhteistoiminnan ohella kansainvälisen yhteistyön uskotaan lisääntyvän selvästi lähi
vuosina. Sosiaali- ja terveyspalveluiden näkymät ovat heikot Lappeenrannan seudulla. Elinkeinoelä
män kehittämisedellytykset ovat parantuneet varsinkin Lappeenrannan seudun ulkopuolella. Koulu
toimen näkymät ovat parantuneet koko maakunnassa.

Etelä-Karjalan kehitysnäkymät ovat Pirkanmaan ohella
maan parhaimmat. Erityisesti Lappeenrannan seudun
ulkopuolella toiveet ovat kasvaneet selvästi aikaisem
mista mittauksista. Lappeenrannan seudulla näkymät
ovat hieman huonontuneet alkuvuodesta.
Etelä-Karjalan kuntien rahoitusasema näyttää parem
malta kuin muualla maassa. Lappeenrannan seudun
kunnissa rahoitusongelmien arvioidaan helpottavan lä
hitulevaisuudessa. Kuntien yhteistyö sujuu hyvin koko
maakunnassa, Lappeenrannan seudulla odotukset ovat
parantuneet keväästä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden
näkymät ovat synkät Lappeenrannan seudulla, ongel
mien arvioidaan lisääntyvän selvästi lähivuosina. Ym
päristöasiat huolestuttavat vastaajia koko maakunnassa.
Elinkeinoelämän kehittämismahdollisuudet ovat paran
tuneet erityisesti Lappeenrannan seudun ulkopuolella,
sen sijaan kaavoitusasiat huolettavat vastaajia aikai
sempaa enemmän. Koulutoimen vaikeuksien arvioi
daan pienentyvän koko maakunnassa, mutta kulttuurija vapaa-aikatoimen näkymät ovat varsin huonot.
Alueellisen yhteistyön tiivistymiseen uskotaan koko
maakunnassa. Myös kansainvälisten yhteyksien katso
taan vilkastuvan lähitulevaisuudessa. Yhteistoiminta
elinkeinoelämän kanssa näyttää tällä hetkellä kunnissa
tärkeämmältä kuin suhteet valtionhallintoon. Yhteyksi
en valtionhallintoon arvioidaan selvästi vähentyvän lä
hivuosina.
Etelä-Karjalan kunnissa suhtaudutaan aikaisempaa
myönteisemmin EU-jäsenyyden vaikutuksiin. Nimen
omaan Lappeenrannan seudun ulkopuolella odotukset
ovat kasvaneet oleellisesti viime keväästä. Jäsenyyden
hyödyt kohdistuvat enemmän elinkeinoelämän kehitty
miseen kuin kuntien omaan toimintaan.
Lappeenrannan seudun ulkopuoliset kunnat aikovat pi
tää veroäyrin hinnan ennallaan kahden seuraavan vuo
den aikana. Lappeenrannan seudun kunnissa kolman
nes vastaajista arvioi äyrin hinnan laskevan ensi vuon
na ja viidennes nousevan vuonna 1997.

Etelä-Karjalan kuntien tulokehitys on ollut tänä vuon
na odotettua parempi. Varsinkin Lappeenrannan seu
dun ulkopuolella tulot ovat kasvaneet selvästi kevään
arvioita nopeammin. Ensi vuonna kehitys tasaantuu,
tulojen ei uskota juurikaan lisääntyvän. Lappeenrannan
seudulla näkymät ovat selvästi aikaisempaa huonom
mat. Muissa kunnissa odotukset ovat parantuneet ke
väästä.
Lappeenrannan seudun kunnat vähentävät selvästi vel
kamääräänsä vuosina 1995-1996. Muissa kunnissa vel
ka pienentyy lähinnä tänä vuonna, näkemykset ensi
vuodesta ovat varovaisemmat.
Etelä-Karjalan työttömyys pienentyy tänä ja ensi vuon
na. Toiveet kohdistuvat erityisesti vuoteen 1996.
Kuntien työpaikkakehitys näyttää synkältä tänä vuon
na. Kaikki vastaajat arvioivat maatalouden työpaikko
jen vähentyvän. Julkisten palveluiden työpaikkoja me
netetään runsaasti erityisesti Lappeenrannan seudulla,
lisäksi teollisuustyöpaikat vähenevät. Muissa kunnissa
rakentamisen työpaikat vähentyvät. Koko maakunnassa
yksityisten palveluiden työpaikat lisääntyvät.
Investointien kehitys näyttää tänä vuonna keväisiä ar
vioita huonommalta. Teollisuuteen panostetaan odotet
tua vähemmän koko maakunnassa. Lisäksi Lappeen
rannan seudulla asuntorakentaminen näyttää jäävän
oleellisesti pienemmäksi kuin keväällä arvioitiin.
Muissa kunnissa on pieniä kasvuodotuksia. Myös kau
pan ja palveluiden sekä maatalouden investoinnit vä
hentyvät koko maakunnassa. Ensi vuosi ei näytä tuo
van helpotusta tilanteeseen. Teollisuuden investoinnit
vähentyvät Lappeenrannan seudulla, näkymät ovat
huonoimmat syksystä 1991. Myös asuntorakentamisen
sekä kaupan ja palveluiden investoinnit supistuvat.
Muissa kunnissa on edelleen pieniä kasvuodotuksia
asuntorakentamisessa.
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Maakunnan yleiset kehitysnäkymät ovat huonontuneet keväästä. Kuntien rahoitusasema on edelleen
heikko. Ensi vuonna ei kuitenkaan nosteta veroäyrin hintaa, sen sijaan korotuspaineet vuoden 1997
äyriin kasvavat selvästi varsinkin Mikkelin seudun kunnissa. Kuntien tulot kasvavat tänä vuonna
odotettua enemmän mutta ensi vuonna kehitys tasaantuu selvästi koko maakunnassa. Kuntien ve
lanotto pienentyy tänä ja ensi vuonna. Työttömyyden lasku jä ä vähäiseksi koko maakunnassa vuosi
na 1995-1996. lnvestointinäkymät ovat huonontuneet keväästä, investointien kasvulle ei nähdä ole
van edellytyksiä. Mikkelin seudulla kuntien yhteistyö sujuu aikaisempaa paremmin, sen sijaan van
husten hoidon ja terveydenhoidon tilanne huolestuttaa. Elinkeinoelämän kehittämisedellytykset arvi
oidaan heikoiksi Mikkelin seudulla, myös muissa kunnissa näkymät ovat synkentyneet. Koulu- ja
kulttuuritoimen ongelmien arvioidaan lisääntyvän lähivuosina koko maakunnassa.

,

•

•

•

Maakunnan yleiset kehitysnäkymät ovat huonontuneet
keväästä. Toiveet ovat laskeneet koko maakunnassa.
Mikkelin seudun ulkopuolella kehityksen arvioidaan
heikentyvän lähitulevaisuudessa.
Mikkelin seudun kuntien rahoitustilanne on edelleen
vaikea, muissa kunnissa näkymät ovat huonontuneet
viime keväästä. Kuntien yhteistyö sujuu hyvin koko
maakunnassa, Mikkelin seudulla tilanne on parantunut
selvästi viime keväästä. Vanhusten hoitopalveluiden ja
terveyden hoidon järjestäminen huolestuttaa vastaajia
Mikkelin seudulla. Elinkeinoelämän kehittämisedelly
tykset ovat heikentyneet selvästi Mikkelin seudulla,
myös muissa kunnissa näkymät ovat aikaisempaa huo
nommat. Koulu- ja kulttuuritoimen ongelmien arvioi
daan kasvavan lähitulevaisuudessa koko maakunnassa.
Mikkelin seudun ulkopuolella myös vapaa-aikakysymykset askarruttavat vastaajia keväistä enemmän.
Lähitulevaisuudessa yhteistyö painottuu seutukuntiin.
Mikkelin seudulla uskotaan myös maakunnallisen yh
teistyön lisääntymiseen. Näiden lisäksi vastaajat usko
vat kuntien kansainvälistymiseen. Mikkelin seudun ul
kopuolella yhteistoiminta valtionhallinnon kanssa vä
henee. Yhteydet elinkeinoelämään lisääntyvät koko
maakunnassa.

•

Mikkelin seudun ulkopuolella EU-jäsenyyden hyödyt
nähdään vähäisiksi. Mikkelin seudulla jäsenyyden ar
vioidaan vaikuttavan myönteisesti elinkeinoelämän ke
hittymiseen, sen sijaan kunnan omaan toimintaan jä
senyys vaikuttaa pääasiassa kielteisesti.

•

Etelä-Savon kunnat aikovat pitää veroäyrin hinnan en
nallaan ensi vuonna. Vuonna 1997 korotuspaineiden
odotetaan kasvavan, noin 40 prosenttia Mikkelin seu

dun ja viidennes muiden kuntien vastaajista arvioi äy
rin hinnan nousevan.
•

Kuntien tulot kasvavat tänä vuonna keväällä arvioitua
enemmän koko maakunnassa. Ensi vuonna kehitys ta
saantuu, varsinkin Mikkelin seudun kunnissa kasvu jää
vähäiseksi.

•

Kuntien velkojen arvioidaan pienentyvän selvästi
vuonna 1995. Ensi vuonna velanotto vähentyy edel
leen, mutta se on hitaampaa kuin tänä vuonna. Näke
mykset eivät juurikaan poikkea Mikkelin seudulla ja
sen ulkopuolella.

•

Etelä-Savon työllisyyskehitys näyttää keväistä huo
nommalta. Työttömyyden lasku arvioidaan vähäiseksi
koko maakunnassa vuosina 1995-1996.

•

Etelä-Savon uudet työpaikat syntyvät lähinnä teollisuu
dessa. Mikkelin seudulla myös yksityisten palveluiden
työpaikkojen arvioidaan lisääntyvän. Erityisesti Mikke
lin seudun ulkopuolella julkiset palvelut supistuvat no
peasti. Lähes kaikki vastaajat uskovat maatalouden
työpaikkojen vähentyvän tänä vuonna.

•

lnvestointinäkymät ovat keväistä huonommat. Inves
tointien arvioidaan pienentyvän kaikilla toimialoilla
tänä vuonna. Mikkelin seudulla erityisesti asuntoraken
tamisen sekä kaupan ja palveluiden investointikehitys
näyttää selvästi aikaisempaa synkemmältä. Ensi vuon
na tilanteen ei odoteta juurikaan parantuvan. Mikkelin
seudulla asuntorakentamisen odotetaan hieman kasva
van. Viime kevään mittauksessa teollisuuden inves
tointien arvioitiin kasvavan nopeasti Mikkelin seudun
ulkopuolella, nyt nämä toiveet ovat vähentyneet.
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Pohjois-Savon yleiset kehitysnäkymät ovat maan synkimpiä. Kuntien rahoitusasema arvioidaan erit
täin heikoksi. Kuopion seudulla viidennes vastaajista arvioi kuntansa nostavan veroäyrin hintaa jo
ensi vuodeksi. Korotuspaineet kasvavat vuonna 1997 erityisesti Kuopion seudun ulkopuolisissa kun
nissa. Pohjois-Savon kuntien tulokehitys on useimpia muita maakuntia huonompi. Tiukasta taloudel
lisesta tilanteesta huolimatta kuntien velanotto vähentyy selvästi erityisesti tänä vuonna, Kuopion
seudulla nopeammin kuin muissa kunnissa. Pohjois-Savon työllisyysnäkymät ovat myös maan syn
kimpiä. Kuopion seudulla on vähäisiä investointiodotuksia lähinnä teollisuudessa ja asuntorakenta
misessa. Kuntien yhteistyönäkymät ovat heikentyneet viime keväästä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden
edellytykset ovat varsin heikot koko maakunnassa. Elinkeinoelämän kehittämismahdollisuudet ovat
Kainuun ohella maan huonoimmat, EU-jäsenyyden arvioidaan kuitenkin vaikuttavan myönteisesti
elinkeinoelämään lähivuosina. Koulu-, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen ongelmat kasvavat lähitulevai
suudessa koko maakunnassa.

•

•

•

•

•

Pohjois-Savon yleiset kehitysnäkymät ovat PohjoisKaijalan jälkeen maan synkimmät. Kuopion seudun ul
kopuolella kehityksen arvioidaan huonontuvan lähitu
levaisuudessa. Kuopion seudulla odotukset ovat hie
man paremmat.
Pohjois-Savon kuntien rahoitusnäkymät ovat synkim
mät koko maassa. Noin 80 prosenttia vastaajista arvioi
kuntansa rahoitustilanteen huonontuvan. Kuntien yh
teistyönäkymät ovat keväistä huonommat. Sosiaali- ja
terveyspalveluiden järjestäminen huolestuttaa vastaajia
koko maakunnassa. Päivähoitopalveluiden näkymät
ovat huonontuneet selvästi Kuopion seudun ulkopuo
lella. Ympäristöongelmien arvioidaan lisääntyvän lähi
tulevaisuudessa Kuopion seudulla, missä myös kunnal
listekniikka huolettaa aikaisempaa enemmän. Elinkei
noelämän kehittämisedellytykset ovat Kainuun jälkeen
huonoimmat koko maassa. Näkymät ovat synkät koko
maakunnassa. Koulu-, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen
ongelmien odotetaan kasvavan lähivuosina koko maa
kunnassa. Koulutoimen näkymät ovat huonoimmat ke
väästä 1993.
Kunnissa luotetaan erityisesti seutukunnalliseen yhteis
työhön. Lähes kaikki vastaajat arvioivat sen lisäänty
vän lähitulevaisuudessa. Kuopion seudulla kansainväli
set yhteydet vilkastuvat selvästi. Suhteet elinkeinoelä
mään koetaan läheisemmiksi kuin yhteistoiminta val
tionhallinnon kanssa.
Kuopion seudun ulkopuolisissa kunnissa EU-jäsenyyden ei uskota hyödyttävän kunnan omaa toimintaa.
Kuopion seudulla näkemykset ovat hieman myönteisemmät. Jäsenyyden arvioidaan edistävän elinkeinoelä
män kehitystä.
Viidennes Kuopion seudun vastaajista arvioi kuntansa
nostavan veroäyrin hintaa ensi vuonna. Muissa kunnis
sa hinta pyritään pitämään ennallaan. Vuonna 1997 korotuspaineet kasvavat. Noin viidennes Kuopion seudun

ja lähes 40 prosenttia muiden kuntien vastaajista arvioi
veroäyrin hinnan kohoavan.
•

Pohjois-Savon kuntien tulokehitys näyttää heikommal
ta kuin useissa muissa maakunnissa. Tänä vuonna tulot
kasvavat varsin hitaasti, ensi vuonna tulojen arvioidaan
pysyvän suunnilleen nykyisenä.

•

Kuntien velanotto vähentyy selvästi tänä vuonna. Kuo
pion seudulla lähes 90 prosenttia vastaajista arvioi
kuntansa velan pienentyvän. Muissa kunnissa odotuk
set ovat hieman varovaisemmat. Vuonna 1996 tilanne
muuttuu erityisesti Kuopion seudun ulkopuolella. Vel
kamäärän ei uskota enää supistuvan. Keskusalueella
velanotto vähentyy edelleen, tosin hitaammin kuin tänä
vuonna.

•

Pohjois-Savon työllisyysnäkymät ovat Keski-Pohjanmaan ja Kainuun ohella huonoimmat koko maassa.
Varsinkin Kuopion seudulla työttömyyden odotetaan
lisääntyvän tänä vuonna. Ensi vuonna työttömyyden
uskotaan pysyvän suunnilleen tämän vuotisella tasolla
koko maakunnassa.

•

Lähes kaikki vastaajat arvioivat maatalouden työpaik
kojen vähentyvän. Myös julkisten palveluiden työpai
kat häviävät nopeasti koko maakunnassa. Näiden lisäk
si rakentamisessa työpaikat vähenevät hieman. Kuopi
on seudulla teollisuuden työpaikkojen arvioidaan li
sääntyvän selvästi tänä vuonna. Muissa kunnissa kasvu
on vähäisempää. Yksityisten palveluiden työpaikat li
sääntyvät erityisesti Kuopion seudun ulkopuolella.

•

Kuopion seudulla teollisuuden investoinnit lisääntyvät
viime vuodesta. Muissa kunnissa investointien ei usko
ta kasvavan tänä tai ensi vuonna. Kuopion seudun
kunnissa teollisuuden ohella asuntorakentamisen inves
tointien arvioidaan kasvavan ensi vuonna. Sen sijaan
kaupan ja palveluiden näkymät ovat huonoimmat koko
maassa.
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Pohjois-Karjalan yleiset kehitysnäkymät ovat synkimmät koko maassa, Joensuun seudun myönteiset
näkymät ovat nyt selvästi huonontuneet. Kuntien rahoitustilanne on heikko, Joensuun seudulla on
gelmien arvioidaan kasvavan. Veroäyrin hinnan korotuspaineet kasvavat vuonna 1997. Kuntien tulot
lisääntyvät tänä vuonna odotettua nopeammin, ensi vuonna kehitys huonontuu erityisesti Joensuun
seudun ulkopuolella. Kuntien velan arvioidaan pienentyvän koko maakunnassa tänä ja ensi vuonna,
Joensuun seudulla velat supistuvat muita kuntia enemmän. Kuntien työllisyysnäkymät ovat keväistä
huonommat, Joensuun seudun ulkopuolella työttömyys saattaa jopa lisääntyä ensi vuonna. Investoin
tien ei uskota kasvavan tänä vuonna, mutta vuonna 1996 teollisuus- ja asuntoinvestointien odotetaan
lisääntyvän Joensuun seudun kunnissa. Elinkeinoelämän kehittämisedellytykset ovat heikot koko
maakunnassa. Joensuun seudulla sosiaali- ja terveyspalveluiden näkymät ovat synkentyneet kevääs
tä. Koulu-, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen ongelmien arvioidaan kasvavan koko maakunnassa. Joen
suun seudulla EU-jäsenyyden arvioidaan vaikuttavan myönteisesti sekä kunnan omaan toimintaan
että elinkeinoelämän kehittymiseen. Muissa kunnissa jäsenyyden hyöty jä ä vähäisemmäksi.

•

Pohjois-Karjalan kehitysnäkymät ovat synkimmät
koko maassa. Toiveet ovat laskeneet koko maakunnas
sa, mutta varsinkin Joensuun seudulla näkymät ovat
selvästi aikaisempaa huonommat.

•

Pohjois-Karjalan kuntien rahoitusasema on vaikea.
Joensuun seudun myönteiset näkymät ovat nyt muuttu
neet huomattavan synkiksi. Kuntien yhteistyö sujuu
hyvin koko maakunnassa. Joensuun seudulla sosiaalija terveyspalveluiden järjestämisen odotetaan vaikeutu
van lähitulevaisuudessa. Muissa kunnissa vastaajat
ovat huolissaan erityisesti terveydenhoitopalveluiden
järjestämisestä. Elinkeinoelämän kehittämismahdolli
suudet arvioidaan varsin huonoiksi koko maakunnassa,
Joensuun seudulla näkymät ovat heikentyneet selvästi
viime keväästä. Koulu-, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen
ongelmien odotetaan kasvavan lähivuosina koko maa
kunnassa.

•

•

•

Kunnissa arvioidaan varsinkin seutukunnallisen yhteis
työn lisääntyvän lähivuosina. Myös kansainvälisten
yhteyksien uskotaan vilkastuvan. Suhteet elinkeinoelä
mään koetaan selvästi läheisemmiksi kuin yhteydet
valtionhallintoon. Varsinkin Joensuun seudulla vastaa
jat arvioivat yhteistyön valtionhallinnon kanssa vähen
tyvän lähitulevaisuudessa.
Joensuun seudulla EU-jäsenyyden uskotaan vaikutta
van myönteisesti sekä elinkeinoelämän kehittymiseen
että kunnan omaan toimintaan. Muissa kunnissa jä
senyyden hyödyt jäävät vähäisiksi varsinkin kunnan
oman toiminnan kannalta. Elinkeinoelämän kehittämi
sessä jäsenyydestä odotetaan olevan hyötyä.
Pohjois-Karjalan kunnat eivät nosta veroäyrin hintaa
ensi vuonna. Vuonna 1997 äyrin hinnan korotuspaineiden arvioidaan kasvavan. Neljännes vastaajista uskoo
kuntansa nostavan äyrin hintaa.

•

Kuntien tulokehitys on tänä vuonna odotettua myöntei
sempi koko maakunnassa. Joensuun seudulla yli 85
prosenttia vastaajista arvioi kunnan verotulojen kasva
van. Ensi vuonna Joensuun seudun ulkopuolella kun
tien tulojen uskotaan pysyvän ennallaan. Keskusseu
dulla tulot lisääntyvät, tosin selvästi tämän vuotista hi
taammin.

•

Näkemykset kuntien velanotosta eivät ole muuttuneet
viime keväästä. Joensuun seudulla kaikki vastaajat ar
vioivat kuntansa velanoton vähentyvän tänä vuonna.
Lisäksi suurin osa uskoo velan pienentyvän myös ensi
vuonna. Muissa kunnissa näkemykset ovat hieman va
rovaisemmat, mutta velanoton uskotaan sielläkin vä
hentyvän selvästi molempina vuosina.

•

Pohjois-Karjalan työllisyyskehitys on odotettua huo
nompi. Työttömyyden ei uskota vähentyvän tänä vuon
na. Joensuun seudulla työttömyyden arvioidaan alentu
van vuonna 1996, tosin hitaammin kuin keväällä odo
tettiin. Muissa kunnissa työttömien määrä saattaa jopa
lisääntyä.

•

Kaikki vastaajat arvioivat maatalouden työpaikkojen
vähenevän tänä vuonna. Myös julkisten palveluiden
työpaikat vähentyvät selvästi. Joensuun seudun ulko
puolella menetetään myös rakennusalan työpaikkoja.
Joensuun seudulla odotetaan teollisuuden, rakentami
sen ja yksityisten palveluiden työpaikkojen lisääntyvän
tänä vuonna.

•

Investointien ei uskota viriävän tänä vuonna. Teolli
suuden panostukset jäävät viime vuotiselle tasolle.
Asuntorakentamisen investoinnit vähentyvät erityisesti
Joensuun seudun ulkopuolella. Joensuun seudulla kau
pan ja palveluiden investoinnit saattavat hieman lisään
tyä. Ensi vuosi näyttää Joensuun seudulla valoisam
malta, teollisuuden ja asuntorakentamisen investointien
arvioidaan kasvavan. Muissa kunnissa investoinnit vä
hentyvät.
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Keski-Suomen yleiset kehitysnäkymät ovat myönteiset. Jyväskylän seudun ulkopuolella toiveet ovat
kasvaneet keväästä. Kuntien rahoitusasema on hieman huonontunut. Veroäyrin hinnan korotuspaineet kasvavat vuonna 1997 Jyväskylän seudun ulkopuolella. Kuntien tulokehitys on valoisa tänä
vuonna, ensi vuonna tulojen kasvu hidastuu. Jyväskylän seudun ulkopuolella tulot saattavat jopa
pienentyä. Kunnat vähentävät velkojaan tänä ja ensi vuonna. Arviot työllisyyden kehityksestä ovat
huonontuneet keväästä, Jyväskylän seudulla työttömyys saattaa jopa kasvaa tänä vuonna. Investointikehitys näyttää varsin synkältä koko maakunnassa, kasvua ei juurikaan odoteta. Kuntien yhteistyö
sujuu hyvin koko maakunnassa. Elinkeinoelämän kehittämisedellytykset ovat aikaisempaa paremmat
Jyväskylän seudun kunnissa. EU-jäsenyyden arvioidaan hyödyttävän kunnan oman toiminnan lisäksi
myös elinkeinoelämän kehittymistä. Jyväskylän seudulla koulu- ja vapaa-aikatoimen näkymät ovat
parhaimmat syksystä 1991.

•

•

Keski-Suomen kuntien yleiset kehitysnäkymät ovat
varsin myönteiset. Jyväskylän seudun näkymät ovat
parhaat, muissa kunnissa näkymät ovat parantuneet
selvästi viime keväästä.
Kuntien rahoitusasema arvioidaan hieman huonom
maksi kuin keväällä. Jyväskylän seudulla rahoituson
gelmat ovat muita kuntia pienemmät. Kuntien yhteis
työ sujuu hyvin koko maakunnassa. Jyväskylän seudun
ulkopuolella terveydenhoitopalveluiden järjestäminen
koetaan ongelmalliseksi. Jyväskylän seudulla ympäris
töasiat huolestuttavat vastaajia aikaisempaa enemmän.
Edellytykset elinkeinoelämän kehittämiselle ovat pa
rantuneet Jyväskylän seudun kunnissa. Niissä myös
koulu- ja vapaa-aikatoimen näkymät ovat parhaimmat
syksystä 1991, ongelmien arvioidaan olevan hiljalleen
poistumassa.

•

Vastaajat uskovat alueellisen yhteistyön vilkastuvan
nopeasti lähivuosina. Myös kansainväliset yhteydet li
sääntyvät koko maakunnassa. Yhteistoiminta elinkei
noelämän kanssa koetaan läheisemmäksi kuin yhteydet
valtionhallintoon.

•

Jyväskylän seudun ulkopuolella EU-jäsenyyden arvioi
daan vaikuttavan kielteisesti kunnan toimintaan, lisäksi
sen merkitys elinkeinoelämän kehittymiselle nähdään
vähäisemmäksi kuin keväällä. Jyväskylän seudun kun
nissa EU-jäsenyyteen suhtaudutaan toiveikkaammin.
Vastaajien arvion mukaan sillä on myönteisiä vaiku
tuksia erityisesti elinkeinoelämän kehittymiseen, mutta
myös kunnan omaan toimintaan.

•

Pääosa Keski-Suomen kunnista pitää veroäyrin hinnan
ennallaan ensi vuonna. Kaksi Jyväskylän seudun ulko
puolista kuntaa saattaa alentaa äyrin hintaa. Vuonna
1997 paineet korotuksille kasvavat Jyväskylän seudun
ulkopuolella, viidennes vastaajista arvioi kuntansa nos
tavan äyrin hintaa. Jyväskylän seudulla 1-2 kunnan

odotetaan nostavan ja yhtä monen laskevan äyrin hin
taa vuodelle 1997.
•

Keski-Suomen kuntien tulot lisääntyvät selvästi tänä
vuonna, Jyväskylän seudulla näkymät ovat muita kun
tia paremmat. Ensi vuonna Jyväskylän seudun kuntien
tulokehitys jatkuu varsin hyvänä. Sen sijaan muissa
kunnissa näkymät heikentyvät, tulojen arvioidaan pie
nentyvän lähes puolessa kunnista.

•

Kunnat vähentävät velkaansa tänä vuonna koko maa
kunnassa. Jyväskylän seudun ulkopuolella velka pie
nentyy selvästi keväisiä arvioita nopeammin. Velan ar
vioidaan supistuvan myös ensi vuonna, tosin selvästi
tämän vuotista hitaammin. Odotukset ovat koko maa
kunnassa varovaisemmat kuin keväällä.

•

Keski-Suomen työllisyystilanne näyttää keväistä huo
nommalta. Jyväskylän seudulla työttömyys saattaa
jopa kasvaa tänä vuonna, muissa kunnissa työttömyy
den lasku arvioidaan aikaisempaa hitaammaksi. Vuon
na 1996 työttömyyden uskotaan vähentyvän Jyväsky
län seudulla, muissa kunnissa kasvuodotukset ovat tä
män vuotista pienemmät.

•

Lähes kaikki vastaajat arvioivat maatalouden työpaik
kojen vähentyvän tänä vuonna. Myös julkisten palve
luiden työpaikkoja menetetään huomattavasti koko
maakunnassa. Jyväskylän seudun ulkopuolella myös
rakentamisen työpaikat vähentyvät. Työpaikkojen odo
tetaan kasvavan lähinnä teollisuudessa ja yksityisissä
palveluissa.

•

Keski-Suomessa investointiodotukset eivät ole juuri
kaan muuttuneet keväästä. Jyväskylän seudun ulko
puolella teollisuusinvestointien arvioidaan lisääntyvän
tänä vuonna. Muilta osin investointien viriämiseen ei
uskota. Ensi vuoden investointinäkymät ovat huonom
mat kuin keväällä arvioitiin. Investointien ei odoteta
kasvavan millään toimialoilla.

¡¡jjji Tilastokeskus

33

Etelä-Pohjanmaa
Kehitysnäkymät (Kysymykset 10, 3b, 4b ja

9a)

Kunnan tuleva kehitys

Velkamäärän kehitysnäkymät

Työttömyyden kehitysnäkymät

EU-jäsenyyden vaikutus

★

= 1/1995
maakunnan
ke skusa lu eku n n at
m u u t kunnat

34

koko maan
r~ 1

ke skusa lu eku n n at

★ *★

★

= 2/1995

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

m u u t kunnat

¡¡¡¡¡I Tilastokeskus

Etelä-Pohjanmaan kuntien yleiset kehitysnäkymät ovat varsin hyvät. Kuntien rahoitustilanne on kui
tenkin vaikea. Kuntien yhteistyönäkymät ovat edelleen parhaat koko maassa. Seinäjoen seudulla
vanhusten hoidon ja terveydenhoitopalveluiden näkymät ovat huonontuneet. Elinkeinoelämän kehit
tämisedellytysten arvioidaan parantuvan koko maakunnassa. Veroäyrin hinnan korotuspaineet kas
vavat vuonna 1997 erityisesti Seinäjoen seudulla. Kuntien tulokehitys on keväistä parempi tänä
vuonna, ensi vuonna tulojen arvioidaan kasvavan vain Seinäjoen seudun ulkopuolella. Kuntien velka
pienentyy vuonna 1995 koko maakunnassa, ensi vuonna velanotto lisääntyy keskusseudulla. Työttö
myys pienentyy vuosina 1995-1996 koko maakunnassa. Investointien ei uskota juurikaan kasvavan
teollisuutta lukuunottamatta. EU-jäsenyyden arvioidaan vaikuttavan myönteisesti elinkeinoelämän
kehittymiseen, sen sijaan kunnan toiminnan kannalta hyödyt jäävät vähäisiksi.

•

Etelä-Pohjanmaan yleiset kehitysnäkymät eivät ole
muuttuneet keväästä. Kuntien kehityksen odotetaan pa
rantuvan koko maakunnassa, Seinäjoen seudun ulko
puolella toiveet ovat hieman keskusseutua korkeam
malla.

•

Kuntien rahoitustilanne on edelleen vaikea, yli puolet
vastaajista arvioi ongelmien lisääntyvän. Kuntien yh
teistyönäkymät ovat valoisimmat koko maassa. Seinä
joen seudulla vanhusten hoitopalveluiden ja terveyden
hoitopalveluiden järjestäminen huolettavat aikaisempaa
enemmän. Elinkeinoelämän kehittämisedellytysten ar
vioidaan parantuvan koko maakunnassa, näkemykset
ovat parantuneet viime keväästä.

•

Lähes kaikki vastaajat arvioivat seutukunnallisen yh
teistyön tiivistyvän lähivuosina. Myös kansainvälisten
yhteyksien uskotaan kasvavan selvästi lähitulevaisuu
dessa. Yhteydet valtionhallintoon vähentyvät jatkossa,
sen sijaan yhteistoiminta elinkeinoelämän kanssa vil
kastuu koko maakunnassa.

•

EU-jäsenyyden merkitys kunnan oman toiminnan kan
nalta arvioidaan vähäiseksi. Sen sijaan jäsenyydellä
nähdään olevan enemmän vaikutusta elinkeinoelämän
kehittymiseen, tosin odotukset ovat keväistä varovai
semmat. Odotukset ovat samansuuntaiset koko maa
kunnassa.

•

Etelä-Pohjanmaan kunnissa veroäyrin hinnan arvioi
daan pysyvän ennallaan ensi vuonna. Seuraavana
vuonna tilanteen odotetaan muuttuvan selvästi erityi
sesti Seinäjoen seudulla. Noin 40 prosenttia keskusseu
dun vastaajista arvioi kuntansa nostavan äyrin hintaa
vuonna 1997. Muissa kunnissa korotuksia tehdään vä
hemmän.

•

Etelä-Pohjanmaan kuntien tulonäkymät ovat parantu
neet keväästä. Varsinkin Seinäjoen seudun kunnissa
tulot lisääntyvät selvästi odotettua enemmän tänä
vuonna. Ensi vuonna tilanteen arvioidaan muuttuvan
oleellisesti. Keskusseudun ulkopuolella tulojen kasvu
hidastuu. Seinäjoen seudulla kasvun uskotaan taittu
van, kuntien tulot pysyvät tämän vuotisella tasolla.

•

Kuntien velka vähentyy selvästi tänä vuonna. Seinä
joen seudulla näkemykset ovat muuttuneet viime ke
väästä. Tuolloin velan arvioitiin pysyvän ennallaan,
nyt 2/3 vastaajista uskoo kuntansa velanoton pienenty
vän viime vuodesta. Vuoden 1996 tilanteesta on
eriäviä näkemyksiä. Seinäjoen seudun ulkopuolella ve
lanoton odotetaan edelleen vähentyvän, keskusseudulla
se lisääntyy.

•

Työttömyyden arvioidaan pienentyvän tänä ja ensi
vuonna koko maakunnassa. Seinäjoen seudun ulkopuo
lella näkemykset ovat varovaisemmat kuin keväällä.

•

Teollisuuden työpaikkojen arvioidaan lisääntyvän vii
me vuodesta. Uusia yksityisten palveluiden työpaikko
ja tulee erityisesti Seinäjoen seudulle. Julkisten palve
luiden työpaikkamenetykset ovat varsin suuret tänä
vuonna, erityisesti Seinäjoen seudun ulkopuolella vä
hentyminen on nopeaa.

•

Etelä-Pohjanmaan investointinäkymät ovat keväistä
synkemmät. Teollisuusinvestointien arvioidaan kasva
van tänä vuonna Seinäjoen seudun kunnissa. Muiden
investointien ei uskota lisääntyvän. Myös ensi vuoden
näkymät ovat keväistä varovaisemmat, vaikka teolli
suusinvestointien kasvun ohella asuntorakentamisen
arvioidaan elpyvän varsinkin Seinäjoen seudulla.
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Vaasan rannikkoseudun yleiset kehitysnäkymät ovat heikentyneet selvästi viime keväästä, kolmannes
vastaajista katsoo kuntansa kehityksen huonontuvan. Kuntien rahoitustilanne arvioidaan synkimmäksi keväästä 1993. Paineet veroäyrin hinnan korotuksiin ovat kuitenkin vähäiset. Kuntien velat pie
nentyvät erityisesti tänä vuonna, Vaasan seudulla velanoton arvioidaan lisääntyvän vuonna 1996.
Vaasan seudulla kuntien tulot kasvavat keväällä arvioitua nopeammin tänä ja ensi vuonna, muissa
kunnissa kasvuvauhti on selvästi hitaampaa. Työttömyyden uskotaan pienentyvän tänä ja ensi vuon
na. Investointien kasvu jää vähäiseksi lähivuosina, odotukset ovat varovaisemmat kuin keväällä.
Vaasan seudulla vanhusten hoidon tilanne huolestuttaa vastaajia aikaisempaa enemmän. Elinkei
noelämän kehittämisedellytykset ovat heikentyneet Vaasan seudun ulkopuolella, EU-jäsenyyden ei
uskota tuovan juurikaan helpotusta tilanteeseen. Vaasan seudulla jäsenyyden hyödyt koetaan suu
remmiksi.

Vaasan rannikkoseudun kehitysnäkymät ovat heikenty
neet selvästi viime keväästä. Tuolloin yli 90 prosenttia
vastaajista arvioi kehityksen paranevan, nyt enää run
sas puolet. Kolmannes vastaajista uskoo kuntansa ke
hityksen huonontuvan lähitulevaisuudessa.
Vaasan seudun kuntien rahoitusasema on heikko, nä
kymät ovat synkimmät keväästä 1993. Myös muissa
kunnissa ongelmat ovat varsin suuret. Vaasan seudun
kunnissa päivähoitopalveluiden järjestämisen ongelmat
näyttävät aikaisempaa vähäisemmiltä. Sen sijaan van
husten hoidon näkymät ovat synkät. Muissa kunnissa
terveydenhoitopalveluiden ja vanhusten hoidon järjes
tämisessä arvioidaan olevan aikaisempaa vähemmän
ongelmia. Elinkeinoelämän kehittämisedellytykset ovat
huonontuneet Vaasan seudun ulkopuolella. Kunnallis
tekniikan näkymät ovat keväistä paremmat Vaasan
seudun ulkopuolella, sen sijaan asumistilanne on huo
nontunut viime keväästä. Vaasan seudulla kulttuuri- ja
vapaa-aikatoimen näkymät ovat synkät, ongelmien ar
vioidaan kasvavan nopeasti lähitulevaisuudessa.
Kansainvälisten yhteyksien odotetaan vilkastuvan sel
västi lähivuosina. Myös seutukunnallisen ja maakun
nallisen yhteistyön arvioidaan lisääntyvän. Sen sijaan
yhteistoiminta elinkeinoelämän kanssa on vähäisempää
kuin useimmissa muissa maakunnissa. Vaasan seudulla
yhteistyö valtionhallinnon suuntaan vähentyy huomat
tavasti lähivuosina.
Vaasan rannikkoseudun kunnissa suhtaudutaan viime
keväistä kielteisemmin EU-jäsenyyteen. Sen hyödyt
kunnan omalle toiminnalle arvioidaan vähäisiksi. Vaa
san seudulla jäsenyyden arvioidaan vaikuttavan myön
teisesti elinkeinoelämän kehittymiseen. Muissa kunnis
sa jäsenyyden vaikutukset nähdään keväistä vähäisem
miksi.
Vaasan seudulla kaikki vastaajat arvioivat veroäyrin
hinnan pysyvän ennallaan ensi vuonna, seuraavana

vuonna muutaman kunnan odotetaan nostavan äyrin
hintaa. Keskusseudun ulkopuolella 3-4 kuntaa laskee
äyrin hintaa ensi vuonna. Vuonna 1997 hinnan ei us
kota muuttuvan yhdessäkään kunnassa.
Vaasan seudun kuntien tulot kasvavat odotettua no
peammin, lähes kaikki vastaajat arvioivat tulojen li
sääntyvän tänä vuonna. Lisäksi kasvun odotetaan jat
kuvan ripeänä myös ensi vuonna. Kuntien tulojen odo
tetaan lisääntyvän vuosina 1995-1996 myös Vaasan
seudun ulkopuolella. Tosin kasvuvauhti näyttää jäävän
selvästi keskusaluekuntia hitaammaksi.
Vaasan rannikkoseudun kuntien velat vähentyvät sel
västi tänä vuonna. Vaasan seudun ulkopuolisissa kun
nissa kehitys jatkuu samanlaisena myös vuonna 1996.
Sen sijaan Vaasan seudulla velanotto lisääntyy selväs
ti, kasvuodotukset ovat suurimmat syksyn 1991 jäl
keen.
Vaasan rannikkoseudulla työttömyyden odotetaan vä
hentyvän vuosina 1995-1996. Ensi vuoden osalta näke
mykset ovat varovaisemmat kuin keväällä. Vaasan
seudulla työttömyys alentuu hieman nopeammin kuin
muissa kunnissa.
Vaasan seudulla ja sen ulkopuolella on samanlaiset nä
kemykset työpaikkojen tulevasta kehityksestä. Ne li
sääntyvät eniten yksityisissä palveluissa. Teollisuudes
sa ja rakentamisessa kasvu jää keväällä odotettua pie
nemmäksi. Maatalouden ja julkisten palveluiden työ
paikat vähentyvät nopeasti koko maakunnassa.
Investointien kasvun arvioidaan jäävän tänä vuonna
varsin hitaaksi. Teollisuusinvestoinnit lisääntyvät hie
man koko maakunnassa. Tämän lisäksi Vaasan seudul
la asuntorakentamisen sekä kaupan ja palveluiden in
vestoinnit saattavat kasvaa. Ensi vuosi näyttää hyvin
pitkälti samanlaiselta. Odotukset ovat selvästi varovai
semmat kuin keväällä.
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Keski-Pohjanmaan kehitysnäkymät ovat maan huonompia, Kokkolan seudun kunnissa toiveet ovat
laskeneet keväästä. Kuntien rahoitustilanne on heikko. Kuntien tulot lisääntyvät tänä vuonna Kokko
lan seudulla. Muissa kunnissa sen sijaan tulot vähentyvät. Vuonna 1996 kuntien tulojen arvioidaan
pienentyvän koko maakunnassa. Kokkolan seudulla puolet vastaajista arvioi kuntansa nostavan ve
roäyrin hintaa vuonna 1997. Kokkolan seudun kunnissa velanotto vähentyy tänä ja ensi vuonna.
Keski-Pohjanmaan työllisyysnäkymät ovat maan huonompia, erityisesti Kokkolan seudun ulkopuo
lella työttömyys kasvaa tänä ja ensi vuonna. Investointien ei odoteta viriävän vielä ensi vuonnakaan,
varsinkin Kokkolan seudun ulkopuolella investointinäkymät ovat synkät. Kuntien yhteistyö sujuu hy
vin koko maakunnassa. Erityisesti seutukunnallisen yhteistoiminnan arvioidaan lisääntyvän lähitule
vaisuudessa. Kokkolan seudun ulkopuolella elinkeinoelämän kehittämisedellytykset nähdään vähäi
siksi, EU-jäsenyydenkään ei uskota tuovan helpotusta tilanteeseen. Myös Kokkolan seudulla EU-jäsenyyteen suhtaudutaan varsin kielteisesti.

•

Kokkolan seudun ulkopuolella kehitysnäkymät ovat
edelleen huonot. Myös Kokkolan seudulla toiveet pa
remmasta ovat aikaisempaa vähäisemmät. Keski-Poh
janmaan kehitysnäkymät ovat Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ohella maan huonoimmat.

•

Keski-Pohjanmaan kuntien rahoitustilanne on maan
huonoimpia, noin 3/4 vastaajista arvioi vaikeuksien
kasvavan lähivuosina. Kuntien yhteistyö sujuu hyvin
koko maakunnassa. Terveydenhoitopalveluiden tilanne
huolestuttaa vastaajia Kokkolan seudulla. Ympäristö
asioissa nähdään ongelmien olevan poistumassa Kok
kolan seudun ulkopuolella, sen sijaan elinkeinoelämän
kehittämisnäkymät ovat aikaisempaa selvästi synkemmät. Kokkolan seudulla elinkeinoelämän ongelmien
arvioidaan vähentyvän. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen
näkymät ovat keväistä paremmat Kokkolan seudun ul
kopuolella.

•

Lähes kaikki vastaajat arvioivat seutukunnallisen yh
teistyön lisääntyvän lähitulevaisuudessa. Myös maa
kunnallisen ja kansainvälisen yhteistoiminnan uskotaan
vilkastuvan. Yhteistyö elinkeinoelämän kanssa lisään
tyvät selvästi koko maakunnassa.

•

Kokkolan seudun ulkopuolella EU-jäsenyyteen suhtau
dutaan epäilevästi. Sen arvioidaan vaikuttavan kieltei
sesti kunnan omaan toimintaan ja elinkeinoelämän ke
hittymiseen. Myös Kokkolan seudulla jäsenyyden hyö
dyt koetaan keväisiä odotuksia vähäisemmiksi.

•

Muutama Keski-Pohjanmaan kunta aikoo nostaa vero
äyrin hintaa ensi vuonna. Vuonna 1997 keskusseutujen
ja muiden kuntien näkymät poikkeavat toisistaan. Kok
kolan seudulla puolet vastaajista arvioi kuntansa nosta
van veroäyrin hintaa vuonna 1997. Muissa kunnissa
äyrin hinta pysyy ennallaan.

•

Kokkolan seudulla kuntien tulot lisääntyvät ripeästi
tänä vuonna. Muissa kunnissa näkymät ovat selvästi
huonommat kuin keväällä, kuntien tulojen arvioidaan
vähentyvän jo tänä vuonna. Ensi vuonna tulokehitys
heikentyy myös Kokkolan seudun kunnissa. Kuntien
tulot pienentyvät koko maakunnassa.

•

Kokkolan seudun kuntien velkojen arvioidaan supistu
van hitaasti vuosina 1995-1996. Näkemykset ovat
muuttuneet keväästä, jolloin velan uskottiin kasvavan
hieman molempina vuosina. Muissa kunnissa ve
lanoton odotetaan vähentyvän tänä vuonna, mutta py
syvän ennallaan vuonna 1996. Näkemykset ensi vuo
desta ovat muuttuneet keväästä, jolloin velkamäärän
arvioitiin vähentyvän nopeasti.

•

Keski-Pohjanmaan työllisyyskehitys on maan huo
noimpia. Kokkolan seudulla työttömyys vähentyy tänä
vuonna. Sen sijaan muissa kunnissa näkymät ovat syn
kentyneet huomattavasti viime keväästä, työttömyyden
uskotaan kasvavan. Vuonna 1996 työttömyyden usko
taan lisääntyvän koko maakunnassa, tosin Kokkolan
seudulla kasvu jää varsin pieneksi.

•

Keski-Pohjanmaalla uusia työpaikkoja syntyy varsin
vähän kaikilla toimialoilla. Suurimmat kasvuodotukset
ovat kuitenkin teollisuudessa ja yksityisissä palveluis
sa. Julkisten palveluiden sekä maa- ja metsätalouden
työpaikkamenetysten odotetaan kasvavan varsin suu
riksi.

•

Investointien ei odoteta viriävän tänä vuonna. Ainoas
taan Kokkolan seudulla teollisuuden panostukset saat
tavat kasvaa viime vuodesta. Lähes kaikki vastaajat ar
vioivat maatalouden investointien vähentyvän. Kokko
lan seudun ulkopuolella investointinäkymät ovat synkimpiä koko maassa, investointien uskotaan vähenty
vän nopeasti kaikilla toimialoilla. Ensi vuosi ei tuo
helpotusta tilanteeseen. Investoinnit pienentyvät kaikil
la toimialoilla.
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Oulun seudulla kuntien kehitysnäkymät ovat edelleen hyvät, muissa kunnissa toiveet ovat selvästi
aikaisempaa vähäisemmät. Kuntien yhteistyö sujuu hyvin erityisesti Oulun seudulla. Sen sijaan elin
keinoelämän kehittämisedellytykset ovat huonontuneet koko maakunnassa. Toisaalta EU-jäsenyyden
arvioidaan tuovan helpotusta tilanteeseen lähivuosina. Kuntien rahoitustilanne koetaan edelleen hei
koksi, vaikka kuntien tulot kasvavatkin tänä ja ensi vuonna. Veroäyrin hinnan korotuspaineet kasva
vat vuonna 1997 koko maakunnassa. Kuntien velka pienentyy lähinnä Oulun seudun ulkopuolisissa
kunnissa. Työttömyyden arvioidaan pienentyvän koko maakunnassa, ensi vuonna kehityksen arvioi
daan olevan tämän vuotista nopeampaa. Investoinnit lisääntyvät selvästi ensi vuonna Oulun seudun
kunnissa, varsinkin teollisuuden sekä kaupan ja palveluiden investointien arvioidaan kasvavan.

•

Oulun seudun kehitysnäkymät ovat edelleen valoisat.
Muissa kunnissa toiveet ovat romahtaneet viime ke
väästä, nyt noin 40 prosenttia vastaajista arvioi kunnan
kehityksen huonontuvan.

•

Pohjois-Pohjanmaan kuntien rahoitustilanne on maan
vaikeimpia, varsinkin Oulun seudun ulkopuolella nä
kymät ovat edelleen synkät. Kuntien yhteistyö sujuu
edelleen hyvin Oulun seudulla, muissa kunnissa näke
mykset ovat keväistä varovaisemmat. Sosiaali- ja ter
veyspalveluiden ongelmat lisääntyvät lähivuosina koko
maakunnassa. Elinkeinoelämän kehittämisedellytykset
ovat huonontuneet koko maakunnassa, Oulun seudulla
näkymät ovat huonoimmat syksystä 1992. Koulu- ja
kulttuuritoimen vaikeudet kasvavat Oulun seudun ul
kopuolella.

•

•

•

Seutukunnallinen yhteistyön tiivistämiseen pyritään
kaikissa kunnissa. Sen sijaan usko maakunnalliseen
yhteistoimintaan on pienentynyt selvästi viime kevääs
tä. Kansainväliset yhteydet lisääntyvät koko maakun
nassa. Myös elinkeinoelämän suuntaan pyritään luo
maan aikaisempaa enemmän yhteyksiä. Yhteistyöhön
valtionhallinnon kanssa suhtaudutaan epäilevämmin.
Pohjois-Pohjanmaan kunnissa EU-jäsenyyden arvioi
daan vaikuttavan myönteisesti kunnan omaan toimin
taan, mutta erityisesti elinkeinoelämän kehittymiseen.
Oulun seudulla odotukset ovat muita kuntia suurem
mat. Oulun seudun ulkopuolella arviot jäsenyyden vai
kutuksista ovat myönteisemmät kuin keväällä.
Pohjois-Pohjanmaan kunnissa veroäyrin hinta pysyy
nykyisellä tasolla vuonna 1996. Kolmannes vastaajista
arvioi kuntansa korottavan veroäyrin hintaa vuonna
1997.

•

Näkemykset kuntien tulojen kehityksestä eivät juuri
kaan poikkea viime keväästä. Oulun seudulla kas
vuodotukset ovat kuitenkin hieman lisääntyneet. Tänä
vuonna kunnat saavat enemmän tuloja kuin vuonna
1996 koko maakunnassa.

•

Oulun seudun kunnissa näkemykset velanoton tarpees
ta ovat muuttuneet keväästä. Silloin velan arvioitiin li
sääntyvän selvästi tänä vuonna. Nyt sen odotetaan py
syvän viime vuotisella tasolla. Ensi vuonna kehityksen
uskotaan pysyvän ennallaan. Muissa kunnissa velat vä
hentyvät nopeasti tänä vuonna, mutta supistuu vain vä
hän vuonna 1996.

•

Pohjois-Pohjanmaan työllisyystilanne parantuu tänä ja
ensi vuonna. Vuonna 1996 työttömyyden vähentymi
sen arvioidaan olevan tämän vuotista nopeampaa. Ou
lun seudulla työllisyysnäkymät ovat muita kuntia va
loisammat.

•

Lähes kaikki Oulun seudun vastaajat arvioivat teolli
suuden työpaikkojen lisääntyvän tänä vuonna. Myös
yksityisten palveluiden kasvuvauhti on varsin nopeaa.
Muissa kunnissa kasvunäkymät ovat vaatimattomam
mat. Rakentamisen työpaikat kasvavat hitaasti koko
maakunnassa. Julkiset työpaikat vähentyvät selvästi
varsinkin Oulun seudun ulkopuolella.

•

Investointien ei uskota juurikaan kasvavan tänä vuonna
Pohjois-Pohjanmaan kunnissa. Kasvuodotuksia on vain
teollisuudessa, jonka investoinnit lisääntyvät hitaasti
koko maakunnassa. Ensi vuonna kehityksen odotetaan
parantuvan Oulun seudulla, varsinkin teollisuuden sekä
kaupan ja palveluiden investoinnit kasvavat varsin no
peasti. Myös asuntorakentamisen investoinnit saattavat
lisääntyä. Muissa kunnissa kasvuodotuksia on vain
asuntorakentamisessa.
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Yllä olevassa kuviossa maakunnan keskusaluekunnat ja maakunnan
muut kunnat pylväinä ja saldolukuina ja koko maan keskusaluekunnat
ja koko maan muut kunnat viivana pisteellä korostettuna.
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Kajaanin seudulla kehityksen odotetaan parantuvan lähivuosina, muissa kunnissa näkymät ovat
edelleen synkät. Kuntien rahoitusongelmat ovat pienentyneet keväästä. Veroäyrin hinnan korotuspaineet kasvavat vuonna 1997. Kuntien tulot lisääntyvät tänä vuonna nopeasti koko maakunnassa. Ka
jaanin seudulla kehitys jatkuu myönteisenä myös ensi vuonna. Kuntien velanotto vähentyy koko maa
kunnassa vuosina 1995-1996. Työttömyys pienentyy Kajaanin seudulla tänä ja ensi vuonna, muissa
kunnissa työttömyyden odotetaan edelleen kasvavan. Kajaanin seudun investointien arvioidaan li
sääntyvän oleellisesti ensi vuonna. Kasvuodotuksia on teollisuudessa, asuntorakentamisessa sekä
kaupan ja palveluiden aloilla. Kajaanin seudun kuntien yhteistyönäkymät ovat maan valoisimpia.
Varsinkin seutukunnallisen ja kansainvälisen yhteistoiminnan arvioidaan vilkastuvan lähivuosina.
Kajaanin seudulla vastaajia huolestuttaa vanhusten hoidon tilanne. Muissa kunnissa elinkeinoelä
män kehittämisedellytykset arvioidaan heikoiksi, eikä EU-jäsenyyden uskota tuovan helpotusta tilan
teeseen. Kajaanin seudulla jäsenyyteen suhtaudutaan myönteisemmin.

•

•

•

•

•

Kajaanin seudun kehitysnäkymät ovat samanlaiset kuin
keväällä, kehityksen odotetaan parantuvan lähivuosina.
Muissa kunnissa näkemykset ovat selvästi varovaisem
mat, kuntien kehitysnäkymät ovat maan huonoimpia.
Kainuun kuntien rahoitusnäkymät ovat parantuneet ke
väästä, varsinkin Kajaanin seudun ulkopuolella tilanne
on parantunut aikaisemmasta. Kajaanin seudun yhteis
työnäkymät ovat maan parhaimpia. Muissa kunnissa
yhteistyöhön suhtaudutaan varovaisemmin. Kajaanin
seudulla vanhusten hoidon tilanne on edelleen varsin
huono. Muissa kunnissa terveydenhoidon jäljestäminen
sujuu selvästi aikaisempaa paremmin, toiveet ovat kor
keimmat keväästä 1992. Ympäristöasiat huolettavat
edelleen vastaajia Kajaanin seudun ulkopuolella. Ka
jaanin seudun ulkopuolella elinkeinoelämän kehittä
mismahdollisuudet koetaan maan huonoimmiksi, lähes
kaikki vastaajat arvioivat ongelmien kasvavan. Kajaa
nin seudulla odotukset paremmasta ovat kasvaneet ke
väästä. Koulutoimen näkymät ovat parantuneet Kajaa
nin seudulla, sen sijaan kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen
vaikeudet lisääntyvät lähitulevaisuudessa. Myös muis
sa kunnissa ongelmat kasvavat.
Kaikki Kajaanin seudun vastaajat näkevät seutukunnal
lisen ja kansainvälisen yhteistyön kasvavan lähivuosi
na. Muissa kunnissa odotukset ovat pienemmät. Myös
maakunnallisen yhteistoiminnan arvioidaan lisäänty
vän. Kajaanin seudulla suhtaudutaan kevään tapaan
myönteisesti yhteistoimintaan elinkeinoelämän kanssa.
Muissa kunnissa näkemykset ovat aikaisempaa kielteisemmät.
Kaikki Kajaanin seudun vastaajat arvioivat EU-jäsenyyden vaikuttavan myönteisesti sekä kunnan omaan
toimintaan että elinkeinoelämän kehittymiseen. Muissa
kunnissa odotukset ovat selvästi muuttuneet viime ke
väästä. Nyt EU-jäsenyydestä arvioidaan olevan enem
män haittaa kuin hyötyä.
Kainuun kunnat eivät korota veroäyrin hintaa ensi
vuonna. Vuoden 1997 osalta näkymät ovat muuttuneet
keväästä. Tuolloin kaikki vastaajat arvioivat äyrin hin
nan pysyvän ennallaan. Nyt viidennes vastaajista odot
taa kuntansa kohottavan äyrin hintaa. Keskusseudun

ulkopuolella paineet ovat suuremmat kuin Kajaanin
seudun kunnissa.
•

Kuntien tulot lisääntyvät tänä vuonna nopeasti koko
maakunnassa. Kajaanin seudun ulkopuolella tulokehi
tys on oleellisesti keväisiä odotuksia parempi. Ensi
vuoden tulokehityksestä Kainuun kunnissa on eriäviä
näkemyksiä. Kajaanin seudun kunnissa tulojen usko
taan kasvavan edelleen nopeasti, sen sijaan muissa
kunnissa tulot pienentyvät. Kajaanin seudun ulkopuo
listen kuntien tulonäkymät ovat ensi vuoden osalta
maan huonoimpia.

•

Kainuun kuntien velkojen uskotaan pienentyvän tänä
vuonna keväisiä arvioita nopeammin. Myös odotukset
vuodesta 1996 ovat muuttuneet. Nyt vastaajat arvioivat
velanoton vähentyvän koko maakunnassa, alkuvuoden
odotusten mukaan se pysyisi tämän vuotisella tasolla.

•

Kainuun kunnissa on eriäviä näkemyksiä vuosien
1995-1996 työllisyyskehityksestä. Kajaanin seudulla
työttömyyden odotetaan pienentyvän nopeasti molem
pina vuosina. Sen sijaan muissa kunnissa työttömyys
kasvaa. Kajaanin seudun ulkopuolella näkymät ovat
oleellisesti synkemmät kuin keväällä.

•

Kajaanin seudulla teollisuuden ja yksityisten palvelui
den työpaikkojen odotetaan kasvavan nopeasti. Muissa
kunnissa kasvuvauhti jää vähäisemmäksi. Kajaanin
seudun ulkopuolella kaikki vastaajat arvioivat julkisten
palveluiden työpaikkamäärän supistuvan tänä vuonna.
Myös keskusseuduilla työpaikat vähentyvät selvästi,
mutta hitaammin kuin muissa kunnissa.

•

Investointinäkymät ovat huonontunet viime keväästä,
kasvuun ei juuri uskota. Ainoastaan Kajaanin seudulla
teollisuuden investoinnit lisääntyvät, tältä osin toiveet
ovat aikaisempaa suuremmat. Ensi vuonna tilanteen ar
vioidaan muuttuvan oleellisesti Kajaanin seudulla.
Teollisuuden, asuntorakentamisen sekä kaupan ja pal
veluiden investoinnit kasvavat, arviot kasvusta ovat
selvästi suuremmat kuin viime keväänä. Muissa kun
nissa kehitys jatkuu edelleen hyvin huonona, inves
toinnit vähentyvät kaikilla toimialoilla.
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Lapin yleiset kehitysnäkymät ovat edelleen valoisat, vaikka kuntien rahoitusasema on vaikea. Kun
tien yhteistyö sujuu hyvin koko maakunnassa. Erityisesti seutukunnallisen yhteistoiminnan tiivistymi
seen uskotaan varsin laajasti. Elinkeinoelämän kehittämismahdollisuudet arvioidaan varsin hyviksi,
lisäksi EU-jäsenyyden uskotaan vaikuttavan myönteisesti myös elinkeinoelämän kehittymiseen. Vero
äyrin hinnan korotuspaineet kasvavat vuonna 1997. Kuntien tulojen arvioidaan lisääntyvän tänä ja
ensi vuonna, tosin kasvuvauhti hidastuu selvästi vuonna 1996. Kuntien velanotto pienentyy erityisesti
keskusseutujen ulkopuolella. Työttömyys saattaa lisääntyä tänä vuonna keskusseutujen ulkopuolisis
sa kunnissa, ensi vuonna työllisyysnäkymät kohentuvat hieman koko maakunnassa. Investointien kas
vu jä ä varsin hitaaksi koko maakunnassa, ensi vuonna investoinnit lisääntyvät jonkin verran tämän
vuotista ripeämmin.

•

Lapin yleiset kehitysnäkymät ovat edelleen maan par
haimpia. Näkemykset eivät ole muuttuneet keväästä.
Enemmistö vastaajista odottaa kehityksen parantuvan
lähitulevaisuudessa. Näkemykset ovat samanlaiset kes
kusalueilla ja niiden ulkopuolella.

•

Lapin kuntien rahoitustilanne on edelleen vaikea. On
gelmien arvioidaan lisääntyneen viime keväästä. Sen
sijaan kuntien yhteistyöhön luotetaan edelleen koko
maakunnassa. Vanhusten hoito huolestuttaa vastaajia
keskusalueilla ja sen ulkopuolella. Terveydenhoitopalveluiden tilanne on edelleen huono varsinkin keskus
seutujen ulkopuolella. Elinkeinoelämän kehittämisti
lanne on parempi kuin useimmissa muissa maakunnis
sa. Keskusalueiden ulkopuolella näkymät ovat par
haimmat syksystä 1991. Kuntien kaavoitustilanne on
hyvä koko maakunnassa. Keskusseutujen ulkopuolella
myös kunnallistekniset asiat sujuvat hyvin, sen sijaan
koulutoimen näkymät ovat huonontuneet viime ke
väästä. Keskusseuduilla kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen
ongelmat lisääntyvät lähitulevaisuudessa.

•

•

Lähes kaikki vastaajat arvioivat seutukunnallisen yh
teistyön lisääntyvän lähitulevaisuudessa. Sen sijaan
maakunnalliseen yhteistoimintaan suhtaudutaan varo
vaisemmin varsinkin keskusseuduilla. Kansainvälisten
yhteyksien odotetaan vilkastuvan selvästi koko maa
kunnassa. Suhteet elinkeinoelämään koetaan tärkeäm
mäksi kuin yhteistoiminta valtionhallinnon kanssa.
Varsinkin keskusseutujen ulkopuolella yhteydet val
tionhallinnon suuntaan vähentyvät selvästi lähivuosina.
Lapin kunnat suhtautuvat myönteisesti EU-jäsenyyteen. Varsinkin keskusseutujen ulkopuolella toiveet
ovat lisääntyneet viime keväästä. Kaikki vastaajat arvi
oivat jäsenyyden hyödyttävän elinkeinoelämän kehitty
mistä. Lisäksi pääosa uskoo myönteisiin vaikutuksiin
myös kunnan omassa toiminnassa. Keskusaluekunnissa
odotukset ovat hieman muita kuntia pienemmät.

•

Keskusaluekunnissa veroäyrin arvioidaan pysyvän ny
kyisellä tasolla vuonna 1996. Keskusseutujen ulkopuo
lella muutama kunta alentaa äyrin hintaa. Vuonna
1997 tilanteen arvioidaan muuttuvan. Noin viidennes
keskusseutujen ja 40 prosenttia muiden kuntien vastaa
jista odottaa kuntansa korottavan veroäyrin hintaa.

•

Kuntien tulot lisääntyvät tänä vuonna varsin nopeasti,
keskusseutujen ulkopuolella odotukset ovat kasvaneet
selvästi viime keväästä. Ensi vuonna kasvun arvioi
daan jatkuvan, tosin selvästi hitaampana kuin tänä
vuonna.

•

Keskusaluekuntien ulkopuolella velanoton arvioidaan
vähentyvän vuosina 1995-1996. Keskusseuduilla vel
kamäärä pienentyy hieman tänä vuonna, mutta pysyy
ennallaan vuonna 1996.

•

Lapin kuntien työllisyysnäkymät ovat synkentyneet
viime keväästä. Keskusalueiden ulkopuolella työttö
myyden arvioidaan kasvavan viime vuodesta, kes
kusaluekunnissa sen uskotaan pysyvän ennallaan. Ensi
vuonna työttömyys hellittää hitaasti. Keskusalueilla
toiveet ovat hieman muita kuntia suuremmat.

•

Työpaikkojen arvioidaan lisääntyvän lähinnä yksityi
sissä palveluissa. Erityisesti keskusseutujen ulkopuo
lella kasvu on varsin nopeaa. Teollisuudessa ja raken
tamisessa työpaikkakasvu on vähäisempää koko maa
kunnassa. Maatalous ja julkiset palvelut menettävät
tuntuvasti työpaikkojaan.

•

Investoinnit kasvavat tänä vuonna vain vähän. Keskus
seuduilla teollisuuden ja rakentamisen investoinnit
saattavat kasvaa. Muissa kunnissa pieniä kasvuodotuk
sia on teollisuudessa sekä kaupan ja palveluiden aloil
la. Vuonna 1996 investoinnit kasvavat hieman tämän
vuotista enemmän. Teollisuuden ja asuntorakentamisen
panostukset lisääntyvät koko maakunnassa. Keskusseu
tujen ulkopuolella myös kaupan ja palveluiden inves
toinnit kasvavat hitaasti.
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Maarianhaminan seudulla kuntien kehitysnäkymät ovat edelleen muita kuntia valoisammat. Kuntien
rahoitustilanne jatkuu vaikeana Maarianhaminan seudun ulkopuolella, keskusseudulla näkymät ovat
parhaimpia koko maassa. Kuntien yhteistyön sujumiseen luotetaan koko maakunnassa, varsinkin
seutukunnalliseen yhteistyöhön uskotaan vahvasti. Kansainvälisten yhteyksien arvioidaan lisäänty
vän lähinnä Maarianhaminan seudulla. Ahvenanmaalla yhteistyössä valtionhallintoon nähdään vä
hemmän ongelmia kuin muissa maakunnissa. Elinkeinoelämän kehittämisedellytykset arvioidaan hei
koiksi koko maakunnassa. EU-jäsenyyteen suhtaudutaan kielteisesti sekä Maarianhaminan seudulla
että sen ulkopuolella. Veroäyrin hinnan arvioidaan pysyvän nykyisenä vuosina 1996-1997. Kuntien
tulokehitys on maan huonoin, tulot pienentyvät erityisesti Maarianhaminan seudun ulkopuolella. Ve
lanotto vähentyy Maarianhaminan seudun ulkopuolissa kunnissa tänä ja ensi vuonna. Ahvenanmaan
työllisyyskehitys arvioidaan varsin heikoksi tänä ja ensi vuonna. Investointien ei uskota juurikaan
kasvavan lähivuosina. Teollisuusinvestoinnit saattavat lisääntyä hieman erityisesti vuonna 1996.

•

Ahvenanmaan kuntien kehitysnäkymät eivät ole muut
tuneet keväästä. Maarianhaminan seudulla kuntien ke
hityksen arvioidaan parantuvan lähivuosina. Muissa
kunnissa kehityksen uskotaan edelleen huonontuvan.

•

Maarianhaminan seudun kuntien rahoitustilanne on
parhaimpia koko maassa. Muissa kunnissa ongelmien
arvioidaan lisääntyvän lähitulevaisuudessa. Kuntien
yhteistyö sujuu hyvin koko maakunnassa. Päivähoitoti
lanne huolestuttaa vastaajia Maarianhaminan seudulla,
myös ympäristöongelmien odotetaan kasvavan. Elin
keinoelämän kehittämisnäkymät ovat maan synkimpiä.
Maarianhaminan seudun ulkopuolella tilanne on huo
nontunut oleellisesti viime keväästä. Maarianhaminan
seudulla koulu-, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen näky
mät ovat parantuneet viime keväästä.

•

•

Ahvenanmaalla yhteistyössä valtionhallinnon kanssa
nähdään vähemmän ongelmia kuin muissa maakunnis
sa. Maakunnassa uskotaan kuitenkin eniten seutukun
nalliseen yhteistyöhön, myös maakunnallisen yhteistoi
minnan arvioidaan kasvavan. Kansainvälisten yhteyk
sien uskotaan lisääntyvän Maarianhaminan seudulla,
muissa kunnissa odotukset ovat vähäisemmät.
Ahvenanmaan kunnat suhtautuvat muita maakuntia
selvästi varauksellisemmin EU-jäsenyyteen. Varsinkin
Maarianhaminan seudun ulkopuolella sen arvioidaan
vaikuttavan kielteisesti sekä kunnan omaan toimintaan
että elinkeinoelämän kehittymiseen. Maarianhaminan
seudulla jäsenyyteen kielteisesti suhtautuvien joukko
on kasvanut viime keväästä.

•

Pääosa Ahvenanmaan kunnista aikoo pitää veroäyrin
hinnan nykyisellä tasolla kahden seuraavan vuoden ai
kana.

•

Ahvenanmaan kuntien tulokehitys on maan huonoin.
Erityisesti Maarianhaminan seudun ulkopuolella kun
tien tulot vähentyvät selvästi vuosina 1995-1996. Nä

kymät ovat synkentyneet viime keväästä. Maarianha
minan seudulla tulot pysyvät tänä vuonna suunnilleen
ennallaan, mutta ensi vuonna tulot pienentyvät myös
Maarianhaminan seudun kunnissa.
•

Vastaajien odotukset kuntien velkojen kehityksestä ei
vät ole muuttuneet keväästä. Maarianhaminan seudun
kuntien velat pysyvät vuosina 1995-1996 suunnilleen
viime vuotisella tasolla. Muissa kunnissa velanoton ar
vioidaan vähentyvän selvästi molempina vuosina.

•

Ahvenanmaan työllisyyskehitys on varsin huono. Tänä
vuonna työttömyys alentuu hieman Maarianhaminan
seudulla, kevään myönteiset odotukset vuodesta 1996
ovat nyt muuttuneet selvästi huonommiksi. Maarianha
minan seudun työllisyyden ei uskota parantuvan ensi
vuonna. Muissa kunnissa työttömyys saattaa hieman
kasvaa tästä vuodesta.

•

Ahvenanmaan kunnissa työpaikkojen odotetaan lisään
tyvän tänä vuonna lähinnä teollisuudessa ja yksityisis
sä palveluissa. Tosin näilläkin toimialoilla kasvu jää
varsin hitaaksi. Poikkeuksena muihin maakuntiin jul
kisten palveluiden työpaikkamäärän ei uskota pienen
tyvän. Sen sijaan maatalouden työpaikat vähentyvät
nopeasti.

•

Ahvenanmaan investointinäkymät ovat huonot. Inves
tointien odotetaan vähentyvän erityisesti maataloudes
sa mutta myös kaupan ja palveluiden aloilla. Teolli
suudessa ja asuntorakentamisessa ei uskota tapahtuvan
muutosta viime vuoteen. Ensi vuoden näkymät ovat
hieman paremmat, vaikka investointien nopeaan kas
vuun ei uskota. Maarianhaminan seudun ulkopuolisissa
kunnissa teollisuuden investointien arvioidaan lisäänty
vän. Myös kaupan ja palveluiden investoinnit kasvavat
hitaasti. Maarianhaminan seudulla teollisuuden ja
asuntorakentamisen panostukset lisääntyvät hieman
tästä vuodesta.
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Utvecklingen i framtiden

Nyland
De allmänna utsikterna för utvecklingen i landskapet är goda, i huvudstadsregionen är förväntningarna de bästa i landet. Finansieringsläget i kommunema
har sedan böijan av äret blivit sämre i synnerhet utanför huvudstadsregionen.
Inom huvudstadsregionen har arrangerandet av social- och hälsovärdstjänster
försvärats. Däremot gär utvecklingsutsikterna inom näringslivet mot det bättre.
Utanför huvudstadsregionen löper samarbetet kommunema emellan bättre än
förut. Kommunemas inkomster ökar snabbare än väntat och kommunema
minskar sin skuldupptagning. Arbetslösheten antas klart minska bade i är och
nästa är. Inom huvudstadsregionen ökar sysselsättningen snabbare än inom de
övriga kommunema. Investeringama bedöms öka snabbt i huvudstadsregionen
är 1996. I de övriga kommunema är förväntningarna försiktigare.
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Utvecklingen i framtiden

Egentliga Finland
I Äboregionen är kommunemas utvecklingsutsikter ljusa, medan förväntningama sjunkit i de övriga kommunema sedan váren. Finansieringsläget i kom
munema bedöms vara däligt. Skatteöret kommer dock inte att höjas nästa är.
Är 1997 väntas höjningsbehovet öka framförallt utanför Äboregionen. Kom
munemas inkomster bedöms i är öka snabbare än tidigare, medan inkomstema
inom Äboregionen tili och med kan komma att minska är 1996. Kom
munemas skuldupptagning minskar i är och nästa är. Det kommunala samar
betet utanför Äboregionen löper inte helt friktionsfritt. Inom Äboregionen
fortsätter svärighetema med att utveckla näringslivet. Arbetslösheten väntas
minska i är och nästa är i hela landskapet. Antalet arbetsplatser ökar närmast
inom de privata tjänsterna. Isynnerhet utanför Äboregionen kommer invester
ingama längsamt igäng. Inom hela landskapet förhäller man sig skeptiskt tili
fördelarna med EU-medlemskapet. Inställningen är negativare än i väras.
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De allmänna utsikterna för utvecklingen i kommunema är mycket goda i hela
landskapet. I kommunema inom Bjömeborgsregionen har finansieringsläget
förbättrats, medan finansieringsproblemen har ökat i de övriga kommunema.
Inte en enda kommun höjer skatteöret nästa är. I kommunema i Bjömeborgs
regionen ökar kommunemas inkomster i är och nästa är. I de övriga kom
munema är det möjligt att inkomstema kommer att sjunka är 1996. Kom
munema minskar sin skuldupptagning främst i är. Inom Bjömeborgsregionen
väntas arbetslösheten öka ytterligare i är. Inom de offentliga tjänsterna skärs
arbetsplatsema ned framför allt utanför Bjömeborgsregionen. Investeringama
ökar inte nämnvärt i är. Är 1996 ljusnar Situationen en aning. Investeringama
inom industrin och bostadsbyggandet väntas öka i hela landskapet. Förutsättningarna för samarbete kommunema emellan är bland de sämsta i hela landet.
Läget inom äldringsvärden bekymrar uppgiftslämnama inom Bjömeborgsre
gionen. Förutsättningama att utveckla näringslivet har förbättrats inom kom
munema i Bjömeborgsregionen. EU-medlemskapet upplevs inverka positivt
pä den egna kommunens verksamhet och pä utvecklingen av näringslivet i
landskapet

övriga kom m uner
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Utvecklingen i framtiden

Ta vastland
De allmänna utsiktema för utvecklingen i Tavastland är ljusa, trots att kommunemas finansieringsutsikter är sämre än i de flesta andra landskap. Kommunema kommer trots detta inte att höja skatteöret under de tvä följande áren.
Kommunemas inkomstutveckling är bättre än i väras. Utvecklingen kommer
nästa är främst att försämras utanför Tavastehusregionen, här kommer kom
munemas skulder eventuellt ocksä att öka. Arbetslösheten väntas minska i
heia landskapet är 1996. Inom Tavastehusregionen ökar arbetsplatserna främst
inom de privata tjänstema. Inom de övriga kommunema gynnar tillväxten
främst industrin. Investeringarna väntas ta fart först nästa är. Investeringama
inom industrin och bostadsbyggandet väntas öka inom heia landskapet. EUmedlemskapet bedöms främst ha positiv inverkan pá näringslivets utveckling.
Samarbetet kommunema emellan löper väl i Tavastehusregionen. Samarbetet
pä regionkommunal och internationell nivä väntas öka mest. Inom Tavaste
husregionen försväras arrangerandet av social- och hälsovärdstjänster. Närings
livets utvecklingsmöjligheter har försvärats utanför Tavastehusregionen.
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Utvecklingen i framtiden

Birkaland
De allmänna utsiktema för utvecklingen i kommunema hör tili de bästa i heia
landet. Ungefär 90 procent av uppgiftslämnama utanför Tammerforsregionen
bedömer att utvecklingen är positiv. I Birkaland är kommunemas finansieringsläge bättre än i de flesta övriga landskap. Skatteöret är oförändrat i de flesta
kommuner under de tvä följande áren. Kommunemas inkomster ökar snabbt i
är, utsiktema för nästa är är sämre. Kommunemas skulder sjunker i är och
nästa är i heia landskapet. Sysselsättningsutsiktema i Birkaland är bland de
bästa i landet. Arbetsplatserna ökar mest inom de privata tjänstema, men
ocksä inom industrin och byggandet antas det uppstä nya arbetsplatser. Inves
teringama inom industrin ökar i en takt som är bland de snabbaste i landet.
Samarbete kommunema emellan löper väl i hela landskapet. Främst det regionkommunala samarbetet antas intensifieras inom en närä framtid. Närings
livets utvecklingsutsikter har förbättrats utanför Tammerforsregionen. Inom
Tammerforsregionen bereder främst läget inom äldringsvärden bekymmer.
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Utvecklingen i framtiden

De allmänna utsiktema för utvecklingen inom landskapet är fortfarande ljusa,
bara i Birkaland och Södra Karelen är de bättre. Samarbetet kommunema
emellan löper bättre än tidigare speciellt utanför Lahtisregionen. Problemen
med att arrangera social- och hälsovärden är mindre än i de flesta andra land
skap. Utvecklingsutsikterna för näringslivet är mycket dystra, isynnerhet inom
Lahtisregionen är svärighetema inom näringslivet stora. I Lahtisregionen tror
man att EU-medlemskapet har en positiv inverkan fömtom pä näringslivet
ocksä pä kommunens egen verksamhet. I sä gott som alla kommuner i land
skapet kommer skatteöret att hällas pä ärets nivä. I kommunema i Lahtisre
gionen ökar kommunemas inkomster snabbt främst i är, i de övriga kom
munema är förväntningama mindre hoppfulla. Kommunema minskar sina
skulder är 1995. Arbetslösheten inom Lahtisregionen kommer att sjunka i är
och nästa är, i de övriga kommunema försämras sysselsättningsutvecklingen
nästa är. Inom Lahtisregionen väntas antalet arbetsplatser öka främst inom de
privata tjänstema, men ocksä industrin och byggandet fär i viss män nya ar
betsplatser. Investeringama antas inte öka nämnvärt i är och nästa är.
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Utvecklingen i framtiden

landskapen

Södra Karelen
De allmänna utvecklingsutsiktema för Södra Karelen har ljusnat sedan váren,
jämsides med Birkaland är de bästa i heia landet. Kommunemas finansierings
läge är bättre än i de övriga landskapen. Inom Villmanstrandsregionen kan
finansieringsproblemen tili och med komma att minska inom en nära framtid.
I de övriga kommunerna hälls skatteöret pá dagens nivá áren 1996-1997.
Inom Villmanstrandsregionen är utsiktema motstridiga. Kommunemas inkomstutveckling ser bra ut i ár, ár 1996 bedöms utvecklingen utjämnas. Kommunernas skulder i Villmanstrandsregionen minskar klart i ár och nästa är.
Arbetslösheten sjunker i hela landskapet áren 1995-1996. Investeringama
antas inte ta fart ännu nästa ár. Samarbetet mellan kommunerna förlöper bra i
heia landskapet. Det intemationella samarbetet antas öka under de närmaste
áren vid sidan av det regionkommunala samarbetet och landskapssamarbetet.
Utsiktema inom social- och hälsovärden är dáliga inom Villmanstrandsre
gionen. Näringslivets utvecklingsförutsättningar har blivit bättre, i synnerhet
utanför Villmanstrandsregionen. Skolväsendets utsikter har förbättrats i heia
landskapet.
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Södra Savo lax
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Utanför centralorterna med omnejd har kommunemas utvecklingsutsikter förbättrats sedan váren. Inom centralorterna med omnejd är utsiktema fortfarande
bättre än i de övriga kommunerna. Kommunemas finansieringsläge är svárt,
trots att utsiktema är bättre än i váras. Sá gott som alla kommer att hälla
skatteöret pá den nuvarande niván under de tvá följande áren. Inom centralortema med omnejd ökar inkomstema i är och nästa ár. I de övriga kom
munerna ökar inkomsterna i ár snabbare än väntat, nästa ár blir ökningen
längsammare. Kommunemas skulder minskar i ár. Inom centralorterna med
omnejd minskar arbetslösheten under áren 1995-1996. Ocksá i de övriga kom
munerna har sysselsättningsutsiktema förbättrats jämfört med tidigare. Arbetsplatsema ökar närmast inom centralorter med omnejd, de största tillväxtförväntningama gäller byggandet och privata tjänster. Inom centralorter med om
nejd antas industri- och byggnadsinvesteringama öka i är. Nästa är försämras
investeringsutsiktema. Samarbetet kommunerna emellan förlöper illa utanför
centralorterna med omnejd. Däremot är läget inom áldringsvárden klart bättre
än tidigare. Näringslivets utvecklingsmöjligheter förbättras inom centralortema med omnejd, inom de övriga kommunerna är utsiktema de sämsta sedan
hösten 1992. EU-medlemskapet har enligt uppgiftslämnama en positiv inverkan báde pá näringslivets utveckling och pá kommunemas egen verksamhet.
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De allmänna utvecklingsutsiktema för landskapet har försämrats sedan váren.
Kommunemas finansieringsläge är fortsättningsvis dáligt. Skatteöret höjs inte
nästa ár. Behovet att höja skatteöret för 1997 ökar i synnerhet i kommunerna
inom S:t Michelsregionen. Kommunemas inkomster ökar i ár mera än väntat,
men nästa ár utjämnas utvecklingen klart i heia landskapet. Kommunemas
skuldupptagning minskar i är och nästa ár. I hela landskapet sjunker arbetslös
heten mycket litet under áren 1995-1996. Investeringsutsiktema har försäm
rats sedan váren, det ser inte ut att finnas förutsättningar för ökade investeringar. Inom S:t Michelsregionen löper samarbetet mellan kommunerna bättre
än tidigare, däremot är läget inom áldringsvárden och hälsovärden oroande.
Näringslivets utvecklingsförutsättningar bedöms vara smá inom S:t Michelsre
gionen. Ocksá inom de övriga kommunerna är utsiktema mörkare. Problemen
inom skol- och kulturväsendet bedöms öka under de närmaste áren i heia
landskapet.
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Utvecklingen i framtiden

Norra Karelen
De allmänna utvecklingsutsiktema för Norra Karelen är de dystraste i hela
landet. De ljusa utsikterna inom Joensuuregionen är nu märkbart sämre. Kommunemas finansieringsläge är däligt och inom Joensuuregionen bedöms
Problemen oka. Behovet att höja skatteöret ökar är 1997. Kommunemas in
ternster ökar i är snabbare än väntat, nästa är försämras utvecklingen främst
utanför Joensuuregionen. Kommunernas skuldbörda bedöms minska i hela
landskapet i är och nästa är. Inom Joensuuregionen minskar skuldema mera än
i de övriga kommunerna. Sysselsättningsläget är sämre än i väras. Utanför
Joensuuregionen kan arbetslösheten eventuellt komma att öka nästa är. Investeringama väntas inte öka i är men är 1996 väntas industri- och bostadsinvesteringarna öka i kommunerna inom Joensuuregionen. Utvecklingsutsiktema
inom näringslivet är däliga i hela landskapet. Utsikterna inom social- och hälsovärdstjänstema har försämrats i Joensuuregionen sedan vären. Problemen
inom skol-, kultur- och fritidsväsendet bedöms öka inom hela landskapet.
Inom Joensuuregionen bedöms EU-medlemskapet inverka positivt bäde pä
kommunens egen verksamhet och pä utvecklingen av näringslivet. I de övriga
kommunerna är nyttan av medlemskapet mindre.
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Utvecklingen i framtiden

Norra Savolax
De allmänna utsikterna för utvecklingen i Norra Savolax är bland de dystraste
i landet. Finansieringsläget i kommunerna bedöms som synnerligen däligt.
Inom Kuopioregionen uppskattar var femte uppgiftslämnare att kommunen
kommer att höja skatteöret redan för nästa är. Behovet att höja skatteöret för
är 1997 ökar främst i kommunerna utanför Kuopioregionen. Inkomstutvecklingen i kommunerna i Norra Savolax är sämre än i de fiesta övriga landskap.
Trots det strama ekonomiska läget minskar kommunemas skuldupptagning
framförallt i är. Skuldupptagningen minskar snabbare inom Kuopioregionen
än inom de övriga kommunerna. Sysselsättningsutsiktema i Norra Savolax är
ocksä bland de dystraste i landet. Inom Kuopioregionen finns det nägra fä
investeringsförväntningar närmast inom industrin och bostadsbyggandet. Samarbetsutsiktema kommunerna emellan har försämrats sedan vären. Förutsättningama för social- och hälsovärdstjänsterna är synnerligen smá i hela land
skapet. Utvecklingsmöjlighetema inom näringslivet är här och i Kajanaland de
sämsta i landet. EU-medlemskapet bedöms dock ha en positiv inverkan pä
näringslivet inom de närmaste áren. Problemen inom skol-, kultur- och fritids
väsendet kommer inom en närä ffamtid att öka i hela landskapet.

landskapen

heia landet

_
V T

r r i.
I—J central ortet m. om nejd

central o rte r m.om nejd
övriga kom m uner

Mellersta Finland

0

övriga kom m uner

Utvecklingen i framtiden

De allmänna utvecklingsutsikterna för Mellersta Finland är positiva. Utanför
Jyväskyläregionen har förväntningama ökat sedan vären. Kommunemas finan
sieringsläge har försämrats litet. Behovet att höja skatteöret ökar är 1997 utan
för Jyväskyläregionen. Inkomstutvecklingen för kommunema är ljus i är,
medan inkomstutvecklingen kommer att bli längsammare nästa är. Utanför
Jyväskyläregionen kan inkomstema rentav komma att minska. Kommunemas
skulder minskar i är och nästa är. Bedömningen av sysselsättningsutvecklingen har försämrats sedan vären. Inom Jyväskyläregionen ökar arbetslösheten
eventuellt i är. Investeringsutvecklingen ser ut att vara mycket dälig i heia
landskapet, nägon tillväxt är inte att vänta. Det kommunala samarbetet löper
väl i heia landskapet. Utvecklingsmöjlighetema inom näringslivet är bättre än
tidigare i kommunema inom Jyväskyläregionen. EU-medlemskapet bedöms
inverka positivt pä kommunens egen verksamhet och ocksä pä utvecklingen
av näringslivet. Skol- och fritidsväsendets utsikter inom Jyväskyläregionen är
de bästa sedan hösten 1991.
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Utveckljngen i framtiden

Södra Österbotten
De allmänna utsikterna för utvecklingen i kommunema i Södra Österbotten är
synnerligen goda. Finansieringsläget i kommunema är dock svärt. Utsikterna
för det kommula samarbetet är fortsättningsvis de bästa i hela landet. Inom
Seinäjokiregionen har utsikterna för äldringsvärden och hälsovärden försämrats. Möjlighetema att utveckla näringslivet bedöms bli bättre inom hela landskapet. Behovet att höja skatteöret ökar är 1997 ffamförallt i Seinäjokire
gionen. Kommunernas inkomstutveckling är bättre än i varas, nästa är bedöms
inkomstema öka bara utanför Seinäjokiregionen. Kommunernas skulder minskar är 1995 i hela landskapet, nästa är ökar skuldupptagningen inom centralorter med omnejd. Aren 1995-1996 minskar arbetslösheten i hela landskapet.
Investeringarna antas inte nämnvärt öka, med undantag av industrin. EU-medlemskapet bedöms ha en positiv inverkan pä utvecklingen av näringslivet,
däremot är nyttan da det gäller kommunens verksamhet liten.
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Vasa kustregion

Utvecklingen i framtiden

De allmänna utsikterna för utvecklingen av Vasa kustregion har klart försämrats sedan váren. Var tredje uppgiftslämnare ansäg att utvecklingen i kom
munen försämrats. Finansieringsläget i kommunerna bedöms vara det sämsta
sedan vären 1993. Behoven att höja skatteöret är dock smä. Kommunemas
skulder minskar i är. Inom Vasaregionen bedöms skuldupptagningen öka är
1996. Inom Vasaregionen ökar inkomstema snabbare än väntat i är och nästa
är, inom de övriga kommunema är tillväxttakten betydligt längsammare. Ar
betslösheten bedöms minska i är och nästa är. Investeringsökningen blir liten
under de närmaste áren, förväntningama är försiktigare än pä vären. Inom
Vasaregionen är uppgiftslämnarna mera oroade av Situationen inom äldrings
värden än tidigare. Utanför Vasaregionen har näringslivets utvecklingsförutsättningar försämrats. EU-medlemskapet förväntas inte nämnvärt förbättra
Situationen. Inom Vasaregionen är fördelama av medlemskapet större.
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Utvecklingen i framtiden
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Utsikterna för utvecklingen i Mellersta Österbotten är bland de sämsta i heia
landet. I Karlebyregionen har förväntningama sjunkit sedan vären. Finansier
ingsläget i kommunerna är däligt. Inom Karlebyregionen ökar kommunernas
inkomster i är. Inom de övriga kommunema minskar inkomsterna däremot. Ar
1996 bedöms kommunemas inkomster minska i heia landskapet. Inom Karle
byregionen väntar sig hälften av uppgiftslämnarna att kommunen kommer att
höja skatteöret är 1997. Inom kommunema i Karlebyregionen sjunker skuld
upptagningen i är och nästa är. Sysselsättningsutsiktema i Mellersta Öster
botten är bland de sämsta i landet. Utanför Karlebyregionen ökar arbetslös
heten i är och nästa är. Investeringarna väntas inte ta fart ännu nästa är,
isynnerhet utanför Karlebyregionen är investeringsutsiktema däliga. Det kommunala samarbetet löper väl i heia landskapet. Det regionkommunala samar
betet antas öka inom den närmaste framtiden. Utanför Karlebyregionen ser
näringslivets utvecklingsmöjligheter ut att vara smä, EU-medlemskapet väntas
inte kunna lätta upp Situationen. Ocksä i Karlebyregionen förhäller man sig
synnerligen negativt tili EU-medlemskapet.
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Utvecklingen i framtiden

Norra Osterbotten
Utsikterna för utvecklingen i kommunema i Uleäborgsregionen är fortsättningsvis goda, i de övriga kommunema är förväntningama klart mindre än
tidigare. Det kommunala samarbetet löper väl främst i Uleäborgsregionen.
Däremot har näringslivets utvecklingsmöjligheter blivit sämre i heia landskapet. EU-medlemskapet förväntas inom de närmaste áren ha en positiv inverkan pä Situationen. Kommunemas finansieringsläge är fortfarande däligt,
trots att kommunemas inkomster ökar i är och nästa är. Behovet att höja skatteöret ökar i heia landskapet är 1997. Kommunemas skulder minskar närmast
i kommunema utanför Uleäborgsregionen. Arbetslösheten bedöms minska i
heia landskapet, nästa är bedöms utvecklingen vara snabbare än i är. Investeringama ökar klart nästa är inom kommunema i Uleäborgsregionen, främst
antas investeringarna inom industrin samt handel och tjänster öka.
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Kajanaland

Utvecklingen i framtiden

Utvecklingen inom Kajanaregionen väntas förbättras inom de närmaste áren.
Inom de övriga kommunema är utsikterna fortfarande däliga. Kommunemas
finansieringsproblem är mindre än i väras. Behovet att höja skatteöret ökar är
1997. Kommunemas inkomster ökar i är snabbt i heia landskapet. Inom Ka
janaregionen fortsätter den gynnsamma utvecklingen ocksä nästa är. Kommunernas skuldupptagning minskar i heia landskapet áren 1995-1996. Arbets
lösheten sjunker i Kajanaregionen i är och nästa är, i de övriga kommunema
väntas arbetslösheten fortsättningsvis öka. Investeringarna inom Kajanare
gionen bedöms öka märkbart nästa är. Det förväntas ske en tillväxt inom in
dustrin, bostadsbyggandet, handeln och tjänstema. Samarbetsutsikterna mellan
kommunema i Kajanaregionen är bland de ljusaste i landet. Isynnerhet det
regionkommunala och internationella samarbetet bedöms bli livligare inom de
närmaste áren. Uppgiftslämnama är bekymrade över Situationen inom äldringsvärden i Kajanaregionen. I de övriga kommunema bedöms utsikterna
för att utveckla näringslivet vara däliga, inte heller tror man att EU-medlemskapet kan hjälpa upp Situationen. Inom Kajanaregionen är inställningen tili
medlemskapet positivare.
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Utvecklingen i framtiden

Utsikterna för den allmänna utvecklingen i Lappland är alltjämt ljusa trots att
kommunemas finansieringsläge är däligt. Samarbetet kommunema emellan
löper väl i heia landskapet. Tron pä ett intensifierat regionkommunalt samarbete är mycket utbredd. Näringslivets utvecklingsmöjligheter bedöms vara
mycket goda, därtill tror man att EU-medlemskapet har en positiv inverkan pä
näringslivets utveckling. Behovet att höja skatteöret ökar är 1997. Kom
munemas inkomster bedöms öka i är och nästa är, ökningstakten dämpas visserligen klart är 1996. Kommunemas skuldupptagning minskar främst utanför
centralorter med omnejd. Det är möjligt att arbetslösheten i är ökar inom kommunerna utanför centralorter med omnejd. Nästa är ökar sysselsättningsutsiktema i heia landskapet. Investeringarna ökar relativt längsamt i heia land
skapet. Nästa är ökar investeringarna nägot snabbare än i är.

landskapen
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heia landet
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central o d e r m. omnejd

L—J central o d e t m. omnejd

övriga kom m uner

Q

övriga kom m uner

53

Utvecklingen i framtiden

Aland
Inom Mariehamnsregionen är utsiktema för utvecklingen i kommunema fortsättningsvis ljusare än i de övriga kommunema. Finansieringsläget i kom
munema är fortfarande däligt i kommunema utanför Mariehamnsregionen,
inom centralortema med omnejd är utsiktema bland de bästa i heia landet. I
heia landskapet tror man pá samarbete mellan kommunema och främst pä det
regionkommunala samarbetet. De intemationella kontakterna väntas öka speciell inom Mariehamnsregionen. Pä Aland upplever man mindre problem i
samarbetet med statsförvaltningen än i de övriga landskapen. Förutsättningama för utvecklandet av näringslivet bedöms vara däliga. Inställningen tili
EU-medlemskapet är negativ bäde inom Mariehamnsregionen och utanför.
Skatteöret bedöms bibehällas pä sin nuvarande nivä ären 1996-1997. Inkomstutvecklingen är den sämsta i landet, inkomstema sjunker främst utanför Ma
riehamnsregionen. Skuldupptagningen minskar i kommunema utanför Marie
hamnsregionen bäde i är och nästa är. Sysselsättningsutsiktema pä Aland be
döms vara rätt däliga i är och nästa är. Investeringarna väntas inte öka nämnvärt under de närmaste ären. Investeringarna inom industrin kan möjligen öka
nägot under är 1996.
* Utsiktema för utvecklingen i kommunema pä Aland har inte ändrats sedan
váren. Inom Mariehamnsregionen väntas kommunemas utveckling förbättras
under de närmaste ären. Inom de övriga kommunema väntas utvecklingen
fortsättningsvis försämras.

54

!¡¡¡¡¡ Tilastokeskus

SÄRKISALO
TAIVASSALO
TARVASJOKI
TURKU
UUSIKAUPUNKI
VAHTO
VEHMAA
VELKUA
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5
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VALKEAKOSKI
VAMMALA
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2
2
1
2
2
2
2
1
2

2
4
7
3
6
5
4
3
5

Päijät-Häme
Ahvenanmaa

2
1
2
6

3
2
7
2
3
3
3
7
7
2
3
2
7
4
7
3
4
6

5
6

2
6

7
6
6
6

3
2
3
3
3

BRÄNDÖ
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KIIKOINEN
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LEMPÄÄLÄ
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LÄNGELMÄKI
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MÄNTTÄ
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SAHALAHTI
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HEINOLA
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ANJALANKOSKI
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Etelä-Karjala
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JOUTSENO
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LEMI
LUUMÄKI
PARIKKALA
RAUTJÄRVI
RUOKOLAHTI
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SAVITAIPALE
SUOMENNIEMI
TAIPALSAARI
UUKUNIEMI
YLÄMAA
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ANTTOLA
ENONKOSKI
HAUKIVUORI
HEINÄVESI
HIRVENSALMI
JOROINEN
JUVA
JÄPPILÄ
KANGASLAMPI
KANGASNIEMI
KERIMÄKI
MIKKELI
MIKKELIN MLK
MÄNTYHARJU
PERTUNMAA
PIEKSÄMÄEN MLK
PIEKSÄMÄKI
PUNKAHARJU
PUUMALA
RANTASALMI
RISTIINA
SAVONLINNA
SAVONRANTA
SULKAVA
VIRTASALMI
Pohjois-Savo
IISALMI
JUANKOSKI
KAAVI
KARTTULA
KEITELE
KIURUVESI
KUOPIO
LAPINLAHTI
LEPPÄVIRTA
MAANINKA
NILSIÄ
PIELAVESI
RAUTALAMPI
RAUTAVAARA
SIILINJÄRVI
SONKAJÄRVI
SUONENJOKI
TERVO
TUUSNIEMI
VARKAUS
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VARPAISJÄRVI
VEHMERSALMI
VESANTO
VIEREMÄ
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KESÄLAHTI
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KITEE
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LIPERI
NURMES
OUTOKUMPU
POLVIJÄRVI
PYHÄSELKÄ
RÄÄKKYLÄ
TOHMAJÄRVI
TUUPOVAARA
VALTIMO
VÄRTSILÄ
Keski-Suomi
HANKASALMI
JOUTSA
JYVÄSKYLÄ
JYVÄSKYLÄN MLK
JÄMSÄ
JÄMSÄNKOSKI
KANNONKOSKI
KARSTULA
KEURUU
KINNULA
KIVIJÄRVI
KONNEVESI
KORPILAHTI
KUHMOINEN
KYYJÄRVI
LAUKAA
LEIVONMÄKI
LUHANKA
MULTIA
MUURAME
PETÄJÄVESI
PIHTIPUDAS
PYLKÖNMÄKI
SAARIJÄRVI
SUMIAINEN
SUOLAHTI
TOIVAKKA
UURAINEN
VIITASAARI
ÄÄNEKOSKI
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ALAHÄRMÄ
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EVIJÄRVI
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JURVA
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KURIKKA
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LAPUA
LEHTIMÄKI
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SOINI
TEUVA
TÖYSÄ
VIMPELI
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ÄHTÄRI
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ISOKYRÖ
KASKINEN
KORSNÄS
KRISTIINAN KAUPU
KRUUNUPYY
LAIHIA
LUOTO/LARSMO
MAALAHTI
MAKSAMAA
MUSTASAARI
NÄRPIÖ
ORAVAINEN

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

2
2
2
1
2
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2
2
2
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ALAVIESKA
HAAPAJÄRVI
HAAPAVESI
HAILUOTO
HAUKIPUDAS
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KALAJOKI
KEMPELE
KESTILÄ
KIIMINKI
KUIVANIEMI
KUUSAMO
KÄRSÄMÄKI
LIMINKA
LUMIJOKI
MERIJÄRVI
MUHOS
NIVALA
OULAINEN
OULU
OULUNSALO
PATTIJOKI
PIIPPOLA
PUDASJÄRVI
PULKKILA
PYHÄJOKI
PYHÄNTÄ
PYHÄSALMI
RAAHE
RANTSILA
REISJÄRVI
RUUKKI
SIEVI
SIIKAJOKI
TAIVALKOSKI
TEMMES
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