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Alkusanat Förord
Aluebarometri 1:1996 on sisäasiainministeriön ja Suomen 
Kuntaliiton kaksi kertaa vuodessa tehtävä kysely. Maa
kuntaliitot analysoivat aineistoa omalta osaltaan. Kyselyn 
suorittaa Tilastokeskus.
Aluebarometri mittaa maan eri osien kehityksessä odotet
tavissa olevia muutoksia - ’paineen’ vaihtelua. Vastaukset 
perustuvat kuntien virka- ja  luottamushenkilöiden henkilö
kohtaisiin näkemyksiin ja  tietoihin. Aluebarometrin mit- 
tauskertoja on kertynyt 10 syksystä 1991 kevääseen 1996. 
Aluebarometrista on saatavissa erillinen taulukkoraportti 
ja otantamenetelmäraportti.

Tutkimusmenetelmä
Kyselyyn vastaajat on valittu otantamenetelmällä Perus
joukon muodostavat kaikki Suomen kunnanjohtajat, 
kunnanvaltuuston puheenjohtajat, kunnanhallituksen 
puheenjohtajat, elinkeinoasiamiehet ja suunnittelusih
teerit. Suurimmissa kaupungeissa (20 kpl) perusjoukkoon 
kuuluvat edellisten lisäksi myös apulaiskaupunginjohta
jat, kunnanvaltuuston I ja II varapuheenjohtajat sekä 
kunnanhallituksen I ja II varapuheenjohtajat Otanta 
ottaa huomioon niin alueelliset kuin kunnan sisäiset mieli
pide-erot. Kaksiasteisella (kunta/virkamies) ryväsotannalla 
molemmilla tasoilla yksinkertaista satunnaisotantaa käyttä
en kysely lähetettiin 875 em. nimikkeen haltijalle. Kyse
lyn vastausprosentti oli 80,5.
Kaikilla kunnilla on korostuskertoimet, joilla vastausmää
rien vaihtelu kuntien välillä on eliminoitu. Jokainen kunta 
on täten samanarvoinen barometrissa.

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

Kysymykset ja saldoluvut
Aluebarometrissa 1:1996 tiedustellaan kunnan kehitystä 
yleensä ulottuvuudella suurempi -  yhtä suuri -  pienempi, 
jolloin kyse on oleellisista muutoksista. Kysymykset koske
vat kuluvaa vuotta edelliseen vuoteen verrattuna tai seu- 
raavaa vuotta kuluvaan vuoteen verrattuna. Kuviot esittä
vät saldolukuja, jotka lasketaan suurempi ja  pienempi -  vas
tausten prosenttiosuuksien erotuksena. Kysymykset luokituk- 
sineen löytyvät aluebarometrin viimeistä edelliseltä sivulta.
Aluetaso eli otannan ositusmuuttuja Aluebarometrissa, 
vaihtui keväällä 1994 läänistä maakunnaksi. Samalla otos- 

'kokoa on kasvatettu. Saldoluvut ennen kevättä 1994 on 
läänirajoja noudattavia maakuntia lukuunottamatta tehty 
jälkiosituksella ja  nykyistä pienemmällä otoksella, joka on 
tulosten tulkinnassa huomioitava.

Regionbarometem 1:1996 är en förfrägan som inrikesmi- 
nisteriet och Finlands Kommunförbund gör tillsammans tvä 
gänger om äret. Landskapsförbunden analyserar sitt eget 
material. Förfrägan utförs av Statistikcentralen.
Regionbarometem mäter de förändringar i utvecklingen 
som väntas i olika delar av landet. Svaren bygger pä kom- 
munala tjänstemäns och förtroendevaldas personliga upp- 
fattningar och kännedom om sin kommun. Mätningar for 
Regionbarometem har hittills gjorts 10 gänger frän hösten 
1991 tili vären 1996. En separat tabellrapport och en 
rapport om urvalsmetoden finns ocksä att fä över ba- 
rometem.

Undersökningsmetod
De som svarat i Regionbarometem har valts genom ett 
urval. Populationen bestär av samtliga kommundirek- 
törer, ordföranden i kommunfullmäktige, ordföranden 
i kommunstyrelserna, näringsombudsmän och plane- 
ringssekreterare i Finland. I de största städema (20 st.) 
omfattar populationen ocksä biträdande stadsdirektörer, 
första och andra vice ordförande i kommunfullmäktige 
samt första och andra vice ordförande i kommunsty
relserna. Urvalsmetoden tar hänsyn tili säväl regionala 
skillnader som olika äsikter inom kommunema. En förfrä- 
gan skickades tili sammanlagt 875 urvalspersoner som 
togs ut genom ett tvä stegs (kommun/tjänsteman) kluster- 
urval, pä vardera nivän med ett obundet slumpmässigt 
urval. Av de tillfrägade svarade 80,5 procent.
För samtliga kommuner beräknades korrigeringskoeffi- 
cienter som eliminerar lokala variationer i svarsbenägen- 
heten. Alla kommuner är säledes jämbördiga i barometem.

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

Frägorna och saldona
Regionbarometem 1:1996 pejlar helt allmänt utvecklingen 
i kommunen pä skalan större - lika stor - mindre och 
avser säledes betydande förändringar. Frägoma gäller in- 
nevarande är jämfört med föregäende är, eller följande 
är jämfört med innevarande är. Figurema anger de sal
don som uträknats som skillnaden mellan större och mindre 
angivna i procent. Frägorna och klassificeringarna 
publiceras pä det nästsista uppslaget.
Regionnivän eller urvalets stratifieringsvariabel ändrades 
vären 1994 frän Iän tili landskap. Samtidigt förstorades ur- 
valet. Saldona för tiden före vären 1994 har räknats 
genom en efterstratifiering för de landskap som inte följer 
länsgränsema och ett mindre urval än det nuvarande har 
använts. Detta bör beaktas dä resultaten tolkas.
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Alueelliset kehitysnäkymät 
Suomessa keväällä 1996

Alueiden yleiset kehitysnäkymät ovat samanlai
set kuin viime syksynä. Keskusseuduilla toiveet 
ovat edelleen korkeammalla kuin muissa kun
nissa. Alkutuotantokunnissa tulevaisuudennäky
mät ovat synkimmät koko maassa, kehityksen 
arvioidaan huonontuvan. Valoisimmat näkymät 
ovat suurissa keskuksissa, esikaupunkikunnissa 
ja  teollisuuskeskuksissa. Parhaat kehitysnäky
mät ovat Kajaanin seudulla. Maakunnista luot- 
tavaisimmin tulevaisuuteen suhtaudutaan Vaa
san rannikkoseudulla, Uudellamaalla ja  Pir
kanmaalla. Kuntien rahoitusasema nähdään 
edelleen varsin vaikeana. Heikoin rahoitustilan
ne on alkutuotantokunnissa. Kuntien velanotto 
vähentyy hieman syksyn arvioita hitaammin. 
Veroäyrin hinnan korotuspaineet kasvavat 
vuonna 1998. Kuntien tulojen kehitys heikentyy 
viime vuodesta. Eniten tulojen odotetaan kasva
van suurissa keskuksissa ja  teollisuuskeskuksis
sa. Työllisyysnäkymät ovat heikentyneet viime 
syksystä, alkutuotantokunnissa työttömyyden us
kotaan kasvavan. Työpaikat lisääntyvät lähinnä 
yksityisissä palveluissa. Teollisuuden kasvuodo
tukset ovat pienentyneet viime syksystä. Inves
tointien ei uskota viriävän vielä tänä tai ensi 
vuonnakaan. Investointinäkymät ovat parhaim
mat teollisuudessa ja  asuntorakentamisessa. 
Kuntien yhteistyö sujuu parhaiten teollisuuskes
kuksissa ja  esikaupunkikunnissa. Seutukunnalli
sen yhteistoiminnan merkitystä korostetaan 
useimmissa maakunnissa. Erityisesti suurissa 
keskuksissa ja  teollisuuskeskuksissa kansainvä
listen yhteyksien uskotaan vilkastuvan lähi
vuosina. Elinkeinoelämän kehittämisedellytykset 
ovat parantuneet viime vuodesta. Kuntien pal
velutoiminnassa eniten huolestuttaa vanhusten 
huollon tilanne. EU-jäsenyydestä uskotaan ole
van kunnille pääasiassa hyötyä. Ahvenanmaalla 
ja  Keski-Pohjanmaalla jäsenyyden vaikutukset 
koetaan kielteisiksi.

Utsikter för utvecklingen inom olika 
regioner váren 1996

De allmänna utsiktema för utvecklingen i re- 
gionema är likadana som i höstas. Inom cen- 
tralortema är förhoppningama fortfarande 
större än i de övriga kommunerna. Framtids- 
utsiktema är dystrast i kommuner med stor 
primärproduktion och utvecklingen väntas bli 
sämre. Utsiktema är ljusast i Stora centra, för- 
ortskommuner och industrialiserade centra. 
Inom Kajanaregionen är utvecklingsutsik- 
tema bäst. Vasa kustregion, Nyland och Bir- 
kaland är de landskap där man ser förhopp- 
ningsfullast pä framtiden. Finansieringsläget 
i kommunerna upplevs fortfarande som väl- 
digt svärt och sämst är det i kommuner med 
stor primärproduktion. Kommunemas skuld- 
upptagning minskar en aning längsammare 
än man väntade sig i höstas. Kraven pä skat- 
teöreshöjning ökar är 1998 och i är för- 
sämras inkomstutvecklingen i kommunerna 
jämfört med fjoläret. Inkomsterna väntas öka 
mest i i Stora centra och industrialiserade 
centra. Sysselsättningsutsiktema har försäm- 
rats sedan hösten, och i kommuner med stor 
primärproduktion antas arbetslösheten öka. 
Antalet arbetsplatser ökar främst inom de 
privata tjänstema. Jämfört med i höstas har 
tillväxtförväntningama minskat inom indus- 
trin. Investeringama väntas inte ta fart ännu i 
är eller ens under nästa är. Investeringsutsikt- 
ema är bäst inom industrin och bostadsbyg- 
gandet. Det kommunala samarbetet fungerar 
bäst inom industrialiserade centra ochförorts- 
kommuner. Betydelsen av samarbete mellan 
de ekonomiska regionema betonas i nästan 
alla landskap. Speciellt i Stora centra och in
dustrialiserade centra väntas de intematio- 
nella kontaktema bli livligare under de när- 
maste áren. Förutsättningama för utveckling 
inom näringslivet har förbättrats sedan i fjol. 
I fräga om de kommunala tjänstema är läget 
inom äldringsvärden det mest oroande. EU- 
medlemskapet antas huvudsakligen vara tili 
nytta för kommunerna. Pä Aland och i Mel- 
lersta Österbotten betraktas effektema av 
medlemskapet som negativa.
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• Alueiden kehitysnäkymät eivät ole muuttuneet kovin
kaan paljon viime syksystä. Keskusalueilla yli 60 pro
senttia vastaajista arvioi kunnan kehityksen parantu
van. Muissa kunnissa näkemykset ovat varovaisemmat, 
hieman alle puolet vastaajista uskoo kehityksen paran
tuvan, mutta vastaavasti lähes kolmannes huonontu
van. Alkutuotantokunnissa näkymät ovat selvästi maan 
synkimmät. Näissä kunnissa useampi vastaajista arvioi 
kehityksen heikentyvän kuin parantuvan. Valoisimpana 
tulevaisuus nähdään esikaupunkikunnissa, teollisuus
keskuksissa sekä suurissa keskuksissa. Näissä kunnissa 
noin 80 prosenttia vastaajista odottaa kehityksen pa
rantuvan.

• Maakunnittain näkemykset tulevasta kehityksestä poik
keavat edelleen varsin suuresti. Myönteisimpänä tule
vaisuus nähdään Kajaanin seudulla, missä yli 90 pro
senttia vastaajista arvioi kuntansa kehityksen parantu
van lähivuosina. Maakunnista parhaimmat näkymät 
ovat Vaasan rannikkoseudulla, erityisesti Vaasan seu
dun ulkopuolella toiveet ovat parantuneet selvästi vii
me syksystä. Uudellamaalla ja  Pirkanmaalla näkymät 
ovat edelleen maan valoisimpia. Maarianhaminan seu
dulla toiveet ovat kasvaneet selvästi aikaisemmasta. 
Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa, Pohjois-Kaijalassa 
sekä Keski-Suomessa useampi vastaajista arvioi kun
tansa kehityksen huonontuvan kuin parantuvan. Tosin 
Jyväskylän seudulla toiveet tulevaisuudesta ovat edel
leen varsin myönteiset. Satakunnassa näkemykset ovat 
ristiriitaiset. Porin seudulla yli 80 prosenttia vastaajista 
arvioi kuntansa kehityksen parantuvan. Muissa kunnis
sa vastaavaa odottaa vain kolmannes, lisäksi yli kol
mannes arvioi kehityksen huonontuvan.

• Kuntien rahoitusasema huolestuttaa edelleen vastaajia 
koko maassa. Muilla kunnallishallinnon sektoreilla on
gelmat ovat pienemmät. Kuntien yhteistyö sujuu edel
leen myönteisesti. Keskusalueilla yhteistyön näkymät 
ovat parantuneet viime syksystä.

• Kuntien rahoitusnäkymät ovat synkimmät alkutuotan
tokunnissa, joissa lähes 2/3 vastaajista uskoo rahoitus
tilanteen heikentyvän. Maaseutukeskuksissa ja  teollis
tuneissa maaseutukunnissa odotukset paremmasta ovat 
lisääntyneet viime syksystä, vaikka rahoitustilanne on 
niissä edelleenkin vaikea. Kuntien yhteistyö sujuu par
haiten teollisuuskeskuksissa ja esikaupunkikunnissa, 
niissä odotukset ovat kasvaneet selvästi viime vuodes
ta. Myös teollistuneissa maaseutukunnissa yhteis- 
työnäkymät on kohentumassa. Suurissa keskuksissa ja 
maaseutukeskuksissa vastaajat ovat huolissaan vanhus
ten hoidon järjestämisestä. Teollisuuskeskuksissa elin
keinoelämän kehittämisedellytysten arvioidaan paran
tuneen aikaisemmasta. Huonoin tilanne näyttää olevan 
edelleen alkutuotantokunnissa ja maaseutukeskuksissa.

• Utvecklingsutsiktema i regionema har inte förändrats 
speciellt mycket sedan i höstas. Inom centralortema upp- 
skattade över 60 procent av uppgiftslämnama att ut- 
vecklingen i kommunen är positiv. I de övriga kom- 
munema var man försiktigare; nägot under hälften av 
uppgiftslämnama tror pä en positiv utveckling, men 
nästan en tredjedel väntar sig en negativ utveckling. I 
kommuner med stör primärproduktion är utsiktema 
avgjort de sämsta i landet. I dessa kommuner var de 
som bedömde att utvecklingen försämras fler än de som 
bedömde att den förbättras. Ljusast ser man pä fram- 
tiden i förortskommuner, industrialiserade centra och 
stora centra. 1 dessa kommuner väntar ungefär 80 pro
cent av uppgiftslämnama en positiv utveckling.

• Granskat efter landskap varierar äsikterna om den fram- 
tida utvecklingen fortfarande avsevärt. Positivast ser 
man pä framtiden inom Kajanaregionen, där över 90 
procent av uppgiftslämnama uppskattade att utveckling
en inom kommunen förbättras under de närmaste ären. 
Vasa kustregion uppvisar de bästa utsiktema; speciellt 
utanför Vasaregionen har förhoppningama ökat be- 
tydligt. Nyland och Birkaland hör fortfarande tili de 
landskap där utsiktema är ljusast. Inom Mariehamnsre- 
gionen är förhoppningama betydligt större än tidigare. I 
Södra Savolax, Norra Savolax, Norra Karelen och 
Mellersta Finland var de som uppskattade att utveckling
en i kommunen försämras fler än de som bedömde att 
utvecklingen förbättras. Ä andra sidan är förhoppning
ama inför framtiden fortfarande mycket positiva i Jyvä- 
skyläregionen. I Satakunta gick äsikterna i sär. Inom 
Bjömeborgsregionen uppskattade över 80 procent av 
uppgiftslämnama att utvecklingen i kommunen blir bät- 
tre. I de övriga kommunema väntar sig bara en tred
jedel en motsvarande utveckling. Dessutom bedömde 
över en tredjedel av uppgiftslämnama att utvecklingen 
försämras.

• Finansieringsläget i kommunema oroar fortfarande upp
giftslämnama i heia landet. Inom de övriga sektorema 
inom kommunalförvaltningen är problemen mindre. Det 
kommunala samarbetet fungerar fortfarande väl. Inom 
de centrala regionema har utsiktema for samarbetet för- 
bättrats sedan hösten.

• Finansieringsläget är dystrast i kommuner med stör pri
märproduktion, där nästan tvä tredjedelar av uppgift
slämnama tror att finansieringsläget försämras. I centra 
pä landsbygd och industrialiserade landsbygdskom- 
muner har förväntningama pä en bättre framtid ökat 
sedan hösten, även om finansieringsläget fortfarande är 
svärt. Det kommunala samarbetet löper bäst i industria
liserade centra och förortskommuner, där förväntning
ama ökat avsevärt sedan i ijol. Ocksä i industrialiserade 
landsbygdskommuner häller samarbetet pä att förbätt-
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Alkutuotantokunnissa koulu-, kulttuuri- ja  vapaa-aika
toimen näkymät ovat muita kuntia synkemmät.

• Kuntien yhteistyönäkymät ovat samanlaiset kuin viime 
syksynä. Alueellinen yhteistyö tiivistyy lähitulevaisuu
dessa, vain suhde valtionhallintoon koetaan ongelmal
liseksi. Seutukunnallisen yhteistyön arvioidaan sujuvan 
parhaimmin. Myös kansainvälisen yhteistyön uskotaan 
lisääntyvän, varsinkin suurissa keskuksissa ja  teolli
suuskeskuksissa yhteydet tiivistyvät nopeasti lähi
vuosina.

• Näkemykset EU-jäsenyyden vaikutuksista ovat saman
laiset kuin viime vuonna. Myönteisin vaikutus jä
senyydellä on elinkeinoelämän kehittymiseen. Keskus
alueilla sen arvioidaan vaikuttavan myönteisesti myös 
kunnan omaan toimintaan. Muissa kunnissa näkemyk
set ovat edelleen selvästi kielteisemmät. Alkutuotanto- 
kunnissa EU-jäsenyyteen suhtaudutaan varauksellises
ti. Suurissa keskuksissa ja teollisuuskeskuksissa odo
tukset ovat myönteisimmät sekä elinkeinoelämän ke
hittymisen että kunnan oman toiminnan kannalta.

• Lähes 90 prosenttia vastaajista odottaa kuntansa pitä
vän veroäyrin hinnan ennallaan vuonna 1997. Teolli
suuskeskuksissa lähes viidennes odottaa veroäyrin hin
nan alenevan. Sen sijaan alkutuotantokunnissa joka 
kymmenes uskoo äyrin hintaa korotettavan ensi vuon
na. Vuonna 1998 äyrin hinnan korotuspaineiden usko
taan kasvavan, selvimmin alkutuotantokunnissa, maa
seutukeskuksissa sekä maaseudun pendelikunnissa. 
Suurissa keskuksissa ja teollisuuskeskuksissa äyrin 
hinnan muutokset arvioidaan muita vähäisemmiksi.

• Kuntien tulojen kasvu hidastuu selvästi tänä vuonna. 
Alkutuotantokunnissa ja  maaseutukeskuksissa tulot py
syvät suunnilleen viime vuotisella tasolla. Suurimmat 
kasvuodotukset ovat edelleen suurissa keskuksissa ja 
teollisuuskeskuksissa. Vuonna 1997 tulojen arvioidaan 
pienentyvän suuria keskuksia, teollisuuskeskuksia sekä 
esikaupunkikuntia lukuunottamatta. Huonoimmat nä
kymät ovat maaseudun pendelikunnissa, joissa lähes 
puolet vastaajista odottaa tulojen pienentyvän.

• Näkemykset kuntien velkojen kehityksestä eivät ole 
juurikaan muuttuneet viime vuodesta. Kuntien velat 
pienentyvät tänä vuonna selvästi. Vuonna 1997 tämä 
vähentyminen hidastuu. Kuntatyypeittäin mielipiteet 
vaihtelevat varsin vähän. Maaseudun pendelikunnissa 
velkamäärän arvioidaan kuitenkin pienentyvän hieman 
muita kuntia nopeammin. Teollistuneissa maaseutu
kunnissa velanoton uskotaan vähentyvän ensi vuonna 
syksyn arvioita nopeammin. Alkutuotantokunnissa nel
jännes vastaajista odottaa velkamäärän kasvavan vuon
na 1997.

ras. I Stora centra och centra pâ landsbygd är uppgifts- 
lämnama oroliga för hur âldringsvârden skall kunna ar
rangeras. I industrialiserade centra bedöms utsikterna 
för utvecklande av näringslivet ha förbättrats. Läget 
verkar fortfarande vara sämst i kommuner med stör 
primärproduktion och i centra pâ landsbygd. I kom
muner med stör primärproduktion är utsikterna för 
skol-, kultur- och fritidsverksamheten dystrare än i öv- 
riga kommuner.

• Utsikterna för det kommunala samarbetet är likadana 
som i höstas. Det regionala samarbetet intensifieras 
inom den närmaste framtiden. Bara relationema tili 
statsförvaltningen upplevs som problematiska. Samar
betet mellan de olika ekonomiska regionema anses 
löpa bäst. Ocksä det intemationella samarbetet antas 
öka; ffamför allt i Stora centra och industrialiserade 
centra blir kontakteina snabbt intensivare under de när
maste ären.

• Asikterna om effektema av EU-medlemskapet är lika
dana som i fjol. Medlemskapets inverkan är positivast 
vad gäller utvecklingen av näringslivet. Inom central- 
örtema uppskattas medlemskapet inverka positivt 
ocksâ pâ kommunens egen verksamhet. I de övriga 
kommunema är äsiktema fortfarande betydligt mer ne
gativa. I kommuner med stör primärproduktion är in- 
ställningen tili EU-medlemskapet reserverad. Förvänt- 
ningama är positivast i stora centra och industrialise
rade centra bâde i frâga om utvecklingen inom närings
livet och i frâga om kommunens egen verksamhet.

• Nästan 90 procent av uppgiftslämnama väntar sig att 
skatteöret i kommunen är oförändrat âr 1997. I indus
trialiserade centra väntar sig nästan en femtedel av 
uppgiftslämnama att skatteöret sänks. Däremot tror 
nästan var tionde uppgiftslämnare i kommuner med 
stör primärproduktion att skatteöret höjs nästa âr. Âr 
1998 antas kraven pâ höjning av skatteöret öka - känn- 
barast i kommuner med stör primärproduktion, i centra 
pâ landsbygd och utpendlingskommuner pâ landsbyg- 
den. I stora centra och industrialiserade centra bedöms 
skatteöresförändringama vara mindre än i de andra 
kommunema.

• Ôkningen av kommunemas inkomster blir betydligt 
lângsammare i âr. I kommuner med stör primärproduk
tion och i centra pâ landsbygd är inkomstema i stort 
sett pâ samma nivâ som i fjol. Tillväxtförväntningama 
är fortfarande störst i stora centra och i industrialise
rade centra. Âr 1997 uppskattas inkomstema minska 
med undantag för stora centra, industrialiserade centra 
och förortskommuner. Utsikterna är sämst i utpend
lingskommuner pâ landsbygden, där nästan hälften av 
uppgiftslämnama väntar sig minskade inkomster.
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Teollisuuden, maatalouden ja asuntorakentamisen sekä kaupan ja palveluiden 
investointinäkymät seuraavalle vuodelle saldolukuina (kys. 5b).

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

Teollisuus
Suuret keskukset 
Teollisuuskeskukset 
Esikaupunkikunnat 
Maaseutu keskukset 
Teollistuneet maaseutukunnat 
Maaseudun pendellkunnat 
Alkutuotantokunnat 
Yhteensä

Maatalous
Suuret keskukset 
Teollisuuskeskukset 
Esikaupunkikunnat 
Maaseutukeskukset 
Teollistuneet maaseutukunnat 
Maaseudun pendellkunnat 
AI kutuotantoku n nat 
Yhteensä

Asuntorakentaminen
Suuret keskukset 
Teollisuuskeskukset 
Esikaupunkikunnat 
Maaseutukeskukset 
Teollistuneet maaseutukunnat 
Maaseudun pendelikunnat 
Alkutuotantokunnat 
Yhteensä

Kauppa ja palvelut
Suuret keskukset 
Teollisuuskeskukset 
Esikaupunkikunnat 
Maaseutukeskukset 
Teollistuneet maaseutukunnat 
Maaseudun pendelikunnat 
Alkutuotantokunnat 
Yhteensä

- 44,3 18,1 - 3,4 6,3 28,0
- 26,0 33,8 - 9,4 21,9 31,7
- 23,5 21,4 - 12,7 3,5 16,1
- 31,3 11,8 - 16,1 7,3 20,7

- 8,3 5,0 - 6,3 - 1,3 - 8,3
- 11,6 1,9 - 19,7 10,1 - 8,2
- 24,9 0,6 - 13,8 1,2 2,7
- 24,4 5,8 - 13,3 5,3 5,6

- 52,2 - 43,0 - 46,3 - 35,0 - 30,8
- 49,0 - 39,6 - 48,5 - 35,9 - 27,7
- 54,1 - 52,4 - 50,0 - 49,4 - 41,1
- 69,4 - 63,2 - 71,5 - 54,2 - 48,6
- 52,4 - 60,5 - 57,9 - 45,9 - 35,8
- 53,3 - 59,9 - 76,8 - 38,1 - 43,7
- 63,2 - 60,4 - 57,9 - 44,5 - 35,1
- 59,9 - 57,4 - 60,3 - 42,8 - 38,7

- 2,8 23,4 - 10,1 2,2 - 2,1
- 18,1 22,5 - 12,4 - 1,8 13,2

- 8,3 24,6 - 5,0 23,0 8,7
- 39,2 4,9 - 27,1 - 6,7 4,6

6,3 8,7 - 16,3 8,5 15,8
- 3,1 21,3 - 15,3 5,5 3,5
- 9,2 10,2 - 13,2 6,6 0,1

- 11,8 13,0 - 14,5 5,6 3,7

- 14,8 7,1 - 18,9 0,7 - 1,2
- 17,4 19,3 - 29,4 - 13,3 2,9

- 5,6 12,4 - 20,5 - 8,0 - 16,3
- 31,0 - 10,7 - 36,5 - 36,2 - 35,3
- 38,3 - 15,0 - 49,1 - 12,4 6,3
- 27,2 - 11,0 - 36,4 - 25,8 - 27,0
- 28,5 - 3,7 - 27,6 - 10,9 - 9,3
- 27,6 - 3,0 - 30,8 - 13,0 - 13,8

61,3 60,4 52,0 28,4 15,7
64,6 67,8 50,9 24,1 22,4
48,8 59,8 51,2 52,4 20,8
48,2 53,9 21,1 12,4 4,8
37,3 45,4 39,2 9,3 25,0
45,4 36,5 36,9 11,3 18,3
36,3 30,2 21,6 - 2,6 - 6,4
41,2 40,5 30,5 10,0 4,8

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

41,0 37,2 43,5 18,1 37,2
21,5 17,8 29,6 21,8 24,1
56,9 36,3 51,7 46,0 27,0
35,5 46,1 26,2 6,7 11,7
52,3 58,5 33,1 24,6 20,9
30,9 46,6 37,6 32,8 27,0
35,5 18,7 24,1 4,7 4,9
36,6 31,6 28,9 14,4 14,6

29,9 21,6 31,3 10,5 10,3
35,7 26,4 21,0 14,9 8,6
17,8 24,2 38,6 36,8 14,4
15,9 8,1 - 1,2 - 6,4 - 19,7
3,6 1,2 - 3,6 9,2 - 10,1

- 0,6 7,9 3,5 - 4,1 - 11,4
16,2 2,0 0,5 - 11,2 - 23,5
13,3 7,5 6,4 - 0,9 - 13,3
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Työllisyysnäkymät ovat viime vuotista huonommat. 
Tosin vain alkutuotantokunnissa työttömyyden odote
taan kasvavan tänä vuonna. Maaseutukeskuksissa työt
tömyys pysyy viime vuotisella tasolla. Muissa kunnis
sa työttömyyden arvioidaan pienentyvän, joskin aikai
sempaa hitaammin. Näkymät ensi vuodesta ovat pa
remmat koko maassa. Työttömyyden ei uskota kasva
van enää alkutuotantokunnissakaan. Varsinkin teolli
suuskeskuksissa, suurissa keskuksissa sekä esikaupun- 
kikunnissa työttömyyden odotetaan laskevan varsin 
nopeasti.

Näkemykset kuntien työpaikkakehityksestä eivät ole 
muuttuneet viime syksystä. Työpaikat kasvavat eniten 
yksityisissä palveluissa. Myös teollisuustyöpaikkojen 
uskotaan lisääntyvän, joskin kasvuodotukset ovat syk
syistä vähäisemmät. Maatalouden ja  julkisten palvelui
den työpaikat vähentyvät koko maassa. Rakennusalan 
työpaikat lisääntyvät lähinnä suurissa keskuksissa ja 
teollistuneissa maaseutukunnissa.

Investointien kasvun arvioidaan jäävän varsin vähäi
seksi vuosina 1996-1997. Suurissa keskuksissa, teolli
suuskeskuksissa sekä maaseudun pendelikunnissa teol
lisuus- ja asuntorakentamisinvestointien odotetaan li
sääntyvän tänä vuonna. Lisäksi esikaupunkikunnissa 
teollisuuden investoinnit saattavat kasvaa jonkin ver
ran. Teollistuneissa maaseutukunnissa asuntorakenta
minen kasvaa tänä vuonna. Muilta osin investointien 
kasvu jää vähäiseksi tai ne pienentyvät. Vuonna 1997 
asuntorakentamisen arvioidaan lisääntyvän koko maas
sa, tosin varsin hitaasti. Myös teollisuuden panostukset 
lisääntyvät alkutuotantokuntia lukuunottamatta. Maata
louden investoinnit vähentyvät selvästi koko maassa. 
Kaupan ja  palveluiden aloilla pientä kasvua odotetaan 
lähinnä suurissa keskuksissa, teollisuuskeskuksissa ja 
esikaupunkikunnissa.

Äsiktema om hur kommunemas skulder kommer att 
utvecklas har inte förändrats nämnvärt sedän i fjol. 
Kommunemas skulder minskar i är betydligt. Är 1997 
avtar minskningen. Äsiktema varierar väldigt litet mel- 
lan de olika kommuntypema. I utpendlingskommuner 
pä landsbygden uppskattas skuldbördan emellertid 
minska en aning snabbare än i de övriga kommunema. 
I industrialiserade landsbygdskommuner antas skuld- 
upptagningen nästa är minska snabbare än uppgiftslämn- 
ama väntade sig i höstas. I kommuner med stor primär- 
produktion bedömer en fjärdedel av uppgiftslämnama 
att skuldbördan ökar är 1997.

Sysselsättningsutsiktema är sämre än i fjol. Ä andra 
sidan väntas arbetslösheten i är öka bara i kommuner 
med stor primärproduktion. I centra pä landsbygden 
kommer arbetslösheten att vara pä samma nivä som i 
f]ol. I de övriga kommunema uppskattas arbetslösheten 
minska, om än längsammare än tidigare. Utsiktema för 
nästa är är bättre i hela landet. Arbetslösheten väntas 
inte längre öka ens i kommuner med stor primärpro
duktion. Framför allt i industrialiserade centra, Stora 
centra och förortskommuner väntas arbetslösheten min
ska mycket snabbt.

Äsiktema om arbetsplatsutvecklingen inom kom
munema har inte förändrats sedän hösten. Antalet ar- 
betsplatser ökar mest inom de privata tjänstema. Ocksä 
inom industrin väntas arbetsplatsema öka, även om 
förväntningama inte är sä Stora som i höstas. Antalet 
arbetsplatser inom lantbruket och de offentliga tjäns
tema minskar i hela landet. Arbetsplatsema inom byg- 
gandet ökar i antal främst i Stora centra och industria
liserade landsbygdskommuner.

Investeringama väntas öka väldigt litet ären 1996- 
1997. I Stora centra, industrialiserade centra och ut
pendlingskommuner pä landsbygden väntas investe
ringama i industri och bostadsbyggande öka i är. Des- 
sutom ökar industriinvesteringama i förortskommuner 
eventuellt en aning. I industrialiserade landsbygdskom
muner ökar bostadsbyggandet i är. I övrigt ökar inves
teringama endast litet eller minskar. Är 1997 bedöms 
bostadsbyggandet öka i hela landet, om än väldigt 
längsamt. Ocksä satsningama inom industrin ökar med 
undantag för kommuner med stor primärproduktion. 
Lantbruksinvesteringama minskar märkbart i hela lan
det. Inom handein och tjänstema väntas en liten tillväxt 
framför allt i Stora centra, industrialiserade centra och 
förortskommuner.
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Kehitysnäkymät (Kysymykset 10, 3b, 4b ja  9a)
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Työttömyyden kehitysnäkymät EU-jäsenyyden vaikutus
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Yllä olevassa kuviossa maakunnan keskusaluekunnat ja maakunnan 
muut kunnat pylväinä ja  saldolukulna ja koko maan keskusaluekunnat 
ja  koko maan muut kunnat viivana pisteellä korostettuna.
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Maakunnan kehitysnäkymät ovat valoisat. Pääkaupunkiseudulla toiveet ovat Kajaanin seudun ohella 
maan parhaimmat. Kuntien rahoitusasema on vaikea, pääkaupunkiseudulla vaikeuksien uskotaan 
kasvavan lähivuosina. Muissa kunnissa näkymät ovat hieman parantuneet viime syksystä. Kuntien 
tulojen kasvu hidastuu tänä vuonna, vuosi 1997 näyttää vielä heikommalta. Pääkaupunkiseudun 
kunnat ottavat velkaa aikaisempaa vähemmän, muissa kunnissa velan vähentymisen arvioidaan py
sähtyvän ensi vuonna. Kuntien veroäyrin hinta pysyy ennallaan ensi vuonna. Pääkaupunkiseudulla 
neljännes vastaajista arvioi äyrin hinnan nousevan vuonna 1998. Pääkaupunkiseudulla terveyden- 
hoitopalveluiden ja  vanhusten huollon tilanne koetaan ongelmalliseksi. Elinkeinoelämän kehittämi
nen sujuu varsin hyvin pääkaupunkiseudulla. Uudenmaan työllisyyskehitys on maan myönteisin. 
Työttömyys helpottaa koko maakunnassa. Työpaikat lisääntyvät erityisesti teollisuudessa ja  yksityi
sissä palveluissa. Investointien lisäys jää  varsin vähäiseksi vuosina 1996-1997. Suurimmat kas
vuodotukset ovat teollisuudessa. Pääkaupunkiseudulla suhtaudutaan myönteisesti EU-jäsenyyteen, 
sen arvioidaan hyödyttävän sekä kunnan omaa toimintaa että elinkeinoelämän kehittymistä.

• Uudenmaan kehitysnäkymät ovat valoisat, lähes 70 
prosenttia vastaajista arvioi kehityksen parantuvan lä
hitulevaisuudessa. Pääkaupunkiseudulla toiveet ovat 
Kajaanin seudun ohella suurimmat koko maassa. 
Muissa kunnissakin näkymät ovat parantuneet viime 
syksystä.

• Pääkaupunkiseudun ulkopuolisten kuntien rahoitusnä
kymät ovat kohentuneet syksystä, vaikka ongelmien 
arvioidaan edelleen lisääntyvän. Pääkaupunkiseudulla 
rahoitusvaikeuksien odotetaan kasvavan lähitulevaisuu
dessa. Kuntien yhteistyö sujuu varsin hyvin koko maa
kunnassa, vaikka pääkaupunkiseudun ulkopuolella nä
kymät ovat huonontuneetkin viime syksystä. Päivähoi
totilanne on hiljalleen paranemassa pääkaupunkiseu
dulla, sen sijaan vanhusten huolto ja terveydenhoito 
huolestuttavat aikaisempaa enemmän. Muissa kunnissa 
näkymät ovat näiltä osin valoisammat. Ympäristöasiat 
huolettavat vastaajia pääkaupunkiseudun ulkopuolella. 
Elinkeinoelämän kehittäminen sujuu varsin hyvin pää
kaupunkiseudulla, muissa kunnissa odotukset ovat 
huonommat. Asumisen ongelmat kasvavat koko maa
kunnassa. Koulutoimen näkymät ovat parhaimmat syk
systä 1991, vaikeuksien ei uskota enää kasvavan lähi
tulevaisuudessa.

• Pääkaupunkiseudulla ei uskota maakunnalliseen yh
teistyöhön yhtä vahvasti kuin viime syksynä. Sen si
jaan seutukunnallisen yhteistoiminnan arvioidaan kas
vavan lähivuosina. Yhteydet elinkeinoelämään lisään
tyvät koko maakunnassa, myös kansainvälisen yhteis
työn uskotaan vilkastuvan.

• Pääkaupunkiseudulla EU-jäsenyyden arvioidaan vai
kuttavan myönteisesti sekä kuntien omaan toimintaan 
että elinkeinoelämän kehittymiseen. Muissa kunnissa 
odotukset ovat edelleen selvästi varovaisemmat. •

• Yksikään vastaajista ei usko veroäyrin hinnan nouse
van omassa kunnassaan vuonna 1997. Muutama arvioi

sen laskevan. Pääkaupunkiseudulla tilanteen odotetaan 
muuttuvan oleellisesti seuraavana vuonna, noin neljän
nes vastaajista arvioi äyrin hinnan nousevan. Muissa 
kunnissa muutosten arvioidaan olevan vähäisempiä.

• Kuntien tulojen kasvun arvioidaan hidastuvan selvästi 
tänä vuonna. Pääkaupunkiseudun kunnissa kasvuodo
tukset ovat muita kuntia suuremmat. Vuonna 1997 ti
lanteen arvioidaan olevan vielä huonompi. Pääkaupun
kiseudun ulkopuolella tulot pienentyvät selvästi, pää
kaupunkiseudullakin kasvun uskotaan jäävän varsin 
vähäiseksi.

• Uudenmaan kuntien velat vähenevät selvästi viime 
vuodesta. Varsinkin pääkaupunkiseudun kunnissa vel
ka supistuu nopeasti ja kehitys jatkuu samansuuntaise
na myös vuonna 1997. Sen sijaan muissa kunnissa ti
lanteen arvioidaan muuttuvan, velkamäärän vähenty
minen pysähtyy lähes kokonaan.

• Uudenmaan työllisyyskehitys on myönteisin koko 
maassa. Työttömyyden arvioidaan helpottuvan selvästi 
koko maakunnassa vuosina 1996-1997. Pääkaupun
kiseudulla näkymät ovat hieman muita kuntia va
loisammat.

• Työpaikkakasvun arvioidaan painottuvan teollisuuteen 
ja  yksityisiin palveluihin. Varsinkin pääkaupunkiseu
dulla kasvuodotukset ovat suuret. Myös rakentamisen 
työpaikkamäärän uskotaan lisääntyvän tänä vuonna. 
Julkisten palveluiden työpaikat vähentyvät nopeasti 
pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

• Teollisuusinvestoinnit lisääntyvät tänä vuonna koko 
maakunnassa. Pääkaupunkiseudulla kasvuodotuksia on 
myös kaupan ja  palveluiden aloilla. Asuntorakentami
nen elpyy hitaasti muissa kunnissa. Ensi vuoden näky
mät ovat pitkälti samansuuntaiset, asuntorakentamisen 
arvioidaan kasvavan vähitellen myös pääkaupunkiseu
dulla.
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Varsinais-Suomi
Kehitysnäkymät (Kysymykset 10, 3b, 4b ja  9a)
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Yllä olevassa kuviossa maakunnan keskusaluekunnat ja maakunnan 
muut kunnat pylväinä ja  saldolukulna ja koko maan keskusaluekunnat 
ja  koko maan muut kunnat viivana pisteellä korostettuna.
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Maakunnan yleiset kehitysnäkymät eivät ole muuttuneet viime syksystä. Turun seudulla näkymät ovat 
paremmat kuin muissa kunnissa. Varsinais-Suomen kuntien rahoitustilanne on maan huonoimpia. 
Kuntien yhteistyönäkymät ovat parantuneet viime vuodesta. Erityisesti korostetaan seutukunnallisen 
yhteistoiminnan merkitystä, mutta myös maakunnallisen yhteistyön ja  kansainvälisten yhteyksien us
kotaan lisääntyvän. Turun seudulla elinkeinoelämän kehittämisen näkymät ovat aikaisempaa parem
mat. Veroäyrin hinnan korotuspaineet lisääntyvät hieman vuonna 1998. Kuntien tulonäkymät ovat 
huonontuneet viime syksystä. Turun seudun ulkopuolella tulot saattavat jopa vähentyä tänä vuonna. 
Vuonna 1997 tulot alenevat myös Turun seudun kunnissa. Kuntien velanotto vähenee vuosina 1996- 
1997 koko maakunnassa. Työttömyyden lasku hidastuu viime vuodesta. Investointien kehitys on var
sin heikko tänä ja  ensi vuonna. Asuntorakentamisen arvioidaan lisääntyvän ensi vuonna Turun seu
dulla.

• Varsinais-Suomen kuntien kehitysnäkymät eivät ole 
muuttuneet viime syksystä. Turun seudulla toiveet pa
remmasta ovat suuremmat kuin muissa kunnissa. Tu
run seudun ulkopuolella viime keväänä yli puolet vas
taajista uskoi kehityksen parantuvan, nyt lähes kol
mannes arvioi näkymien huonontuvan.

• Varsinais-Suomessa kuntien rahoitustilanne on maan 
huonoimpia. Näkymät ovat samanlaiset koko maakun
nassa, Turun seudulla arvioidaan kehityksen heikenty
neen viime syksystä. Kuntien yhteistyön arvioidaan su
juvan hieman aikaisempaa paremmin. Sosiaali- ja ter
veyspalveluiden näkymät ovat Turun seudulla huo
nommat kuin muissa kunnissa. Elinkeinoelämän kehit
tämisen ongelmat ovat helpottuneet selvästi Turun seu
dun kunnissa. Muissa kunnissa kaavoitustilanteen arvi
oidaan parantuneen syksystä, tilanne on paras keväästä 
1994.

• Varsinais-Suomen kunnissa painotetaan erityisesti seu
tukunnallisen yhteistyön merkitystä. Myös maakunnal
lisen ja  kansainvälisen yhteistoiminnan uskotaan li
sääntyvän lähitulevaisuudessa. Yhteydet valtionhallin
toon ovat vähentymässä, sen sijaan suhteet elinkei
noelämän suuntaan kehittyvät myönteisesti.

• Varsinais-Suomessa suhtaudutaan varovaisesti Suomen 
EU-jäsenyyteen. Nimenomaan Turun seudun ulkopuo
lella sen hyödyt arvioidaan vähäisiksi. Turun seudulla 
näkemykset jäsenyyden vaikutuksista ovat hieman syk
syistä myönteisemmät.

• Näkemykset veroäyrin hinnan kehityksestä vuonna 
1997 vaihtelevat jonkin verran Varsinais-Suomen kun
nissa. Turun seudulla noin kymmenen prosenttia vas
taajista arvioi hinnan laskevan, muissa kunnissa lähes 
yhtä moni uskoo sen nousevan. Vuoden 1998 korotus- 
paineet kasvavat hieman koko maakunnassa.

• *Turun seudun ulkopuolella kuntien tulokehitys näyt
tää tänä vuonna oleellisesti viime vuotuisia arvioita 
huonommalta, tulojen uskotaan jopa pienentyvän. Tu
run seudulla tulot kasvavat vielä tänä vuonna, mutta 
vuonna 1997 ne vähentyvät. Muiden kuntien ensi vuo
den tulokehitys on maan huonoimpia.

• Arviot kuntien velkojen kehityksestä ovat samansuun
taiset kuin syksyllä. Velanotto vähenee vuosina 1996- 
1997 koko maakunnassa. Tänä vuonna velkamäärän 
supistuminen on ensi vuotta nopeampaa.

• Työllisyysnäkymät ovat syksyistä huonommat, vaikka 
työttömyyden odotetaankin vähentyvän tänä ja ensi 
vuonna. Työttömyyden lasku hidastuu molempina vuo
sina koko maakunnassa.

• Työpaikkojen lisäys jää vaatimattomaksi koko maa
kunnassa. Pientä kasvua odotetaan teollisuudessa, ra
kentamisessa sekä yksityisissä palveluissa. Julkisten 
palveluiden työpaikat vähentyvät nopeasti Turun seu
dun ulkopuolella. Lisäksi maatalouden menetykset ar
vioidaan edelleen varsin suuriksi koko maakunnassa.

• Investoinnit kasvavat vain vähän tänä vuonna koko 
maakunnassa. Asuntorakentaminen lisääntyy varsinkin 
Turun seudun ulkopuolella. Näissä kunnissa myös kau
pan ja  palveluiden panostukset kasvavat jonkin verran. 
Teollisuudessa näkymät ovat huonontuneet syksystä 
koko maakunnassa, investointitoiminnan ei uskota el
pyvän vielä ensi vuonnakaan. Turun seudulla asuntora
kentamisen investoinnit kasvavat ensi vuonna. Muissa 
kunnissa investoinnit jäävät tämän vuotista pienem
miksi kaikilla toimialoilla. Maatalouden synkkä kehi
tys jatkuu molempina vuosina.
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Porin seudun kuntien yleiset kehitysnäkymät ovat edelleen valoisammat kuin muualla Satakunnassa. 
Porin seudun kuntien rahoitustilanne on maan parhaimpia. Porin seudun ulkopuolella terveyspalve
luiden järjestäminen huolestuttaa syksyistä enemmän, Porin seudulla vaikeuksia nähdään aikaisem
paa vähemmän. Porin seudun kunnissa yhteistyö sujuu edelleen varsin hyvin. Porin seudun ulkopuo
lella EU-jäsenyyteen suhtaudutaan aikaisempaa kielteisemmin. Veroäyrin hinnan arvioidaan muut
tuvan vain harvoissa kunnissa. Vuonna 1997 äyrin hinta pysyy ennallaan. Vuonna 1997 kuntien 
tulojen kehitys heikentyy koko maakunnassa. Kuntien velat vähenevät vuosina 1996-1997, jälkim
mäisenä vuonna lasku hidastuu selvästi. Vuonna 1997 työttömyyden uskotaan helpottuvan koko maa
kunnassa. Vuonna 1997 investointien odotetaan kasvavan erityisesti teollisuudessa ja  asuntorakenta
misessa.

• Satakunnassa näkemykset kuntien kehityksestä ovat 
ristiriitaiset. Porin seudun näkymät ovat parhaimpia 
koko maassa, odotukset ovat parantuneet selvästi vii
me syksystä. Muissa kunnissa arviot ovat synkimmät 
syksystä 1991. Näkemykset ovat huonontuneet oleelli
sesti viime syksystä.

• Porin seudun kuntien rahoitustilanne on maan par
haimpia, ongelmien ei uskota juurikaan kasvavan lähi
tulevaisuudessa. Muissa kunnissa vaikeudet ovat jon
kin verran suuremmat. Kuntien yhteistyö sujuu varsin 
hyvin Porin seudulla, muissa kunnissa odotukset ovat 
edelleen varovaisemmat. Vanhusten hoidon ongelmat 
ovat pienentyneet Porin seudun ulkopuolella, sen si
jaan terveydenhoidon tilanne on huonontunut viime 
vuodesta. Porin seudulla terveydenhoitopalveluissa 
nähdään aikaisempaa vähemmän ongelmia. Ympäristö
asioiden hoito sujuu hyvin koko maakunnassa, näky
mät ovat parhaimmat koko maassa. Porin seudun ulko
puolella elinkeinoelämän kehittäminen on vaikeutunut 
syksystä, näkemykset ovat synkimmät keväästä 1993. 
Porin seudun ulkopuolisten kuntien kaavoitustilanne 
on maan paras Lapin kuntien ohella, myös asumisolot 
ovat parantuneet viime vuodesta. Kulttuuri- ja vapaa- 
aikatoimen näkymät ovat selvästi aikaisempaa va
loisammat Porin seudulla.

• Satakunnassa painotetaan alueellisen yhteistyön merki
tystä lähitulevaisuudessa. Porin seudun ulkopuolella 
varsinkin seutukunnallisen ja maakunnallisen yhteistoi
minnan uskotaan lisääntyvän. Lisäksi suhteet valtion
hallintoon arvioidaan tärkeiksi lähivuosina. Tässä suh
teessa näkemykset poikkeavat muista maakunnista, 
vain Hämeenlinnan seudulla odotukset yhteistyöstä 
valtionhallinnon kanssa ovat paremmat. Porin seudulla 
korostetaan lisäksi yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa. 
Myös kansainvälisten yhteyksien arvioidaan vilkastu
van tulevaisuudessa.

• Porin seudun ulkopuolella EU-jäsenyyteen suhtaudu
taan viime vuotista kielteisemmin. Myönteisiä vaiku
tuksia elinkeinoelämän kehittymiseen painotetaan sel
västi syksyistä vähemmän. Porin seudulla hyödyt arvi
oidaan suuremmiksi, vaikka odotukset ovat myös siellä 
pienentyneet.

• Lähes kaikki vastaajat arvioivat veroäyrin hinnan py
syvän ennallaan vuonna 1997. Seuraavana vuonna 
muutama kunta saattaa korottaa äyrin hintaa.

• Kuntien tulot lisääntyvät tänä vuonna koko maakun
nassa. Porin seudun ulkopuolella näkymät ovat kohen
tuneet viime syksystä, sen sijaan Porin seudun kunnis
sa kasvuodotukset ovat aikaisempaa pienemmät. 
Vuonna 1997 tulokehitys synkentyy koko maakunnas
sa. Varsinkin Porin seudulla odotukset ovat oleellisesti 
huonommat kuin syksyllä.

• Kuntien velanotto pienenee koko maakunnassa vuosina 
1995-1996. Porin seudun kunnissa lähes kaikki vastaa
jat arvioivat velkojen vähenevän tänä vuonna, ensi 
vuonna lasku hidastuu selvästi. Muissa kunnissa velan 
odotetaan vähentyvän Porin seudun kuntia nopeam
min.

• Porin seudun ulkopuolella työttömyyden kehitysnäky
mät ovat huonoimmat syksystä 1993. Porin seudulla 
arviot työllisyyskehityksestä ovat parantuneet syksystä. 
Ensi vuonna työttömyyden arvioidaan vähentyvän 
koko maakunnassa. Porin seudulla näkemykset ovat 
syksyistä valoisammat.

• Porin seudun ulkopuolella työpaikkakehitys on varsin 
synkkä, ainoastaan yksityisten palveluiden työpaikat 
kasvavat tänä vuonna. Erityisesti maatalouden ja jul
kisten palveluiden menetykset saattavat nousta suurik
si. Porin seudulla työpaikkojen uskotaan lisääntyvän 
yksityisten palveluiden lisäksi myös rakentamisessa ja 
teollisuudessa. Julkisten palveluiden työpaikkavähen- 
nys jää syksyisiä odotuksia pienemmäksi.

• Satakunnassa investointien ei odoteta juurikaan lisään
tyvän tänä vuonna. Asuntorakentamisen investoinnit 
kasvavat hitaasti Porin seudulla ja sen ulkopuolella. 
Porin seudulla kaupan ja  palveluiden aloilla on pieniä 
kasvuodotuksia. Sen sijaan teollisuuden panostukset 
arvioidaan viime vuotista pienemmiksi koko maakun
nassa. Vuonna 1997 investoinnit viriävät vähitellen 
varsinkin teollisuudessa ja asuntorakentamisessa. Porin 
seudulla näkymät ovat muita kuntia paremmat.
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Hämeen yleiset kehitysnäkymät ovat heikentyneet viime syksystä. Näin on käynyt varsinkin Hämeen
linnan seudun ulkopuolella. Kuntien rahoitusnäkymät ovat parantuneet, vaikka Hämeenlinnan seu
dun ulkopuolisten kuntien rahoitusasema on edelleen vaikea. Kuntien yhteistyö sujuu erittäin hyvin 
koko maakunnassa, Hämeenlinnan seudulla odotukset ovat oleellisesti valoisammat kuin syksyllä. 
Varsinkin seutukunnallisen yhteistoiminnan odotetaan tiivistyvän. Elinkeinoelämän kehittämisnäky
mät ovat hyvät varsinkin Hämeenlinnan seudulla. EU-jäsenyyden arvioidaan vaikuttavan myöntei
sesti kunnan omaan toimintaan, mutta erityisesti elinkeinoelämän kehittymiseen. Kunnat pitävät ve
roäyrin hinnan ennallaan vuonna 1997. Hämeenlinnan seudun ulkopuolella äyrin hinnan korotus- 
paineet lisääntyvät vuonna 1998. Kuntien tulokehityksen arvioidaan hidastuvan viime vuodesta, tulot 
kasvavat kuitenkin koko maakunnassa vuosina 1996-1997. Kuntien velanotto pienentyy vuonna 1997. 
Hämeenlinnan seudun ulkopuolella velkojen odotetaan kuitenkin kasvavan vuonna 1996. Hämeenlin
nan seudulla työttömyyden arvioidaan helpottavan tänä ja  ensi vuonna, muissa kunnissa työttömyys 
kasvaa vielä tänä vuonna. Työpaikkojen kasvu kohdistuu lähinnä yksityisiin palveluihin. Vuonna 
1997 asuntorakentamisen ja  teollisuuden investointien arvioidaan lisääntyvän koko maakunnassa.

• Hämeen kehitysnäkymät ovat heikentyneet viime syk
systä, vaikka Hämeenlinnan seudulla odotukset ovat 
edelleen varsin valoisat. Muissa kunnissa kolmannes 
vastaajista uskoo kunnan kehityksen huonontuvan, 
syksyllä vastaavaa arvioi vain joka kymmenes.

• Hämeen kuntien rahoitusnäkymät ovat paremmat kuin 
viime syksynä, tosin rahoituksen järjestämisessä näh
dään edelleen runsaasti ongelmia varsinkin Hämeenlin
nan seudun ulkopuolella. Kuntien yhteistyö sujuu erit
täin hyvin koko maakunnassa, Hämeenlinnan seudulla 
odotukset ovat oleellisesti parantuneet syksystä. Sosi
aali- ja  terveyspalveluiden jäljestäminen huolestuttaa 
vastaajia Hämeenlinnan seudulla. Muissa kunnissa päi
vähoidon ja vanhusten huollon ongelmat ovat poistu
massa. Elinkeinoelämän kehittäminen sujuu edelleen 
hyvin Hämeenlinnan seudulla. Myös muissa kunnissa 
tilanne on paranemassa. Koulutoimen näkymät ovat 
edelleen hyvät Hämeenlinnan seudun ulkopuolella, sen 
sijaan kulttuuritoimen ongelmien arvioidaan kasvavan. 
Hämeenlinnan seudun ulkopuolella kaikki vastaajat ar
vioivat seutukunnallisen yhteistyön lisääntyvän tule
vaisuudessa. Hämeenlinnan seudulla näkemykset ovat 
lähes yhtä hyvät, näissä kunnissa painotetaan vahvasti 
myös kansainvälisten yhteyksiä. Yhteistyö valtionhal
linnon kanssa kehittyy Hämeenlinnan seudulla muuta 
maata poikkeavasti, sillä yhteyksien odotetaan kasva
van lähitulevaisuudessa. Yhteydet elinkeinoelämään li
sääntyvät koko maakunnassa.

• Kunnat arvioivat EU-jäsenyyden vaikuttavan myöntei
sesti erityisesti elinkeinoelämän kehittymiseen, mutta 
myös kunnan omaan toimintaan. Hämeenlinnan seu
dulla toiveet jäsenyyden hyödyistä ovat hieman muita 
kuntia suuremmat. •

• Yksikään vastaajista ei usko kuntansa korottavan vero
äyrin hintaa ensi vuonna. Hämeenlinnan seudulla joka 
kymmenes vastaajista arvioi äyrin hinnan laskevan 
omassa kunnassaan, seuraavana vuonna hintojen arvi

oidaan pysyvän ennallaan. Muissa kunnissa kuudennes 
vastaajista odottaa äyrin hinnan nousevan vuonna 
1997.

• Kuntien tulot lisääntyvät tänä vuonna koko maakun
nassa, vaikka kasvu jää syksyisiä arvioita hitaammaksi. 
Vuonna 1997 kasvun odotetaan olevan tämän vuotista 
pienempää. Hämeenlinnan seudulla näkymät ovat sel
västi syksyisiä huonommat.

• Hämeenlinnan seudulla lähes kaikki vastaajat odottavat 
kunnan velkojen vähentyvän tänä vuonna. Muissa kun
nissa velan arvioidaan kasvavan viime vuodesta. 
Vuonna 1997 velanotto supistuu koko maakunnassa.

• Hämeenlinnan seudulla työttömyyden uskotaan pie
nentyvän vuosina 1996-1997, jälkimmäisenä vuonna 
toiveet työllisyystilanteen paranemisesta voimistuvat. 
Muissa kunnissa työttömyys ovat huonommat. Tänä 
vuonna työttömyys kasvaa. Vuonna 1997 sen uskotaan 
pysyvän tämän vuotisella tasolla.

• Lähes kaikki vastaajat arvioivat maatalouden työpaik
kojen vähenevän tänä vuonna. Myös julkisten palvelui
den merkitys pienenee koko maakunnassa Suurinta 
kasvua odotetaan yksityisissä palveluissa. Teollisuuden 
työpaikat lisääntyvät selvästi hitaammin. Rakentamisen 
työpaikkojen odotetaan kasvavan Hämeenlinnan seu
dulla.

• Teollisuuden investoinnit lisääntyvät Hämeenlinnan 
seudulla tänä vuonna. Muissa kunnissa syksyn kasvu- 
toiveet ovat synkentyneet. Asuntorakentamisen arvioi
daan elpyvän vähitellen Hämeenlinnan seudun ulko
puolella, myös keskusalueella on pieniä kasvuodotuk
sia. Vuonna 1997 asuntorakentamisen ja teollisuuden 
investointien arvioidaan lisääntyvän koko maakunnas
sa. Hämeenlinnan seudun ulkopuolella myös kaupan ja 
palveluiden panostukset kasvavat tämän vuotuisesta.
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Pirkanmaan kuntien yleiset kehitysnäkymät ovat parhaimpia koko maassa. Tampereen seudulla noin 
80 prosenttia vastaajista arvioi kehityksen parantuvan. Kuntien rahoitusvaikeudet nähdään pienem
miksi kuin useimmissa muissa maakunnissa. Tampereen seudun ulkopuolella elinkeinoelämän kehit
täminen sujuu aikaisempaa huonommin, tosin EU-jäsenyyden arvioidaan vaikuttavan myönteisesti 
elinkeinoelämän kehittymiseen koko maakunnassa. Neljännes Tampereen seudun ja  kuudennes mui
den kuntien vastaajista arvioi äyrin hinnan laskevan ensi vuonna. Kuntien velat vähenevät nopeasti 
tänä vuonna. Kuntien tulokehitys heikentyy viime vuodesta. Tampereen seudulla kuntien tulojen arvi
oidaan vähentyvän vuonna 1997. Pirkanmaan työllisyysnäkymät ovat edelleen parhaimmat koko 
maassa. Työpaikat lisääntyvät erityisesti yksityisissä palveluissa. Tampereen seudulla odotukset ovat 
kasvaneet myös teollisuudessa. Maakunnan investointikehitys on edelleen varsin hyvä. Varsinkin 
teollisuuden ja  asuntorakentamisen investointien odotetaan kasvavan.

• Pirkanmaan kuntien kehitysnäkymät ovat maan valoi- 
simpia. Tampereen seudulla yli 80 prosenttia vastaajis
ta arvioi kehityksen parantuvan lähitulevaisuudessa. 
Muissa kunnissa näkymät ovat edelleen varsin hyvät, 
vaikka toiveet ovatkin jonkin verran syksyistä pienem
mät.

• Pirkanmaan kuntien rahoitusasema nähdään useimpia 
muita maakuntia paremmaksi. Vain Vaasan rannik
koseudulla tilanne nähdään yhtä myönteisenä. Tampe
reen seudun ulkopuolella näkymät ovat parantuneet 
viime syksystä. Kuntien yhteistyön merkitystä koros
tetaan edelleen koko maakunnassa. Kuntien päivähoi
don vaikeudet ovat pienentyneet, näkymät ovat par
haimmat keväästä 1992. Sen sijaan terveydenhoitopal
velut huolestuttavat aikaisempaa enemmän koko maa
kunnassa. Koulutoimen vaikeudet ovat poistumassa 
Tampereen seudun ulkopuolella, sen sijaan elinkei
noelämän kehittämisedellytykset ovat heikentyneet. 
Tampereen seudulla vapaa-aikatoimen kysymykset 
huolestuttavat aikaisempaa vähemmän.

• Pirkanmaan kunnissa painotetaan varsinkin seutukun
nallisen yhteistyön merkitystä. Myös maakunnallinen 
yhteistoiminta ja kansainväliset yhteydet vilkastuvat 
lähitulevaisuudessa. Tampereen seudulla panostetaan 
muita kuntia enemmän myös yhteistyöhön elinkei
noelämän kanssa.

• Pirkanmaan kunnissa EU-jäsenyyteen suhtaudutaan 
myönteisesti. Suurin merkitys jäsenyydellä on elinkei
noelämän kehittymiseen, mutta odotukset myös kun
nan oman toiminnan kannalta ovat kasvaneet viime 
syksystä. •

• Neljännes Tampereen seudun ja kuudennes muiden 
kuntien vastaajista odottaa veroäyrin hinnan laskevan 
ensi vuonna. Vuonna 1998 äyrin hinnan muutokset py
syvän ennallaan.

• Kuntien tämän vuoden tulokehitys on huonompi kuin 
syksyllä arvioitiin, vaikka tulot kasvavatkin vielä var
sin ripeästi. Näkymät ovat synkentyneet koko maakun
nassa. Vuonna 1997 Tampereen seudun kuntien tulot 
pienentyvät, muissa kunnissa ne kasvavat hitaasti.

• Kunnat vähentävät velkaansa tänä vuonna selvästi 
koko maakunnassa. Samanlainen kehitys jatkuu Tam
pereen seudun ulkopuolella myös ensi vuonna. Kes
kusseudulla odotukset ovat muuttuneet viime syksystä, 
velkamäärän supistumisen uskotaan jäävän arvioitua 
pienemmäksi.

• Pirkanmaan työllisyysnäkymät ovat maan parhaat. 
Työttömyyden odotetaan pienentyvän selvästi koko 
maakunnassa vuosina 1996-1997.

• Työpaikat lisääntyvät nopeimmin yksityisissä palve
luissa. Tampereen seudulla odotetaan selvää lisäystä 
myös teollisuudessa. Rakentamisen työpaikat lisäänty
vät jonkin verran koko maakunnassa. Julkisissa palve
luissa menetetään paljon työpaikkoja varsinkin Tampe
reen seudun ulkopuolella.

• Pirkanmaan investointinäkymät ovat edelleen valoisat. 
Teollisuuteen panostetaan tänä vuonna lisää varoja 
koko maakunnassa. Erityisesti Tampereen seudulla toi
veet ovat kasvaneet viime syksystä, muissa kunnissa 
investointiodotukset ovat heikentyneet. Asuntoraken
tamisen investoinnit kasvavat myös koko maakunnas
sa. Vuonna 1997 investointien kasvuvauhti on nopein
ta asuntorakentamisessa. Teollisuuden investointien 
kehitys näyttää jäävän tämän vuotista heikommaksi. 
Varsinkin Tampereen seudulla näkymät ovat aikaisem
paa huonommat. Kaupan ja  palveluiden investoinnit li
sääntyvät Tampereen seudun ulkopuolella.
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Maakunnan yleiset kehitysnäkymät ovat edelleen valoisat. Kuntien yhteistyöhön panostetaan edelleen 
koko maakunnassa. Lahden seudulla terveyspalveluiden järjestäminen huolestuttaa vastaajia aikai
sempaa enemmän. Elinkeinoelämän kehittämisedellytykset heikentyvät koko maakunnassa. Päijät- 
Hämeessä suhtaudutaan myönteisesti EU-jäsenyyteen, Lahden seudulla toiveet ovat muita maakun
nan kuntia korkeammalla. Lähes kaikki vastaajat arvioivat kuntansa pitävän veroäyrin hinnan en
nallaan vuosina 1997-1998. Kuntien tulokehitys heikentyy viime vuodesta. Kuntien velanotto vähe
nee vuosina 1996-1997 koko maakunnassa. Lahden seudulla työttömyys helpottaa tänä ja  ensi vuon
na, muissa kunnissa näkemykset ovat hieman varovaisemmat. Investointien ei uskota juurikaan li
sääntyvän tänä ja  ensi vuonna.

• Päijät-Hämeen kuntien kehitysnäkymät ovat edelleen 
valoisat, vaikka toiveet ovatkin syksyistä varovaisem
mat. Lahden seudun näkymät ovat huonommat kuin 
muissa kunnissa.

• Päijät-Hämeen kuntien rahoitustilanne heikentyy lähi
tulevaisuudessa, näkemykset ovat pitkälti samanlaiset 
kuin syksyllä. Kuntien yhteistyöhön luotetaan edelleen 
koko maakunnassa, parhaat näkymät ovat Lahden seu
dun ulkopuolisissa kunnissa. Lahden seudulla ter
veydenhuollon järjestämisen arvioidaan vaikeutuvan. 
Elinkeinoelämän kehittämisedellytykset heikentyvät tu
levaisuudessa koko maakunnassa, tosin Lahden seudul
la ongelmia on syksyistä vähemmän. Koulutoimen ke
hitys nähdään Päijät-Hämeen kunnissa eri tavoin. Lah
den seudulla ongelmien arvioidaan vähentyvän, muissa 
kunnissa näkymät ovat selvästi huonommat. Lahden 
seudun ulkopuolella kulttuuritoimen vaikeuksien arvi
oidaan olevan hiljalleen poistumassa, keskusseudulla 
vapaa-aikakysymysten hoito on helpottumassa.

• Vastaajien arvioiden mukaan seutukunnallinen yhteis
työ ja  yhteydet elinkeinoelämään lisääntyvät lähitule
vaisuudessa. Lahden seudulla painotetaan muita kuntia 
enemmän maakunnallista ja kansainvälistä yhteistoi
mintaa.

• Vastaajien suhtautuminen EU-jäsenyyteen on pysynyt 
myönteisenä Jäsenyyden arvioidaan hyödyttävän eri
tyisesti elinkeinoelämän kehittämistä mutta myös kun
nan omaan toimintaan sillä on myönteisiä vaikutuksia. 
Lahden seudulla toiveet ovat muita kuntia suuremmat. •

• Vastaajien arvioiden mukaan yksikään Päijät-Hämeen 
kunnista ei nosta veroäyrin hintaa ensi vuonna. Muuta
ma kunta varsinkin Lahden seudun ulkopuolella har
kitsee hinnan alentamista. Noin 90 prosenttia vastaajis
ta uskoo kunnan pitävän äyrin hinnan ennallaan vuon
na 1998.

• Kuntien tulot kehittyvät tänä vuonna selvästi syksyisiä 
arvioita huonommaksi. Erityisesti Lahden seudun kun
nissa näkymät ovat synkentyneet nopeasti. Syksyllä 90 
prosenttia vastaajista arvioi tulojen kasvavan, nyt enää 
joka neljäs. Ensi vuonna kehityksen uskotaan edelleen 
heikentyvän. Lahden seudun ulkopuolella puolet vas
taajista arvioi tulojen pienentyvän. Myös Lahden seu
dulla kuntien tulojen ennakoidaan vähentyvän.

• Kuntien velanotto vähentyy vuosina 1996-1997 koko 
maakunnassa. Lahden seudulla velkamäärän pienenty
minen on nopeinta tänä vuonna ja  muissa kunnissa 
vuonna 1997.

• Lahden seudulla työttömyyden arvioidaan pienentyvän 
vuosina 1995-1996, odotukset ovat kuitenkin syksyistä 
varovaisemmat. Muissa kunnissa työttömyys pysyy 
tänä vuonna entisellä tasollaan, ensi vuonna se saattaa 
hieman vähentyä.

• Päijät-Hämeessä työpaikat lisääntyvät lähinnä yksityi
sissä palveluissa ja  teollisuudessa. Rakennustyöpaik- 
kojen näkymät ovat Lahden seudulla selvästi syksyistä 
heikommat. Erityisesti Lahden seudun ulkopuolella 
julkisten palveluiden merkitys työllistäjänä on nopeasti 
pienentymässä.

• Investointien ei odoteta juurikaan kasvavan tänä vuon
na Päijät-Hämeen kunnissa. Lahden seudun ulkopuo
lella asuntorakentamisen sekä kaupan ja  palveluiden 
investoinnit saattavat kasvaa jonkin verran. Lahden 
seudulla pieniä kasvuodotuksia on vain asuntorakenta
misessa. Tilanne ei muutu oleellisesti vielä ensi vuon
nakaan. Lahden seudulla teollisuus investoi hieman tä
män vuotista enemmän. Lisäksi asuntorakentaminen 
saattaa hitaasti elpyä varsinkin Lahden seudulla.
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Kymenlaakson keskusseuduilla kuntien kehityksen odotetaan paranevan lähivuosina. Kuntien rahoi
tusasema on edelleen huono, keskusseutujen ulkopuolella tilanne on huonontunut syksystä. Lähes 
kaikki kunnat pitävät veroäyrin hinnan ennallaan ensi vuonna, seuraavana vuonna korotuspaineet 
kasvavat jonkin verran. Kuntien tulokehitys huonontuu selvästi viime vuotuisesta, tulojen uskotaan 
vähentyvän ensi vuonna koko maakunnassa. Kuntien velka pienentyy tänä vuonna. Työttömyysodo- 
tukset ovat ristiriitaiset. Keskusseuduilla työttömyys vähenee vuosina 1996-1997, muissa kunnissa 
sen arvioidaan kasvavan. Investoinnit vähentyvät tänä vuonna kaikilla kysytyillä toimialoilla. Ensi 
vuonna asuntorakentaminen vilkastuu hitaasti keskusseuduilla. Keskusseutujen ulkopuolella vanhus
ten hoidon järjestäminen on vaikeutunut selvästi viime syksystä. Terveydenhoidon tilanne huolestut
taa koko maakunnassa. Vastaajat arvioivat EU-jäsenyydellä olevan myönteisiä vaikutuksia elinkei
noelämän kehittymisen ohella kuntien omaan toimintaan.

• Kymenlaakson kehitysnäkymät ovat samanlaiset kuin 
viime syksynä. Keskusseuduilla kuntien kehityksen 
odotetaan paranevan lähivuosina, muissa kunnissa 
muutokset ovat vähäisiä.

• Kuntien rahoitusasema on edelleen huono. Keskusseu
duilla ongelmat ovat vähentyneet hieman syksystä, sen 
sijaan muissa kunnissa tilanne on huonontunut. Kes
kusseuduilla kuntien yhteistyö sujuu hyvin. Muissa 
kunnissa näkymät ovat heikommat, joskin ongelmien 
arvioidaan olevan vähitellen poistumassa. Keskusseu
tujen ulkopuolella vanhusten hoidon jäljestäminen o 
vaikeutunut oleellisesti viime syksystä. Vielä syksyllä 
yli 80 prosenttia vastaajista arvioi vanhusten hoidon 
ongelmien vähenevän, nyt yli puolet odottaa tilanteen 
heikentyvän. Terveydenhoitopalveluiden järjestäminen 
huolestuttaa vastaajia koko maakunnassa, keskusseutu
jen ulkopuolella näkymät ovat oleellisesti aikaisempaa 
synkemmät. Keskusseutujen ulkopuolella koulu-, kult
tuuri- ja vapaa-aikatoimen syksyn huonot näkymät 
ovat selvästi kohentuneet, vaikka ongelmia uskotaan 
olevan edelleen runsaasti.

• Kaikki keskusseutujen ulkopuolisten kuntien vastaajat 
arvioivat seutukunnallisen yhteistyön lisääntyvän tule
vaisuudessa. Keskusseuduilla näkymät ovat lähes yhtä 
hyvät. Keskusseutujen ulkopuolisissa kunnissa usko 
maakunnalliseen yhteistoimintaan on hiipunut, lisäksi 
yhteydet valtionhallintoon vähentyvät tulevaisuudessa. 
Sen sijaan yhteistyön elinkeinoelämän kanssa uskotaan 
kasvavan koko maakunnassa, myös kansainväliset yh
teydet lisääntyvät.

• Kymenlaakson kunnissa arvioidaan EU-jäsenyyden 
hyödyttävän sekä kunnan omaa toimintaa että elinkei
noelämän kehittymistä. Muista maakunnista poiketen 
jäsenyyden merkitys nähdään suurimmaksi kunnan 
oman toiminnan kannalta.

• Vastaajien arvion mukaan veroäyrin hinta pysyy ennal
laan ensi vuonna. Korotuspaineet kasvavat hieman

vuonna 1998, tosin muutosten uskotaan jäävän vähäi
siksi koko maakunnassa.

• Kuntien tulot kehittyvät tänä vuonna selvästi viime 
vuotista heikommin. Keskusseutujen ulkopuolella tulot 
saattavat jopa vähentyä. Vuonna 1997 kehityksen odo
tetaan edelleen huonontuvan, tulot vähentyvät selvästi 
tämän vuotuisesta koko maakunnassa.

• Kuntien velat vähenevät tänä vuonna, tosin keskusseu
duilla lasku jää syksyisiä odotuksia vähäisemmäksi. 
Ensi vuonna velkamäärän uskotaan pysyvän koko 
maakunnassa ennallaan.

• Keskusseutujen ulkopuolella työllisyyskehitys on hei
kentynyt viime syksystä. Työttömyyden arvioidaan 
kasvavan tänä vuonna. Tilanteen ei uskota muuttuvan 
vuonna 1997. Keskusseuduilla työttömyys vähentyy 
molempina vuosina.

• Maatalouden ja julkisten palveluiden työpaikat vähen
tyvät selvästi koko maakunnassa vuonna 1996. Teolli
suuden työpaikkamäärä pysyy entisellään. Rakentami
sen työpaikkakehitys jää heikoksi keskusseutujen ulko
puolella, keskusseuduilla työpaikat lisääntyvät viime 
vuodesta. Yksityisten palveluiden työpaikat lisääntyvät 
koko maakunnassa, tosin keskusseuduilla kasvuodo
tukset ovat selvästi syksyistä vähäisemmät.

• Keskusseutujen ulkopuolella investointinäkymät ovat 
heikentyneet syksystä. Investoinnit vähentyvät tänä 
vuonna kaikilla kysytyillä toimialoilla. Keskusseuduil
la teollisuuden ja  asuntorakentamisen investoinnit li
sääntyvät. Ensi vuonna tilanteen ei odoteta paranevan. 
Teollisuuden investointikehitys jää heikoksi koko maa
kunnassa. Asuntorakentaminen lisääntyy hieman kes
kusseuduilla. Maatalouden kehitysnäkymät ovat aikai
sempaa paremmat, vaikka investointien odotetaankin 
edelleen vähentyvän.
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Etelä-Karjalan yleiset kehitysnäkymät ovat huonontuneet selvästi viime syksystä. Kuntien rahoi
tusasema on syksyisiä arvioita heikompi. Ensi vuonna kuntien veroäyrin hinta pysyy ennallaan, ko- 
rotuspaineet lisääntyvät kuitenkin selvästi vuonna 1998, kolmannes vastaajista arvioi kuntansa nos
tavan äyrin hintaa. Kuntien tulot lisääntyvät tänä vuonna, mutta pienentyvät ensi vuonna koko maa
kunnassa. Kuntien velanotto vähenee tänä vuonna koko maakunnassa, ensi vuonna velkojen usko
taan lisääntyvän Lappeenrannan seudun ulkopuolella. Työttömyys helpottaa koko maakunnassa vuo
sina 1996-1997. Investointien kasvu jää vähäiseksi tänä ja  ensi vuonna, vain asuntorakentamisen 
uskotaan lisääntyvän ripeästi. Kuntien yhteistyö sujuu hyvin koko maakunnassa, seutukunnallisen ja  
maakunnallisen yhteistoiminnan ohella kansainvälisen yhteistyön uskotaan vilkastuvan selvästi lähi
vuosina. Lappeenrannan seudulla sosiaali- ja  terveyspalveluiden näkymät ovat oleellisesti paremmat 
kuin syksyllä. Elinkeinoelämän kehittämisedellytykset ovat huonontuneet koko maakunnassa. Koulu
toimen näkymät ovat heikot.

• Etelä-Karjalan kehitysnäkymät ovat huonontuneet sel
västi viime vuodesta. Vielä syksyllä 3/4 vastaajista ar
vioi kehityksen paranevan, nyt enää vajaa kolmannes. 
Lappeenrannan seudulla näkemykset ovat ristiriitaiset, 
hieman yli puolet vastaajista arvioi kehityksen pa
ranevan ja kolmannes huonontuvan.

• Lappeenrannan seudun ulkopuolisten kuntien rahoitusnä
kymät ovat synkentyneet viime syksystä. Lappeenrannan 
seudulla tilanne on maan parhaimpia, ongelmien ei usko
ta lisääntyvän lähitulevaisuudessa Kuntien yhteistyö su
juu hyvin koko maakunnassa Lappeenrannan seudulla 
sosiaali- ja terveyspalveluiden tilanne on oleellisesti pa
rempi kuin syksyllä, näkymät ovat selvästi maan valoi- 
simmat. Muissa kunnissa varsinkin vanhusten huollon 
jäljestäminen huolestuttaa aikaisempaa vähemmän. Kun
tien ympäristön hoidon tilanne on selvästi parantunut vii
me vuodesta koko maakunnassa. Elinkeinoelämän kehit
tämisedellytysten arvioidaan huonontuneen viime syksys
tä koko maakunnassa. Lappeenrannan seudun ulkopuo
lella kunnallistekniikan näkymät ovat parhaimmat syk
systä 1991, myös asumistilanteen arvioidaan kohentu
neen selvästi aikaisemmasta. Koulutoimen näkymät ovat 
huonot koko maakunnassa. Varsinkin Lappeenrannan 
seudulla myös kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen ongelmien 
odotetaan kasvavan selvästi lähitulevaisuudessa.

• Lähes kaikki Lappeenrannan seudun vastaajat arvioivat 
seutukunnallisen ja maakunnallisen yhteistyön lisään
tyvän lähitulevaisuudessa. Muissa kunnissa yhteis- 
työnäkymät ovat heikentyneet. Yhteydet elinkeinoelä
mään lisääntyvät koko maakunnassa. Yhteistoimintaa 
valtionhallintoon ei nähdä tärkeäksi. Lappeenrannan 
seudulla kaikki vastaajat arvioivat kansainvälisten yh
teyksien kasvavan lähitulevaisuudessa.

• Lappeenrannan seudulla yli 90 prosenttia vastaajista arvi
oi EU-jäsenyyden hyödyttävän elinkeinoelämän kehitty
mistä. Sen sijaan muissa kunnissa toiveet ovat romahta
neet viime syksystä. Lappeenrannan seudulla EU-jä- 
senyyden hyödyt arvioidaan vähäisiksi kunnan omassa 
toiminnassa, muissa kunnissa odotukset ovat paremmat.

• Yhdenkään Etelä-Kaijalan kunnan ei arvioida nostavan 
veroäyrin hintaa ensi vuodelle. Tilanteen uskotaan

muuttuvan oleellisesti vuonna 1998. Tuolloin noin kol
mannes kunnista korottaa äyrin hintaa. Näkymät ovat 
samanlaiset koko maakunnassa.

• Kuntien tulojen arvioidaan lisääntyvän tänä vuonna 
koko maakunnassa, kasvuodotukset ovat kuitenkin sel
västi pienemmät kuin viime syksynä. Ensi vuonna ti
lanteen arvioidaan huonontuvan, kuntien tulot vähenty
vät koko maakunnassa.

• Lappeenrannan seudun ulkopuolella kaikki vastaajat 
uskovat kuntansa pienentävän velkamääräänsä. Myös 
Lappeenrannan seudun kunnissa velanotto vähentyy 
selvästi. Ensi vuonna tilanne muuttuu oleellisesti. Lap
peenrannan seudun ulkopuolella velkojen odotetaan jo 
lisääntyvän, keskusseudulla velanoton vähentyminen 
hidastuu tämän vuotuisesta.

• Etelä-Karjalan työllisyystilanteen arvioidaan paranevan 
hiljalleen tänä ja  ensi vuonna. Toiveet ovat kuitenkin 
jonkin verran varovaisemmat kuin syksyllä.

• Yksityisten palveluiden ja rakentamisen työpaikat li
sääntyvät vuonna 1996. Teollisuudessa vähentyminen 
jatkuu erityisesti Lappeenrannan seudulla. Julkisten 
palveluiden näkymät ovat huonontuneet Lappeenrannan 
seudun ulkopuolella. Lähes kaikki vastaajat arvioivat 
maatalouden työpaikkojen vähentyvän tänä vuonna

• Investointien kehitys jatkuu varsin heikkona tänä vuonna 
Asuntorakentamisen uskotaan kuitenkin elpyvän Lap
peenrannan seudun ulkopuolella noin 60 prosenttia vas
taajista arvioi investointien lisääntyvän. Teollisuuden in
vestoinnit vähentyvät useimmissa kunnissa vaikka Lap
peenrannan seudulla onkin pieniä kasvuodotuksia Kau
pan ja palveluiden sekä maatalouden investoinnit pienen
tyvät koko maakunnassa. Ensi vuonna investointiedelly- 
tysten ei odoteta juurikaan paranevan. Teollisuuden in
vestoinnit pysyvät suunnilleen ennallaan. Kaupan ja pal
veluiden investoinnit saattavat hieman kasvaa Lappeen
rannan seudulla Asuntorakentamisen näkymät kohentu
vat koko maakunnassa Lappeenrannan seudun ulkopuo
lella myönteisen kehityksen arvioidaan jatkuvan, myös 
keskusseuduilla asuntorakentamisen investoinnit saatta
vat hieman kasvaa.
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Etelä-Savon yleiset kehitysnäkymät ovat huonoimmat koko maassa. Mikkelin seudun näkymät ovat 
hieman muuta maakuntaa paremmat. Kuntien rahoitusasema on edelleen heikko. Äyrin hinnan koro- 
tuspaineet kasvavat vuonna 1998 koko maakunnassa. Kuntien tulokehitys on selvästi viime vuotista 
heikompi, tulojen uskotaan vähentyvän vuonna 1997 koko maakunnassa. Kuntien velanotto pienentyy 
tänä ja  ensi vuonna. Mikkelin seudulla työttömyys vähentyy hitaasti vuosina 1996-1997, muissa kun
nissa näkymät ovat heikommat. Mikkelin seudulla investointinäkymät ovat kohentuneet selvästi viime 
syksystä. Varsinkin teollisuuden ja  asuntorakentamisen investoinnit kasvavat ripeästi. Muissa kun
nissa asuntorakentaminen vilkastuu viime vuodesta. Sosiaali- ja  terveyspalveluiden tilanne huoles
tuttaa edelleen Mikkelin seudulla. Elinkeinoelämän kehittämisedellytykset arvioidaan heikoiksi Mik
kelin seudun ulkopuolella. Myös Mikkelin seudulla ongelmien arvioidaan kasvavan.

Etelä-Savon yleiset kehitysnäkymät ovat maan huo
noimmat. Näkymät ovat huonontuneet viime syksystä. 
Noin puolet vastaajista arvioi kehityksen heikentyvän 
lähitulevaisuudessa. Mikkelin seudun näkymät ovat 
hieman muuta maakuntaa paremmat.

Etelä-Savon kuntien rahoitusasema on pysynyt heikko
na. Mikkelin seudun ulkopuolella odotukset ovat syn
kentyneet viime syksystä. Kuntien yhteistyön arvioi
daan sujuvan hyvin koko maakunnassa. Sosiaali- ja 
terveyspalveluiden jäljestäminen huolestuttaa edelleen 
Mikkelin seudulla. Päivähoitopalveluiden näkymät 
ovat heikentyneet syksystä. Muissa kunnissa tilanne ei 
ole yhtä synkkä, vaikka vanhusten hoidon ongelmat 
kasvavatkin lähivuosina. Ympäristöasiat nähdään eri 
tavoin Etelä-Savon kunnissa. Mikkelin seudulla vai
keudet lisääntyvät, muissa kunnissa tilanne on parem
pi. Elinkeinoelämän kehittämisedellytykset ovat hei
kentyneet selvästi Mikkelin seudun ulkopuolella, Mik
kelin seudulla tilanne arvioitiin huonoksi jo viime syk
synä. Koulu-, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen ongelmi
en arvioidaan kasvavan lähitulevaisuudessa koko maa
kunnassa, vaikka kulttuuri- ja  vapaa-aikatoimen osalta 
näkymät ovat syksyistä hieman paremmat.

Etelä- Savossa painotetaan seutukunnallisen yhteistyön 
merkitystä, myös yhteyksiä elinkeinoelämään pidetään 
tärkeinä. Kansainvälinen ja  maakunnallinen yhteistoi
minta kasvaa hieman hitaammin. Yhteydet valtionhal
lintoon vähentyvät varsinkin Mikkelin seudun ulko
puolisissa kunnissa.

Mikkelin seudulla suhtautuminen EU-jäsenyyteen on 
muuttunut viime syksystä. Tuolloin 3/4 vastaajista ar
vioi jäsenyyden vaikuttavan myönteisesti elinkeinoelä
män kehittymiseen, nyt enää vajaa puolet. Lisäksi kol
mannes vastaajista arvioi jäsenyyden vaikutuksen kiel
teiseksi. Toisaalta kunnan oman toiminnan kannalta jä

senyyden vaikutuksia ei nähdä yhtä kielteisenä kuin 
syksyllä. Mikkelin seudun ulkopuolella näkemykset ei
vät ole muuttuneet, jäsenyyden vaikutukset jäävät kun
nissa varsin vähäisiksi.

Muutama kunta saattaa nostaa äyrin hintaa ensi vuon
na. Vuonna 1998 korotuspaineiden arvioidaan kasva
van. Lähes puolet vastaajista uskoo kuntansa nostavan 
äyrin hintaa. Näkemykset ovat samanlaiset Mikkelin 
seudulla ja muualla maakunnassa.

Kuntien tulokehitys nähdään nyt oleellisesti heikom
maksi kuin syksyllä. Kuntien tulot eivät lisäänny tänä 
vuonna, ja vuonna 1997 ne vähenevät selvästi koko 
maakunnassa.

Kuntien velat pienentyvät vuosina 1996-1997 koko 
maakunnassa. Velkamäärän vähentyminen hidastuu 
ensi vuonna.

Mikkelin seudun ulkopuolella työllisyyskehitys hei
kentyy varsinkin tänä vuonna. Mikkelin seudulla työt
tömyys vähentyy hitaasti vuosina 1996-1997.

Etelä-Savossa työpaikat lisääntyvät lähinnä teollisuu
dessa ja  yksityisissä palveluissa. Mikkelin seudulla 
myös rakentamisen työpaikat saattavat hieman lisään
tyä. Muissa kunnissa lähes kaikki vastaajat arvioivat 
julkisten palveluiden ja maatalouden työpaikkojen vä
hentyvän.

Mikkelin seudun investointinäkymät ovat oleellisesti 
valoisammat kuin syksyllä. Varsinkin teollisuuden ja 
asuntorakentamisen investoinnit kasvavat selvästi vii
me vuodesta. Kehitys jatkuu varsin myönteisenä myös 
ensi vuonna. Mikkelin seudun ulkopuolella näkymät 
ovat huonommat, tänä ja  ensi vuonna vain asuntora
kentamisen investoinnit saattavat hieman lisääntyä.
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Pohjois-Savon yleiset kehitysnäkymät ovat maan synkimmät Etelä-Savon ohella. Kuntien rahoi
tusasema arvioidaan erittäin heikoksi, näkymät ovat maan huonoimmat. Lähes viidennes Kuopion 
seudun kuntien vastaajista arvioi veroäyrin hinnan nousevan ensi vuonna. Vuonna 1998 korotuspai- 
neet kasvavat koko maakunnassa. Kuopion seudulla kuntien tulot kasvavat vuosina 1996-1997. 
Muissa kunnissa tulot pienentyvät molempina vuosina. Kuopion seudulla kuntien velanotto vähentyy 
selvästi tänä vuonna, ensi vuonna velkamäärä lisääntyy useissa kunnissa. Myös muissa kunnissa 
velanotto kasvaa. Pohjois-Savon työllisyyskehitys on tänä vuonna heikkoa koko maakunnassa, ensi 
vuonna työttömyyden arvioidaan helpottavan Kuopion seudulla. Investointien ei odoteta viriävän 
vielä tänä vuonna. Vuonna 1997 tilanteen uskotaan korjaantuvan. Kuopion seudulla asuntorakenta
misen, teollisuuden sekä kaupan ja  palveluiden investointien arvioidaan lisääntyvän. Muissa kunnis
sa näkymät ovat huonommat. Kuntien yhteistyönäkymät ovat syksyistä paremmat. Pohjois-Savon 
kunnissa seutukunnallisen yhteistyön arvioidaan lisääntyvän, myös yhteyksiä elinkeinoelämän kanssa 
korostetaan koko maakunnassa. Sosiaali- ja  terveyspalveluissa on ongelmia varsinkin Kuopion seu
dulla. Elinkeinoelämän kehittämismahdollisuudet ovat maan huonoimmat. EU-jäsenyyden arvioi
daan kuitenkin vaikuttavan myönteisesti elinkeinoelämään lähivuosina. Varsinkin Kuopion seudulla 
suhtaudutaan myönteisesti Suomen EU-jäsenyyteen.

• Pohjois-Savon yleiset kehitysnäkymät ovat Etelä-Sa- 
von ohella maan synkimmät. Kuopion seudulla toiveet 
ovat heikentyneet viime syksystä, muun maakunnan 
näkymät ovat edelleen huonot.

• Pohjois-Savon kuntien rahoitusnäkymät ovat maan 
synkimpiä. Näkemykset ovat samanlaiset koko maa
kunnassa. Kuntien yhteistyöedellytysten arvioidaan pa
rantuneen viime syksystä. Sosiaali- ja  terveyspalvelui
den tilanne näyttää synkältä Kuopion seudulla. Varsin
kin vanhusten huollon ja  terveyspalveluiden järjestämi
nen huolestuttaa vastaajia selvästi aikaisempaa enem
män. Tilanne on koko maan synkin. Kuopion seudulla 
odotukset ovat jonkin verran paremmat, mutta sielläkin 
ongelmien uskotaan lisääntyvän. Elinkeinoelämän kehit
tämisedellytykset ovat maan huonoimmat, Kuopion seu
dun ulkopuolella näkymät ovat edelleen heikot. Kuopion 
seudulla tilanne on hieman syksyistä parempi. Kuntien 
kunnallistekniikan ja  kaavoituksen näkymät ovat ristirii
taiset. Kuopion seudulla ongelmien arvioidaan lisäänty
vän, muissa kunnissa vaikeuksien uskotaan olevan pois
tumassa. Koulu-, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen tulevai
suus huolestuttaa vastaajia koko maakunnassa.

• Pohjois-Savon kunnissa painotetaan erityisesti seutu- 
kunnallista yhteistyötä sekä yhteyksiä elinkeinoelä
mään. Kuopion seudun ulkopuolella maakunnallinen ja 
kansainvälinen yhteistoiminta lisääntyy varsin nopeasti 
lähitulevaisuudessa. Kuopion seudulla korostetaan ai
kaisempaa vähemmän yhteyksiä valtionhallintoon.

• Kuopion seudun ulkopuolella EU-jäsenyyden arvioi
daan hyödyttävän elinkeinoelämän kehittymistä. Kuo
pion seudulla odotukset ovat selvästi vähäisemmät. 
Keskusseudun kunnissa jäsenyyden uskotaan vaikutta
van myönteisesti lähinnä kunnan omaan toimintaan, 
muissa kunnissa vaikutus koetaan kielteiseksi.

• Näkemykset veroäyrin hinnan kehityksestä ovat saman
suuntaiset kuin syksyllä. Lähes viidennes Kuopion seu
dun vastaajista arvioi kuntansa nostavan veroäyrin hintaa 
ensi vuonna. Muissa kunnissa hinta pyritään pitämään

ennallaan. Vuonna 1998 korotuspaineet kasvavat. Kol
mannes Kuopion seudun ja lähes viidennes muiden 
kuntien vastaajista arvioi veroäyrin hinnan kohoavan.

• Näkemykset Pohjois-Savon kuntien tulojen kehitykses
tä ovat ristiriitaiset. Kuopion seudulla tulojen arvioi
daan lisääntyvän vuosina 1996-1997. Jälkimmäisenä 
vuonna kasvuodotukset ovat suuremmat. Muissa kun
nissa tulot vähenevät molempina vuosina.

• Kuntien velanotto vähentyy tänä vuonna. Kuopion seu
dulla lähes 3/4 vastaajista arvioi kuntansa velan pie
nentyvän. Muissa kunnissa odotukset ovat selvästi va
rovaisemmat. Vuonna 1997 tilanne muuttuu oleellisesti 
varsinkin Kuopion seudulla, velkamäärän uskotaan li
sääntyvän useissa kumussa. Myös muissa kunnissa ve
lanotto kasvaa.

• Pohjois-Savon työllisyyskehitys on tänä vuonna maan 
huonoimpia. Varsinkin Kuopion seudulla työttömyy
den uskotaan lisääntyvän selvästi, myös muissa kun
nissa työttömyys kasvaa. Vuonna 1997 työttömyyden 
arvioidaan helpottavan Kuopion seudulla. Muissa kun
nissa tilanne saattaa vielä hieman huonontua.

• Lähes kaikki vastaajat arvioivat maatalouden työpaik
kojen vähentyvän. Tämän ohella julkisten palveluiden 
työpaikkoja menetetään runsaasti koko maakunnassa. 
Kuopion seudulla teollisuuden työpaikkojen arvioidaan 
lisääntyvän selvästi tänä vuonna. Myös yksityisten pal
veluiden työpaikat lisääntyvät. Kuopion seudulla kas
vuodotukset ovat pienemmät.

• Investointien ei uskota viriävän vielä tänä vuonna. Kuo
pion seudulla asuntorakentamisen investoinnit lisääntyvät 
viime vuodesta. Muilla kysytyillä toimialoilla investoin
nit eivät lisäänny. Ensi vuoden näkymät ovat hieman tä
män vuotista paremmat. Asuntorakentamisen lisäksi 
myös teollisuuden sekä kaupan ja palveluiden investoin
nit lisääntyvät jonkin verran Kuopion seudulla. Muissa 
kunnissa näkymät ovat huonommat, asuntorakentamisen 
investoinnit saattavat kasvaa hitaasti vuonna 1997.
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Pohjois-Karjalan yleiset kehitysnäkymät ovat maan synkimpiä. Kuntien rahoitustilanne on heikko, 
vaikka Joensuun seudulla näkymät ovat hieman syksyistä paremmat. Joensuun seudulla veroäyrin 
hinnan korotuspaineet ovat muita kuntia suuremmat, kolmannes vastaajista arvioi äyrin hinnan nou
sevan vuonna 1998. Joensuun seudun ulkopuolella kuntien tulot pienentyvät tänä ja  ensi vuonna. 
Kuntien velkojen arvioidaan vähenevän koko maakunnassa vuosina 1996-1997, Joensuun seudulla 
lasku on muita kuntia nopeampi. Työttömyyden arvioidaan kasvavan tänä vuonna, kehitys paranee 
vuonna 1997. Investoinnit jäävät vähäisiksi. Elinkeinoelämän kehittämisedellytykset ovat edelleen 
varsin heikot. Koulutoimen vaikeudet lisääntyvät koko maakunnassa. Pohjois-Karjalan kunnissa suh
taudutaan myönteisesti EU-jäsenyyteen. Eniten jäsenyyden arvioidaan hyödyttävän elinkeinoelämän 
kehittämistä.

•  Pohjois-Karjalan kehitysnäkymät ovat Etelä- ja  Poh- 
jois-Savon ohella maan huonoimmat. Noin 40 prosent
tia vastaajista arvioi kehityksen heikentyvän lähitule
vaisuudessa. Joensuun seudun ulkopuolella näkymät 
ovat hieman valoisammat kuin syksyllä.

• Pohjois-Karjalan kuntien rahoitustilanteen arvioidaan 
pysyvän heikkona. Toisaalta varsinkin Joensuun seu
dulla näkymät ovat hieman paremmat kuin syksyllä. 
Kuntien yhteistyön arvioidaan sujuvan myönteisesti 
koko maakunnassa. Joensuun seudulla terveyspalvelui
den ja  vanhusten hoidon järjestämisen odotetaan vai
keutuvan lähitulevaisuudessa. Sen sijaan päivähoidon 
tilanne on paranemassa. Muissa kunnissa lähinnä van
husten hoidon ongelmien arvioidaan lisääntyvän. Elin
keinoelämän kehittämismahdollisuudet ovat edelleen 
varsin huonot, vaikka ongelmia nähdäänkin olevan ai
kaisempaa vähemmän. Kuntien kaavoitustilanne on 
kohentumassa koko maakunnassa. Joensuun seudun ul
kopuolisissa kunnissa asumisolojen uskotaan pa
ranevan lähitulevaisuudessa. Koulutoimen vaikeudet li
sääntyvät koko maakunnassa, sen sijaan vapaa-aikatoi
men tilanne nähdään aikaisempaa valoisampana. Joen
suun seudulla kulttuuritoimen näkymät ovat parhaim
mat syksystä 1991.

• Joensuun seudulla korostetaan yhteyksien kehittämistä 
elinkeinoelämän kanssa. Lähes kaikki vastaajat arvioi
vat yhteistoiminnan lisääntyvän lähitulevaisuudessa. 
Myös seutukunnallisen ja  kansainvälisen yhteistyön 
uskotaan kasvavan selvästi. Joensuun seudun ulkopuo
lella painotetaan erityisesti seutukunnallista yhteistyö
tä. Myös kansainvälisiä yhteyksiä pyritään lisäämään.

• Pohjois-Karjalan kunnissa suhtaudutaan myönteisesti 
EU-jäsenyyteen. Eniten jäsenyyden arvioidaan hyödyt
tävän elinkeinoelämän kehittymistä. Joensuun seudulla 
odotukset ovat muita kuntia suuremmat. Vastaajien nä
kemykset jäsenyyden vaikutuksesta kunnan omaan toi
mintaan ovat muuttuneet viime syksystä. Joensuun 
seudulla näkymät ovat hieman huonontuneet, sen si
jaan muissa kunnissa odotukset ovat parantuneet syk
systä.

• Joensuun seudun ulkopuolella veroäyrin hinta pysyy 
ennallaan vuonna 1997. Joensuun seudulla viidennes

vastaajista odottaa kuntansa nostavan äyrin hintaa. 
Vuonna 1998 korotuspaineiden arvioidaan kasvavan 
varsinkin Joensuun seudulla, kolmannes vastaajista us
koo äyrin hinnan nousevan. Muissa kunnissa korotus- 
paineet ovat hieman vähäisemmät.

• Kuntien tulokehitys näyttää oleellisesti huonommalta 
kuin syksyllä. Tuolloin noin 70 prosenttia vastaajista 
arvioi tulojen kasvavan tänä vuonna, nyt enää vajaa 
kolmannes. Joensuun seudun ulkopuolella tulot pie
nentyvät. Vuonna 1997 Joensuun seudun kunnissa tu
lot pysyvät tämän vuotisella tasolla. Muissa kunnissa 
tulokehitys heikentyy edelleen varsin nopeasti.

• Kuntien velanotto vähentyy selvästi tänä vuonna. Joen
suun seudulla kaikki vastaajat arvioivat kuntansa vel
kamäärän pienentyvän tänä vuonna. Muissa kunnissa 
näkemykset ovat hieman varovaisemmat. Vuonna 
1997 kuntien velka pienentyy koko maakunnassa. 
Joensuun seudulla vähentyminen on tämän vuotista hi
taampaa.

• Pohjois-Karjalan työllisyyskehityksen odotetaan hei
kentyvän tänä vuonna. Joensuun seudun ulkopuolella 
näkymät ovat hieman keskusseutua heikommat. Työlli
syyskehitys parantuu vuonna 1997. Varsinkin Joen
suun seudun ulkopuolella työttömyyden uskotaan vä
hentyvän.

• Teollisuustyöpaikkojen arvioidaan lisääntyvän tänä 
vuonna koko maakunnassa. Joensuun seudun ulkopuo
lella kasvuodotukset ovat selvästi suuremmat kuin syk
syllä. Yksityisten palveluiden ja rakentamisen työpaik
kojen lisääntyminen on hitaampaa. Joensuun seudulla 
yksityisten palveluiden näkymät ovat huonontuneet 
viime syksystä. Noin 85 prosenttia vastaajista uskoo 
julkisten työpaikkojen vähentyvän tänä vuonna.

• Investointikehitys jää tänä vuonna heikoksi Joensuun 
seudulla. Vain asuntorakentaminen saattaa hieman li
sääntyä. Muissa kunnissa myös teollisuuden odotetaan 
kasvavan. Vuonna 1997 investointien odotetaan lisään
tyvän lähinnä teollisuudessa. Joensuun seudulla myös 
kaupan ja  palveluiden investoinnit kasvavat, sen sijaan 
asuntorakentamisen investoinnit pienentyvät koko 
maakunnassa.
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Jyväskylän seudun kehityksen arvioidaan jatkuvan myönteisenä lähitulevaisuudessa. Muissa kunnis
sa näkymät ovat huonommat. Kuntien rahoitusasema on edelleen vaikea koko maakunnassa. Veroäy
rin hinnan korotuspaineet kasvavat vuonna 1998. Jyväskylän seudulla kuntien tulot kasvavat tänä ja  
ensi vuonna, kasvuodotukset ovat kuitenkin pienemmät kuin viime syksynä. Muiden kuntien tulot 
pienentyvät ensi vuonna. Kunnat vähentävät velkojaan tänä ja  ensi vuonna. Työttömyyden arvioi
daan helpottavan vuosina 1996-1997, jälkimmäisenä vuonna lasku nopeutuu jonkin verran. Inves
tointien odotetaan kasvavan tänä ja  ensi vuonna vain asuntorakentamisessa. Kuntien yhteistyö sujuu 
hyvin koko maakunnassa. Jyväskylän seudulla vanhusten huollon ja  päivähoidon tilanne huolestut
taa aikaisempaa enemmän. Elinkeinoelämän kehittämisedellytykset ovat aikaisempaa paremmat Jy
väskylän seudun kunnissa, muissa kunnissa ongelmien arvioidaan lisääntyvän. Jyväskylän seudulla 
EU-jäsenyyden arvioidaan hyödyttävän kunnan oman toiminnan lisäksi myös elinkeinoelämän kehit
tymistä.

• Keski-Suomen kuntien yleisistä kehitysnäkymistä on 
eriäviä näkemyksiä. Jyväskylän seudulla kehityksen ar
vioidaan jatkuvan myönteisenä. Muissa kunnissa odo
tukset ovat huonontuneet viime syksystä, kehityksen 
uskotaan heikentyvän lähitulevaisuudessa.

• Kuntien rahoitustilanteen arvioidaan pysyvän heikkona 
koko maakunnassa lähivuosina. Kuntien yhteis- 
työnäkymät ovat edelleen varsin hyvät, vaikka Jyväs
kylän seudun ulkopuolella odotukset ovatkin heikenty
neet viime syksystä. Jyväskylän seudulla päivähoidon 
ja vanhusten huollon tilanne huolestuttaa vastaajia vii
me vuotista enemmän. Muissa kunnissa varsinkin van
husten hoitopalveluiden järjestämisen arvioidaan vai
keutuvan lähitulevaisuudessa. Vastaajien näkemykset 
elinkeinoelämän kehittämisedellytyksistä ovat ristirii
taiset. Jyväskylän seudulla tilanne on paranemassa, 
muissa kunnissa ongelmien arvioidaan lisääntyvän. 
Keski-Suomen kuntien kaavoitustilanteen uskotaan ko
hentuvan lähivuosina. Koulu-, kulttuuri- ja vapaa-aika
toimen näkymät ovat aikaisempaa huonommat Jyväs
kylän seudun ulkopuolella.

• Keski-Suomen kunnissa korostetaan seutukunnallisen 
yhteistyön merkitystä. Jyväskylän seudulla odotukset 
ovat kasvaneet viime syksystä. Kansainvälisen ja  maa
kunnallisen yhteistoiminnan arvioidaan vilkastuvan 
huomattavasti hitaammin, näkemykset ovat varovai
semmat kuin useimmissa muissa maakunnissa. Myös 
yhteyksiä elinkeinoelämään painotetaan vähemmän. •

• Jyväskylän seudulla EU-jäsenyyteen suhtaudutaan 
myönteisesti. Sen arvioidaan hyödyttävän sekä kunnan 
omaa toimintaa että elinkeinoelämän kehittämistä. 
Muissa kunnissa näkemykset ovat selvästi varovaisem
mat. Vastaajien arvion mukaan sillä saattaa olla jopa 
kielteisiä vaikutuksia kunnan omalle toiminnalle.

• Pääosa Keski-Suomen kunnista pitää veroäyrin hinnan 
ennallaan ensi vuonna. Noin kuudennes vastaajista ar
vioi kuntansa korottavan äyrin hintaa vuonna 1998.

• Keski-Suomen kuntien tulot lisääntyvät tänä vuonna 
syksyisiä arvioita hitaammin. Varsinkin Jyväskylän 
seudulla näkymät ovat synkentyneet selvästi. Vuonna 
1997 Jyväskylän seudun kuntien tulot kasvavat hitaas
ti, muissa kunnissa tulojen uskotaan vähentyvän.

• Näkemykset kuntien velkamäärän kehityksestä eivät 
ole muuttuneet syksystä. Kunnat vähentävät velkaansa 
tänä vuonna koko maakunnassa. Velan arvioidaan su
pistuvan myös ensi vuonna, tosin selvästi tämän vuo
tista hitaammin.

• Keski-Suomen työllisyysnäkymät eivät ole juurikaan 
muuttuneet viime syksystä. Työttömyyden arvioidaan 
alenevan hitaasti tänä vuonna koko maakunnassa. 
Vuonna 1997 työttömyys vähentyy tämän vuotista no
peammin.

• Lähes kaikki vastaajat arvioivat maatalouden työpaik
kojen vähentyvän tänä vuonna. Myös julkisten palve
luiden työpaikkoja menetetään runsaasti koko maakun
nassa. Eniten työpaikkamäärä kasvaa yksityisissä pal
veluissa. Rakentamisessa ja  teollisuudessa kasvun arvi
oidaan jäävän varsin pieneksi.

• Keski-Suomen kunnissa investointien odotetaan lisään
tyvän tänä vuonna vain asuntorakentamisessa. Toi
mialan kasvuodotukset ovat syksyistä suuremmat koko 
maakunnassa. Sen sijaan teollisuuden näkymät ovat 
heikentyneet viime vuodesta, odotukset ovat alimpana 
syksystä 1993. Investointien kehityksen arvioidaan py
syvän samansuuntaisena myös ensi vuonna. Investoin
nit kasvavat vain asuntorakentamisessa.
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Etelä-Pohjanmaa
Kehitysnäkymät (Kysymykset 10, 3b, 4b ja  9a)

Kunnan tuleva kehitys Velkamäärän kehitysnäkymät

Työttömyyden kehitysnäkymät EU-jäsenyyden vaikutus
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Etelä-Pohjanmaan kuntien yleiset kehitysnäkymät ovat varsin hyvät. Kuntien rahoitustilanne on kui
tenkin vaikea, yli puolet vastaajista arvioi vaikeuksien kasvavan lähitulevaisuudessa. Kuntien yhteis- 
työnäkymät ovat edelleen hyvät koko maakunnassa. Sosiaali- ja  terveydenhuollon tilanne arvioidaan 
varsin hyväksi koko maakunnassa. Elinkeinoelämän kehittämisedellytysten arvioidaan huonontuneen 
viime vuodesta. Veroäyrin hinnan korotuspaineet kasvavat vuonna 1998 erityisesti Seinäjoen seudul
la. Vuonna 1997 kuntien tulojen arvioidaan pienentyvän koko maakunnassa. Kuntien velka pienentyy 
vuonna 1996 koko maakunnassa, ensi vuonna velanotto lisääntyy Seinäjoen seudulla. Työttömyys 
helpottaa ensi vuonna Seinäjoen seudulla. Seinäjoen seudun ulkopuolella investoinnit vähentyvät 
tänä vuonna. Sen sijaan Seinäjoen seudulla teollisuuden ja  asuntorakentamisen investoinnit lisäänty
vät. Vuoden 1997 näkymät ovat samansuuntaiset. Etelä-Pohjanmaalla suhtaudutaan epäilevästi 
EU-jäsenyyden vaikutuksiin. Jäsenyyden arvioidaan vaikeuttavan erityisesti elinkeinoelämän kehitty
mistä.

• Seinäjoen seudun yleiset kehitysnäkymät eivät ole 
muuttuneet keväästä. Kuntien kehityksen odotetaan 
kohentuvan lähitulevaisuudessa. Muissa kunnissa odo
tukset ovat syksyisiä arvioita varovaisemmat, vaikka 
kehityksen uskotaankin vielä paranevan.

• Kuntien rahoitusasema on edelleen heikko, yli puolet 
vastaajista arvioi ongelmien lisääntyvän. Kuntien yh
teistyö sujuu hyvin, vaikka näkymät ovatkin hieman 
varovaisemmat kuin syksyllä. Sosiaali- ja  terveyspal
veluiden järjestämisessä ei nähdä suuria ongelmia lähi
tulevaisuudessa. Elinkeinoelämän kehittäminen sujuu 
syksyisiä arvioita huonommin koko maakunnassa. 
Maakunnan asumistilanne on kohentunut viime vuo
desta. Kulttuuri- ja  vapaa-aikatoimen näkymät ovat 
huonontuneet syksystä.

• Etelä-Pohjanmaan kunnissa painotetaan edelleen vah
vasti seutukunnallisen yhteistyön merkitystä. Lähes 
kaikki vastaajat arvioivat yhteyksien tiivistyvän lähi
vuosina. Seinäjoen seudulla myös kansainvälisten yh
teyksien ja  yhteistoiminnan elinkeinoelämän kanssa 
uskotaan kasvavan selvästi. Seinäjoen seudun ulkopuo
lella maakunnallista yhteistyötä korostetaan enemmän 
kuin keskusseudulla. Kuntien yhteistyö valtionhallin
non kanssa vähenee syksyn arvioita nopeammin koko 
maakunnassa.

• Etelä-Pohjanmaan kunnissa suhtaudutaan epäilevästi 
EU-jäsenyyteen. Jäsenyyden arvioidaan vaikuttavan 
kielteisesti elinkeinoelämän kehittymiseen. Lisäksi Sei
näjoen seudun ulkopuolella sen uskotaan vaikeuttavan 
selvästi myös kunnan omaa toimintaa. •

• Seinäjoen seudulla joka kymmenes vastaajista odottaa 
kuntansa korottavan veroäyrin hintaa ensi vuodelle. 
Muissa kunnissa yhtä moni uskoo äyrin hinnan 
alenevan. Korotuspaineiden arvioidaan kasvavan vuo
na 1998. Seinäjoen seudulla joka viides kunta saattaa

nostaa äyrin hintaa, muissa kunnissa korotuspaineet 
ovat vähäisemmät.

• Etelä-Pohjanmaan kuntien tulonäkymät ovat selvästi 
huonommat kuin viime syksynä. Tulojen kasvun arvi
oidaan jäävän tänä vuonna varsin hitaaksi. Vuonna 
1997 kuntien tulot pienentyvät koko maakunnassa.

• Kuntien velka pienentyy tänä vuonna koko maakun
nassa, tosin Seinäjoen seudulla vähennys on syksyisiä 
arvioita selvästi hitaampaa. Vuoden 1997 kehityksestä 
on eriäviä näkemyksiä. Seinäjoen seudun ulkopuolella 
velanoton odotetaan edelleen vähentyvän, keskusseu
dulla se lisääntyy.

• Työttömyyden arvioidaan pysyvän tänä vuonna suun
nilleen viime vuotisella tasolla koko maakunnassa. 
Seinäjoen seudulla kehityksen ei uskota muuttuvan 
vielä ensi vuonnakaan. Sen sijaan Seinäjoen seudun 
kunnissa työttömyyden uskotaan helpottavan varsin 
nopeasti.

• Maatalouden ja  julkisten palveluiden työpaikat vähen
tyvät nopeasti tänä vuonna koko maakunnassa. Suurin
ta kasvu on yksityisissä palveluissa, myös teollisuuden 
työpaikkojen uskotaan lisääntyvän vuonna 1996. Ra
kentamisessa kasvuodotukset ovat vähäiset koko maa
kunnassa.

• Seinäjoen seudun ulkopuolella investoinnit vähentyvät 
kaikilla kyselyn toimialoilla vuonna 1996. Seinäjoen 
seudulla varsinkin teollisuuden ja  asuntorakentamisen 
investoinnit lisääntyvät. Kehityksen ei uskota juuri
kaan muuttuvan ensi vuonna. Seinäjoen seudulla teolli
suuden ja  asuntorakentamisen investoinnit lisääntyvät 
myös ensi vuonna. Muissa kunnissa teollisuuden näky
mät ovat hieman tämän vuotista paremmat. Muutoin 
investointikehitys arvioidaan heikoksi.
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Vaasan rannikkoseudun yleiset kehitysnäkymät ovat valoisimmat koko maassa. Vaasan seudun ulko
puolella odotukset ovat parantuneet selvästi viime syksystä. Vaasan seudun kuntien rahoitustilanne 
on heikko, muissa kunnissa näkymät ovat parhaat koko maassa. Vaasan seudun ulkopuolella veroäy
rin hinta pysyy ennallaan kahden seuraavan vuoden aikana. Vaasan seudulla kuudennes vastaajista 
uskoo äyrin hinnan nousevan vuonna 1998. Vaasan seudun kuntien velat kasvavat vuosina 1996- 
1997. Muissa kunnissa velat vähenevät molempina vuosina. Kuntien tulot lisääntyvät tänä vuonna 
koko maakunnassa, Vaasan seudun ulkopuolella tulojen arvioidaan kasvavan myös ensi vuonna. 
Vaasan rannikkoseudun kuntien työllisyystilanteen arvioidaan paranevan vuosina 1996-1997. Vaa
san seudun ulkopuolella asuntorakentamisen arvioidaan vilkastuvan tänä vuonna, myös kaupan ja  
palveluiden investoinnit lisääntyvät selvästi. Vaasan seudulla teollisuuden panostukset kasvavat. 
Vuonna 1997 investointinäkymät heikentyvät Vaasan seudun ulkopuolella. Elinkeinoelämän kehittä
misedellytykset ovat heikot koko maakunnassa. EU-jäsenyyden uskotaan kuitenkin hyödyttävän suu
resti elinkeinoelämän kehittymistä.

• Vaasan rannikkoseudun kehitysnäkymät ovat maan va
loisimmat. Vaasan seudun ulkopuolella odotukset ovat 
parantuneet selvästi viime syksystä. Tuolloin noin puo
let vastaajista uskoi kehityksen kohentuvan, nyt yli 90 
prosenttia. Vaasan seudulla odotukset ovat varovai
semmat kuin muissa kunnissa.

• Näkemykset Vaasan rannikkoseudun kuntien rahoitus
tilanteesta ovat ristiriitaiset. Vaasan seudulla kuntien 
rahoitusasema on heikko, noin 2/3 vastaajista arvioi 
kehityksen huonontuvan. Muissa kunnissa näkymät 
ovat maan valoisimmat, odotukset ovat selvästi syk
syistä paremmat. Kuntien yhteistyö ei suju vieläkään 
kovin hyvin, Vaasan seudulla näkymät ovat maan huo
noimmat. Vaasan seudulla päivähoitopalveluiden tilan
ne on parantunut viime vuodesta, sen sijaan vanhusten 
huollon vaikeuksien uskotaan lisääntyvän. Vaasan seu
dun ulkopuolella vanhusten hoitopalveluissa nähdään 
aikaisempaa vähemmän ongelmia, mutta terveydenhoi
don tilanne on huonontunut. Elinkeinoelämän kehittä
misedellytykset ovat heikot koko maakunnassa, Vaa
san seudulla näkymät ovat selvästi synkemmät kuin 
viime syksynä. Kuntien asumistilanteen näkymät ovat 
parantuneet oleellisesti viime syksystä. Tuolloin vain 5 
prosenttia vastaajista arvioi vaikeuksien vähentyvän, 
nyt jo runsas kolmannes. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoi
men tilanne huolestuttaa vastaajia Vaasan seudulla.

• Vaasan rannikkoseudun kunnissa korostetaan erityises
ti kansainvälisten yhteyksien merkitystä lähitulevaisuu
dessa. Vaasan seudun ulkopuolella myös seutukunnalli
sen yhteistyön uskotaan vilkastuvan nopeasti. Vaasan 
seudulla usko maakunnalliseen yhteistoimintaan on hii
punut viime vuodesta. Yhteydet valtionhallintoon vähen
tyvät lähivuosina, sen sijaan yhteistyötä elinkeinoelämän 
kanssa pyritään kasvattamaan koko maakunnassa.

• Vaasan seudun ulkopuolisissa kunnissa suhtautuminen 
EU-jäsenyyteen on muuttunut myönteisemmäksi. Jä
senyyden arvioidaan hyödyttävän suuresti alueen elin
keinoelämän kehittymistä. Vaasan seudulla jäsenyyden 
hyödyt arvioidaan vähäisiksi sekä kunnan oman toi
minnan että elinkeinoelämän kehittämisen kannalta.

• Vaasan rannikkoseudun kunnat pitävät veroäyrin hin
nan ennallaan vuonna 1997. Vaasan seudun ulkopuo
lella äyrin hinta ei muutu myöskään vuonna 1998. Sen 
sijaan Vaasan seudulla noin kuudennes vastaajista us
koo äyrin hinnan nousevan.

• Vaasan seudun kuntien tulokehitys on selvästi syksyi
siä arvioita heikompi tänä vuonna, tosin tulojen odote
taan vielä kasvavan. Muissa kunnissa tulokehitys on 
odotettua parempi. Ensi vuonna tulojen arvioidaan li
sääntyvän Vaasan seudun ulkopuolella. Muissa kunnis
sa tulot pysyvät tämän vuotisella tasolla.

• Vaasan rannikkoseudun kuntien näkemykset velanoton 
tarpeesta ovat ristiriitaiset. Vaasan seudun kuntien vel
kamäärä kasvaa vuosina 1996-1997. Muissa kunnissa 
velka pienentyy molempina vuosina. Varsinkin tänä 
vuonna velkaa otetaan selvästi aikaisempaa vähemmän.

• Vaasan rannikkoseudun kuntien työllisyystilanne pa
rantuu vuosina 1996-1997. Työttömyys helpottaa koko 
maakunnassa, Vaasan seudun ulkopuolella kehitysnä
kymät ovat hieman keskusseutua paremmat.

• Lähes kaikki vastaajat arvioivat maatalouden työpaikko
jen vähentyvän tänä vuonna, myös julkisissa palveluissa 
menetetään runsaasti työpaikkoja. Eniten lisääntyvät yk
sityisten palveluiden työpaikat Teollisuudessa ja rakenta
misessa kasvuodotukset ovat selvästi vähäisemmät.

• Vaasan seudun ulkopuolella asuntorakentamisen sekä 
kaupan ja palveluiden investoinnit lisääntyvät selvästi 
viime vuodesta. Sen sijaan teollisuuden kehitysnäky
mät ovat heikentyneet. Vaasan seudulla teollisuuden 
panostukset kasvavat tänä vuonna, muilla toimialoilla 
ei ole kasvuodotuksia. Vuonna 1997 investointien ke
hitys heikentyy Vaasan seudun ulkopuolella. Kas
vuodotuksia on vain teollisuudessa. Asuntorakentami
sen investoinnit pysyvät ennallaan, lisäksi kaupan ja 
palveluiden panostukset vähentyvät selvästi tämän 
vuotuisesta. Vaasan seudulla teollisuuden investoinnit 
lisääntyvät, asuntorakentaminen kasvaa jonkin verran 
ensi vuonna.
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Kokkolan seudun ulkopuolella kuntien kehitysnäkymät ovat viime syksyistä valoisammat. Keskusseu
dulla odotukset ovat synkentyneet. Kuntien rahoitustilanne on maan huonoin, yli 80 prosenttia vas
taajista arvioi kehityksen heikontuvan. Kuntien tulot vähentyvät ensi vuonna koko maakunnassa. 
Vuonna 1998 veroäyrin hinnan korotuspaineet lisääntyvät koko maakunnassa. Kokkolan seudun 
kunnissa velanotto vähentyy tänä vuonna, mutta kasvaa ensi vuonna. Työttömyyden odotetaan hel
pottavan tänä ja  ensi vuonna Kokkolan seudun ulkopuolella. Tänä vuonna asuntorakentaminen vil
kastuu koko maakunnassa, Kokkolan seudulla myös teollisuuden investoinnit lisääntyvät. Ensi vuon
na investointien kehitys heikentyy Kokkolan seudun ulkopuolella. Kuntien yhteistyö sujuu hyvin Kok
kolan seudulla, muissa kunnissa toiveet ovat laskeneet. Kansainvälinen yhteistyö vilkastuu koko 
maakunnassa. Kokkolan seudun ulkopuolella elinkeinoelämän kehittämisedellytykset ovat kohentu
neet viime syksystä. Keski-Pohjanmaalla suhtaudutaan epäilevästi EU-jäsenyyteen. Jäsenyydellä ar
vioidaan olevan enemmän kielteisiä kuin myönteisiä vaikutuksia kunnan toimintaan ja  elinkeinoelä
män kehittymiseen. Kokkolan seudun ulkopuolella päivähoitopalvelut ja  vanhusten huolto huolestut
tavat aikaisempaa enemmän. Kokkolan seudulla terveydenhoidossa on pulmia.

• Keski-Pohjanmaalla näkemykset kuntien tulevasta ke
hityksestä ovat muuttuneet syksystä. Kokkolan seudun 
ulkopuolella näkymät ovat selvästi valoisammat, keskus
seudun kunnissa kehitys on huonontunut keväästä 1995.

• Keski-Pohjaumaan kuntien rahoitustilanne on maan 
huonoin, yli 80 prosenttia vastaajista arvioi vaikeuksi
en kasvavan lähivuosina. Kuntien yhteistyö sujuu hy
vin Kokkolan seudulla. Muissa kunnissa toiveet ovat 
laskeneet viime syksystä. Kokkolan seudun ulkopuo
lella päivähoitopalveluiden ja vanhusten huollon tilan
ne huolestuttaa vastaajia syksyistä enemmän. Sen si
jaan terveydenhoidon vaikeuksien arvioidaan olevan 
poistumassa. Kokkolan seudulla terveydenhoitopalve- 
luiden jäljestäminen koetaan ongelmalliseksi. Kokko
lan seudun ulkopuolella ympäristöasioiden hoito sujuu 
erittäin hyvin, lähes 2/3 vastaajista uskoo vaikeuksien 
vähenevän. Elinkeinoelämän kehittämisnäkymät ovat 
ristiriitaiset. Kokkolan seudulla odotukset ovat huo
nontuneet, muissa kunnissa ongelmien arvioidaan ole
van poistumassa. Kunnallistekniikan vaikeudet ovat 
kasvaneet viime syksystä Kokkolan seudun ulkopuo
lella, myös asumistilanne on huonontunut. Koulutoi
men näkymät ovat synkät Kokkolan seudun ulkopuo
lella, puolet vastaajista arvioi kehityksen huonontuvan.

• Kokkolan seudun ulkopuolella kaikki vastaajat arvioi
vat seutukunnallisen yhteistyön ja yhteyksien elinkei
noelämän kanssa tiivistyvän lähivuosina. Kokkolan 
seudulla nämä yhteydet eivät kehity yhtä myönteisesti. 
Kansainvälinen yhteistoiminta vilkastuu koko maakun
nassa, sen sijaan yhteydet valtionhallintoon vähenevät 
selvästi.

• Kokkolan seudun ulkopuolella suhtaudutaan edelleen 
epäilevästi EU-jäsenyyteen. Sen arvioidaan vaikutta
van kielteisesti kunnan omaan toimintaan ja  elinkei
noelämän kehittymiseen. Myös Kokkolan seudulla nä
kemykset ovat muuttuneet hieman kielteisemmiksi. 
Viime vuodesta poiketen jäsenyyden arvioidaan vai
keuttavan kunnan toimintaa. Elinkeinoelämän kehitty
mistä jäsenyyden ei uskota juurikaan hyödyttävän.

• Kokkolan seudulla joka kymmenes arvioi äyrin hinnan 
nousevan ensi vuonna, muissa kunnissa yhtä moni vas
taajista arvioi hinnan laskevan. Vuonna 1998 äyrin 
hinnan korotuspaineiden uskotaan kasvavan koko maa
kunnassa.

• Kuntien tulot pysyvät ennallaan tänä vuonna koko 
maakunnassa. Kokkolan seudulla näkymät ovat hei
kentyneet viime syksystä. Ensi vuonna kuntien tulot 
vähenevät koko maakunnassa.

• Kokkolan seudun kuntien velkamäärä pienentyy tänä 
vuonna, sen sijaan ensi vuonna velanoton arvioidaan 
lisääntyvän. Muissa kunnissa velat kasvavat molempi
na vuosina.

• Keski-Pohj anmaan kuntien työllisyysnäkymät ovat 
varsin valoisat. Työttömyyden arvioidaan helpottavan 
vuosina 1996-1997. Kokkolan seudun ulkopuolella ke
hitys on hieman parempi kuin keskusseudulla.

• Keski-Pohj anmaan kuntien työpaikkakehitys on varsin 
huono. Maataloudessa ja  julkisissa palveluissa menete
tään runsaasti työpaikkoja, Kokkolan seudun ulkopuo
lella myös rakentamisen työpaikat vähenevät. Muilla 
aloilla työpaikkojen kasvu on hidasta. Eniten työpaikat 
lisääntyvät teollisuudessa ja  yksityisissä palveluissa.

• Keski-Pohjanmaan investointinäkymät ovat hieman pa
remmat kuin syksyllä. Asuntorakentamisen arvioidaan 
lisääntyvän koko maakunnassa tänä vuonna, Kokkolan 
seudun ulkopuolella näkymät ovat oleellisesti va
loisammat kuin syksyllä. Teollisuuden investoinnit 
kasvavat Kokkolan seudulla, muissa kunnissa inves
tointien vähentyminen hidastuu selvästi viime vuodes
ta. Ensi vuonna investointien kehitys heikentyy Kok
kolan seudun ulkopuolella. Investoinnit vähenevät kai
killa toimialoilla, asuntorakentamisen näkymät synken
tyvät selvästi tämän vuotuisesta. Kokkolan seudulla 
teollisuuden ja  asuntorakentamisen investointien odo
tetaan kasvavan.
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Oulun seudulla kuntien kehitysnäkymät ovat edelleen muuta maakuntaa paremmat, vaikka näkemyk
set ovatkin hieman syksyistä varovaisemmat. Odotukset kuntien yhteistyöstä ovat parantuneet syksys
tä koko maakunnassa. Varsinkin seutukunnallisen yhteistoiminnan merkitys korostuu lähivuosina. 
Elinkeinoelämän kehittämisedellytykset ovat kohentuneet koko maakunnassa. Lisäksi EU-jäsenyyden 
arvioidaan hyödyttävän elinkeinoelämän kehittymistä lähitulevaisuudessa. Kuntien rahoitustilanne 
on edelleen heikko, ongelmien arvioidaan kasvavan koko maakunnassa. Kuntien tulokehitys on viime 
vuotista heikompi, Oulun seudun ulkopuolella kuntien tulojen arvioidaan vähentyvän ensi vuonna. 
Veroäyrin hinnan korotuspaineet kasvavat vuonna 1998 koko maakunnassa. Kuntien velka kasvaa 
Oulun seudulla vuosina 1996-1997. Maakunnan työllisyyskehitys on heikentynyt jonkin verran syk
systä. Investointien ei uskota vilkastuvan tänä ja  ensi vuonna.

• Oulun seudun ulkopuolisten kuntien kehitysnäkymät 
ovat parantuneet viime syksystä. Tuolloin yli 40 pro
senttia vastaajista arvioi kehityksen kohentuvan, nyt 
enää viidennes. Oulun seudun näkymät ovat muita 
kuntia paremmat, vaikka näkymät ovatkin hieman huo
nontuneet syksystä.

• Pohjois-Pohjanmaan kuntien rahoitusasema on vaikea. 
Ongelmien arvioidaan lisääntyvän nopeasti koko maa
kunnassa. Kuntien yhteistyönäkymät ovat parantuneet 
syksystä koko maakunnassa. Oulun seudulla ne ovat 
muita kuntia valoisammat. Oulun seudun ulkopuolella 
vanhusten huollon ja terveydenhoitopalveluiden tilan
teen uskotaan huonontuvan lähitulevaisuudessa. Elin
keinoelämän kehittämisnäkymät ovat parantuneet koko 
maakunnassa, Oulun seudulla ongelmien arvioidaan 
olevan poistumassa. Kulttuuri- ja  vapaa-aikatoimen ti
lanne huolestuttaa vastaajia koko maakunnassa.

• Seutukunnallisen yhteistyön merkitys kasvaa lähi
vuosina koko maakunnassa, varsinkin Kajaanin seu
dulla yhteistoiminnan uskotaan vilkastuvan. Myös kan
sainvälisten yhteyksien arvioidaan lisääntyvän. Yhteis
työhön valtionhallinnon kanssa suhtaudutaan epäile
västi.

• Pohjois-Pohjanmaan kunnissa EU-jäsenyyden arvioi
daan vaikuttavan myönteisesti kunnan omaan toimin
taan ja  erityisesti elinkeinoelämän kehittymiseen. Ou
lun seudulla näkymät ovat muita kuntia paremmat. Ou
lun seudun ulkopuolella arviot jäsenyyden vaikutuksis
ta ovat myönteisemmät kuin keväällä.

• Vajaa viidennes Oulun seudun ulkopuolisten kuntien 
vastaajista arvioi kuntansa korottavan veroäyrin hintaa 
ensi vuonna. Oulun seudulla vastaavaa odottaa puolet 
vähemmän. Äyrin hinnan korotuspaineet kasvavat

vuonna 1998. Kolmannes vastaajista uskoo kuntansa 
nostavan äyrin hintaa.

• Kuntien tulojen kehitysnäkymät ovat heikentyneet sel
västi viime vuodesta. Tänä vuonna kuntien tulot pysy
vät suunnilleen ennallaan. Vuonna 1997 Oulun seudun 
ulkopuolisten kuntien tulot pienentyvät, keskusseudul
la kasvu on hyvin vähäistä.

• Oulun seudun ulkopuolella kuntien velat vähenevät 
viime vuodesta Ensi vuonna kehitys taittuu. Oulun 
seudulla kuntien velanotto kasvaa hieman vuosina 
1996-1997.

• Pohjois-Pohjanmaan työllisyysnäkymät ovat heikenty
neet jonkin verran syksystä. Työttömyyden vähentymi
nen pysähtyy tänä vuonna koko maakunnassa. Ensi 
vuonna tilanne parantuu Oulun seudulla, työttömien 
määrän arvioidaan selvästi pienentyvän. Muissa kun
nissa odotukset ovat varovaisemmat.

• Tänä vuonna uusia työpaikkoja arvioidaan syntyvän 
erityisesti teollisuuteen. Oulun seudulla myös yksityis
ten palveluiden työpaikat lisääntyvät. Rakentamisessa 
kasvuodotukset ovat vähäiset koko maakunnassa. Lä
hes kaikki vastaajat arvioivat maatalouden työpaikka
määrän pienentyvän, julkisten palveluiden osuus työl
listäjänä supistuu koko maakunnassa.

• Pohjois-Pohjanmaan kunnissa investointien kehitys 
varsin heikoksi tänä vuonna. Teollisuuden investoinnit 
lisääntyvät, tosin kasvu jää varsin hitaaksi. Muilla ky
sytyillä toimialoilla investoinnit vähentyvät koko maa
kunnassa. Kaupan ja palveluiden näkymät ovat heiken
tyneet selvästi varsinkin Oulun seudun ulkopuolella. 
Ensi vuoden kehitys näyttää pitkälti samansuuntaiselta. 
Ainoastaan asuntorakentaminen saattaa hieman vilkas
tua tämän vuotuisesta.
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Kajaanin seudulla lähes kaikki vastaajat arvioivat kuntansa kehityksen paranevan lähivuosina, muis
sa kunnissa näkymät ovat selvästi huonommat. Kajaanin seudun ulkopuolella kuntien rahoitusnäky
mät ovat synkentyneet viime syksystä. Kainuun kunnissa veroäyrin hinta pysyy ennallaan ensi vuon
na, korotuspaineet kasvavat vuonna 1998. Kuntien tulokehitys heikentyy viime vuodesta. Kuntien 
velanotto vähentyy tänä vuonna koko maakunnassa, Kajaanin seudulla velka lisääntyy vuonna 1997. 
Työttömyys helpottaa Kajaanin seudulla tänä ja  ensi vuonna. Asuntorakentamisen odotetaan vilkas
tuvan Kajaanin seudulla. Teollisuuden investoinnit kasvavat ensi vuonna koko maakunnassa. Kajaa
nin seudulla myös maatalouden panostusten arvioidaan lisääntyvän. Sosiaali- ja  terveyspalveluiden 
vaikeuksien odotetaan kasvavan koko maakunnassa. Kajaanin seudun ulkopuolella elinkeinoelämän 
kehittämisedellytykset ovat edelleen heikot. Tosin EU-jäsenyyden uskotaan tuovan helpotusta tilan
teeseen.

•  Kainuun kehitysnäkymät ovat edelleen ristiriitaiset. 
Kajaanin seudulla lähes kaikki vastaajat arvioivat kehi
tyksen paranevan, muissa kunnissa näkymät ovat 
oleellisesti huonommat. Kajaanin seudun ulkopuolisten 
kuntien näkymät ovat kohentuneet jonkin verran viime 
vuodesta.

• Kainuun kuntien rahoitusasema on vaikea, näkymät 
ovat huonontuneet syksystä varsinkin Kajaanin seudun 
ulkopuolella. Kajaanin seudulla kuntien yhteistyö su
juu hyvin, muissa kunnissa odotukset ovat varovaisem
mat. Sosiaali- ja  terveyspalveluiden järjestämisen on
gelmien arvioidaan lisääntyvän koko maakunnassa. 
Näkymät ovat huonontuneet viime syksystä. Ympäris
töasiat huolestuttavat edelleen vastaajia Kajaanin seu
dun ulkopuolella. Kajaanin seudun ulkopuolella elin
keinoelämän kehittämismahdollisuudet ovat edelleen 
heikot, tosin toiveet ovat kohentuneet hieman syksystä. 
Kunnallistekniikan vaikeudet ovat poistumassa Kajaa
nin seudulla. Kainuun asumistilanteesta on eriäviä nä
kemyksiä. Kajaanin seudulla näkymät ovat aikaisem
paa valoisammat, muissa kunnissa ongelmien arvioi
daan lisääntyvän lähitulevaisuudessa. Kulttuuri- ja  va
paa-aikatoimen näkymät ovat varsin synkät Kajaanin 
seudulla, muissa kunnissa vaikeudet ovat poistumassa.

• Kaikki Kajaanin seudun vastaajat näkevät maakunnal
lisen yhteistyön lisääntyvän. Myös seutukunnallisen 
yhteistoiminnan merkitystä painotetaan edelleen. Ka
jaanin seudun ulkopuolella toiveet ovat hieman vähäi
semmät. Kansainvälisen yhteistyön ja  yhteyksien elin
keinoelämän kanssa arvioidaan tiivistyvän lähivuosina. 
Yhteistyössä valtionhallinnon kanssa nähdään vähem
män vaikeuksia kuin useimmissa muissa maakunnissa •

• Kaikki Kajaanin seudun vastaajat arvioivat EU-jä- 
senyyden vaikuttavan myönteisesti sekä kunnan omaan 
toimintaan että elinkeinoelämän kehittymiseen. Muissa 
kunnissa EU-jäsenyyden odotetaan hyödyttävän elin
keinoelämän kehittymistä, mutta sen hyödyt kunnan 
oman toiminnan kannalta jäävät vähäisiksi.

• Kainuun kunnat eivät aio korottaa veroäyrin hintaa 
ensi vuonna. Vuoden 1997 osalta näkymät muuttuvat 
hieman. Viidennes vastaajista odottaa kuntansa korot
tavan äyrin hintaa.

• Kuntien tulokehitys ovat syksyisiä arvioita huonompi. 
Kasvu jää tänä ja  ensi vuonna odotettua pienemmäksi 
koko maakunnassa, Kajaanin seudun ulkopuolella kun
tien tulot vähentyvät vuonna 1997.

• Kainuun kuntien velat pienentyvät tänä vuonna, joskin 
vähennyksen arvioidaan olevan syksyisiä arvioita hi
taampaa. Vuonna 1997 velanotto kasvaa Kajaanin seu
dulla. Muissa kunnissa velkamäärä supistuu hieman.

• Kajaanin seudulla työttömyyden odotetaan helpottavan 
selvästi vuosina 1996-1997. Muissa kunnissa työttö-

• myys pysyy suunnilleen viime vuotisella tasolla.

• Lähes kaikki vastaajat arvioivat maatalouden työpaik
kojen vähenevän tänä vuonna. Myös julkisissa palve
luissa menetetään runsaasti työpaikkoja koko maakun
nassa. Kajaanin seudulla teollisuuteen ja yksityisiin 
palveluiden odotetaan syntyvän nopeasti uusia työpaik
koja. Muissa kunnissa työpaikkojen arvioidaan lisään
tyvän lähinnä teollisuudessa ja  rakentamisessa.

• Teollisuuden investointinäkymät ovat heikentyneet no
peasti Kajaanin seudulla. Vielä syksyllä runsaat 2/3 
vastaajista arvioi investointien lisääntyvän, nyt vastaa
vaa odottaa enää kolmannes. Keskusseudun ulkopuo
lella odotukset ovat syksyistä paremmat. Asuntoraken
tamisen arvioidaan elpyvän tänä vuonna Kajaanin seu
dulla. Ensi vuonna teollisuuden investointien uskotaan 
kasvavan ripeästi koko maakunnassa. Muusta maasta 
poiketen Kajaanin seudulla maatalouden investointien 
odotetaan kasvavan. Kajaanin seudulla asuntorakenta
misen odotetaan pysyvän vilkkaana myös ensi vuonna.
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Lapin yleiset kehitysnäkymät ovat edelleen valoisat. Kuntien yhteistyö sujuu hyvin keskusseuduilla, 
muissa kunnissa odotukset ovat huonoimmat koko maassa. Keskusseuduilla korostetaan erityisesti 
seutukunnallisen ja  maakunnallisen yhteistoiminnan merkitystä. Elinkeinoelämän kehittämismahdol
lisuudet ovat huonontuneet syksystä koko maakunnassa. EU-jäsenyyden uskotaan kuitenkin vaikutta
van myönteisesti myös elinkeinoelämän kehittymiseen. Kuntien rahoitustilanne on edelleen vaikea. 
Veroäyrin hinnan korotuspaineet kasvavat vuonna 1998 koko maakunnassa. Kuntien tulojen kasvu 
hidastuu tänä vuonna, ensi vuonna tulojen uskotaan pienentyvän koko maakunnassa. Kuntien ve
lanotto vähenee keskusseutujen ulkopuolella, keskusseuduilla velan odotetaan kasvavan vuonna 
1997. Keskusseutujen työttömyys alenee tänä vuonna, ensi vuonna työllisyystilanteen arvioidaan ko
hentuvan hitaasti koko maakunnassa. Investoinnit lisääntyvät nopeimmin teollisuudessa, asuntora
kentaminen vilkastuu ensi vuonna koko maakunnassa

• Lapin yleiset kehitysnäkymät ovat edelleen valoisat. 
Keskusseuduilla toiveet ovat kasvaneet, muissa kunnis
sa näkymät ovat heikentyneet viime syksystä.

• Lapin kuntien rahoitustilanne on edelleen vaikea, tosin 
keskusseuduilla ongelmien arvioidaan pienentyneet 
syksystä. Keskusseuduilla kuntien yhteistyö sujuu hy
vin, muissa kunnissa näkymät ovat huonoimmat koko 
maassa. Tilanne on huonontunut selvästi viime syksys
tä. Vanhusten hoito huolestuttaa vastaajia keskusseutu
jen ulkopuolella. Terveydenhoitopalveluiden tilanne 
heikentyy lähitulevaisuudessa koko maakunnassa, nä
kymät ovat maan huonoimmat. Elinkeinoelämän kehit
tämisedellytykset ovat synkentyneet syksystä koko 
maakunnassa. Lapin kuntien kaavoitustilanne arvioi
daan edelleen varsin hyväksi. Asumisen ongelmat ovat 
kasvaneet koko maakunnassa. Koulutoimen näkymät 
ovat maan synkimmät. Varsinkin keskusseuduilla odo
tukset ovat huonontuneet viime vuodesta, tosin muissa 
kunnissa tilanne on edelleen huonompi. Kulttuuri- ja 
vapaa-aikatoimen ongelmien arvioidaan kasvavan lähi
vuosina koko maakunnassa.

• Lähes kaikki keskusseutujen vastaajat arvioivat seutu
kunnallisen yhteistyön lisääntyvän lähitulevaisuudessa. 
Muissa kunnissa näkemykset ovat aikaisempaa varo
vaisemmat. Keskusseuduilla korostetaan muita kuntia 
enemmän myös maakunnallisen yhteistoiminnan mer
kitystä. Keskusseutujen ulkopuolella kaikki vastaajat 
arvioivat kansainvälisten yhteyksien lisääntyvän, lisäk
si yhteistyö elinkeinoelämän kanssa vilkastuu lähi
vuosina. Keskusseuduilla näkemykset ovat samansuun
taiset. Yhteydet valtionhallintoon vähentyvät koko 
maakunnassa. •

• Lapin kunnat suhtautuvat EU-jäsenyyteen myönteisim
min koko maassa. Jäsenyyden arvioidaan hyödyttävän 
sekä elinkeinoelämän kehittymistä että kunnan omaa 
toimintaa. Näkemykset ovat samanlaiset koko maakun
nassa.

• Keskusseutujen kunnat eivät korota veroäyrin hintaa 
ensi vuonna. Muissa kunnissa neljännes vastaajista ar
vioi kuntansa laskevan ja joka kymmenes nostavan äy
rin hintaa vuodelle 1997. Vuonna 1998 korotuspainei- 
den uskotaan lisääntyvän koko maakunnassa. Keskus
seuduilla lähes kolmannes ja muissa kunnissa 40 pro
senttia vastaajista uskoo kuntansa nostavan äyrin hin
taa.

• Kuntien tulojen kasvu hidastuu viime vuodesta koko 
maakunnassa. Vuonna 1997 kuntien tulot pienentyvät. 
Näkymät ovat heikentyneet selvästi viime syksystä.

• Keskusseutujen ulkopuolella kuntien velkamäärä su
pistuu nopeasti vuosina 1996-1997. Keskusaluekunnis- 
sa velanotto pienentyy tänä vuonna, mutta kasvaa vuo
den 1997 aikana.

• Lapin työllisyysnäkymät ovat pitkälti samanlaiset kuin 
viime syksynä. Keskusalueiden ulkopuolella työttö
myyden arvioidaan kasvavan viime vuodesta, kes- 
kusaluekunnissa sen uskotaan vähentyvän. Ensi vuon
na työttömyys hellittää vähän. Keskusseutujen ulko
puolella toiveet ovat hieman muita kuntia suuremmat.

• Lähes kaikki vastaajat arvioivat maatalouden työpaik
kojen vähentyvän tänä vuonna. Teollisuudessa kas
vuodotuksia on vain keskusseutujen ulkopuolella. Ra
kentamisen työpaikat lisääntyvät hitaasti koko maa
kunnassa. Julkisissa palveluissa menetetään tänä vuon
na varsin paljon työpaikkoja. Työpaikkakasvu on suu
rinta yksityisissä palveluissa.

• Keskusseuduilla teollisuuden ja  asuntorakentamisen in
vestoinnit lisääntyvät tänä vuonna. Muissa kunnissa 
kasvuodotuksia on lähinnä teollisuudessa sekä kaupan 
ja  palveluiden aloilla. Vuonna 1997 teollisuuden ja 
asuntorakentamisen panostukset lisääntyvät. Keskus
seuduilla asuntorakentamisen arvioidaan vilkastuvan 
selvästi tämän vuotuisesta.
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Maarianhaminan seudulla kuntien kehitysnäkymät ovat syksyistä paremmat, muissa kunnissa odo
tukset ovat synkemmät. Maarianhaminan seudulla kuntien rahoitustilanne on valoisimpia koko 
maassa. Maarianhaminan seudun ulkopuolella kuntien yhteistyön arvioidaan sujuvan aikaisempaa 
huonommin. Maarianhaminan seudulla elinkeinoelämän kehittämisedellytykset ovat heikot, muissa 
kunnissa tilanne on parantunut syksystä. Maarianhaminan seudun ulkopuolella terveydenhoitopalve- 
luiden ja  vanhusten huollon näkymät ovat synkentyneet viime vuodesta. EU-jäsenyyteen suhtaudu
taan kielteisesti koko maakunnassa. Varsinkin Maarianhaminan seudun ulkopuolella jäsenyyden ar
vioidaan vaikuttavan kielteisesti kunnan toimintaan mutta erityisesti elinkeinoelämän kehittymiseen. 
Veroäyrin hinnan korotuspaineet ovat suurimmat keskusseudun kunnissa. Kuntien tulot pysyvät en
nallaan tänä vuonna. Vuonna 1997 Maarianhaminan seudun kuntien tulot pienentyvät, muissa kun
nissa niiden arvioidaan hieman lisääntyvän. Maarianhaminan seudulla työttömyys lisääntyy tänä ja  
ensi vuonna. Investointien ei uskota juurikaan kasvavan tänä vuonna. Ensi vuonna kasvuodotuksia 
on erityisesti Maarianhaminan seudulla, teollisuuden ja  asuntorakentamisen investointien arvioi
daan lisääntyvän.

• Ahvenanmaan kuntien kehitysnäkymät ovat ristiriitai
set. Maarianhaminan seudulla kuntien kehityksen arvi
oidaan parantuvan, näkymät ovat paremmat kuin viime 
syksynä. Muissa kunnissa kehitysnäkymät ovat selvästi 
huonommat, kehityksen ei uskota juurikaan paranevan 
lähitulevaisuudessa.

• Maarianhaminan seudun kuntien rahoitustilanne on 
edelleen parhaimpia koko maassa, vaikeuksien arvioi
daan jopa vähentyvän lähivuosina. Muissa kunnissa 
näkymät ovat selvästi huonommat. Maarianhaminan 
seudulla kuntien yhteistyö sujuu hyvin, muissa kunnis
sa toiveet ovat vähentyneet syksystä. Päivähoitopalve- 
luiden ja vanhusten huollon tilanne huolestuttaa vas
taajia syksyistä vähemmän Maarianhaminan seudulla. 
Muissa kunnissa terveydenhoitopalveluiden ja vanhus
ten huollon ongelmien arvioidaan lisääntyvän lähitule
vaisuudessa. Ahvenanmaalla ympäristöasiat huolestut
tavat vastaajia aikaisempaa enemmän, koko maassa 
vain Lapissa odotukset ovat synkemmät. Maarianhami
nan seudulla elinkeinoelämän kehittämisedellytykset 
ovat heikot. Muissa kunnissa tilanne on parantunut sel
västi viime syksystä, ongelmien arvioidaan olevan 
poistumassa. Maarianhaminan seudun ulkopuolisten 
kuntien kaavoitustilanne on huono, myös kunnallistek
niikka huolestuttaa aikaisempaa enemmän. Kulttuuri
toimen tilanne on parantunut Maarianhaminan seudun 
ulkopuolella.

• Seutukunnallinen yhteistoiminta koetaan keskeisimmäksi 
Ahvenanmaalla. Maarianhaminan seudulla kaikki vastaa
jat uskovat yhteistyön lisääntyvän. Maakunnallinen ja 
kansainvälinen yhteistyö edistyy selvästi hitaammin. Yh
teistoiminta valtionhallinnon kanssa nähdään tärkeäm
mäksi kuin useimmissa muissa maakunnissa. •

• Ahvenanmaalla suhtaudutaan kielteisesti Suomen EU- 
jäsenyyteen. Maarianhaminan seudulla kaikki vastaajat 
arvioivat jäsenyyden haittaavan elinkeinoelämän kehit
tymistä. Myös kunnan oman toiminnan kannalta hyö
dyt jäävät vähäisiksi. Maarianhaminan seudulla jä
senyyden uskotaan vaikuttavan kielteisesti alueen toi
mintaan, vaikka näkemykset eivät olekaan yhtä torju
vat kuin muissa kunnissa.

• Maarianhaminan seudun ulkopuolella veroäyrin hinta 
pysyy ennallaan ensi vuonna, keskusseudulla lähes 
kolmannes vastaajista arvioi kuntansa alentavan äyrin 
hintaa. Vuonna 1998 korotuspaineet kasvavat jonkin 
verran, noin 17 prosenttia vastaajista odottaa äyrin hin
nan nousevan.

• Ahvenanmaan kuntien tulojen odotetaan pysyvän tänä 
vuonna ennallaan. Maarianhaminan seudun ulkopuolel
la näkymät ovat kohentuneet selvästi viime syksystä. 
Tuolloin lähes 60 prosenttia vastaajista arvioi tulokehi
tyksen huonontuvan, nyt lähes kolmannes paranevan. 
Vuonna 1997 Maarianhaminan seudun kuntien tulot 
pienentyvät, muissa kunnissa ne saattavat jopa kasvaa.

• Ahvenanmaan kuntien velat vähenevät vuosina 1996- 
1997. Maarianhaminan seudun ulkopuolella velan us
kotaan vähentyvän hitaammin kuin syksyllä arvioitiin.

• Ahvenanmaan työllisyyskehityksen uskotaan olevan 
syksyisiä arvioita heikompi. Maarianhaminan seudulla 
työttömyys kasvaa tänä ja  ensi vuonna. Keskusseudul
la työttömyys lisääntyy tänä vuonna, mutta ensi vuon
na kasvun uskotaan taittuvan.

• Ahvenanmaan kunnissa työpaikat lisääntyvät eniten 
yksityisissä palveluissa. Muista maakunnaista poiketen 
myös julkisten palveluiden työpaikkamäärän arvioi
daan kasvavan. Lähes kaikki vastaajat odottavat maata
louden työpaikkojen vähentyvän. Maarianhaminan seu
dun ulkopuolella myös teollisuuden työpaikkamäärä 
supistuu. Maarianhaminan seudulla rakentamisen työ
paikat lisääntyvät tänä vuonna.

• Ahvenanmaan investointikehitys arvioidaan varsin hei
koksi tänä vuonna. Maarianhaminan seudun ulkopuo
lella asuntorakentaminen vähentyy, myös teollisuuden 
panostukset pienentyvät. Maarianhaminan seudulla in
vestoinnit eivät juurikaan lisäänny, pieniä kasvuodo
tuksia on teollisuudessa ja asuntorakentamisessa. Ensi 
vuoden näkymät ovat hieman paremmat. Kasvuodo
tukset vahvistuvat Maarianhaminan seudulla. Muissa 
kunnissa investointien vähentyminen hidastuu tämän 
vuotuisesta. Kaupan ja  palveluiden investoinnit kasva
vat koko maakunnassa.
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Utvecklingen i framtiden Nyland

landskapen heia landet

■ B 1 central orter m. omnejd central ortet m. omnejd

▼  övriga kommuner Q  övriga kommuner

Utsiktema för utvecklingen är ljusa i Nyland. Vid sidan av Kajanaregionen är 
förväntningama i huvudstadsregionen de största i landet. Finansieringsläget i 
kommunema är svärt och i huvudstadsregionen antas svärighetema öka under 
de närmaste áren. I de övriga kommunema har utsiktema förbättrats en aning 
sedan hösten. Ökningen av kommunemas inkomster avtar i är och nästa ár ser 
ut att bli ännu sämre. Kommunema i huvudstadsregionen upptar mindre skuld 
än tidigare, men i de övriga kommunema uppskattas skuldminskningen upp- 
höra nästa är. Skatteöret i kommunema är oforändrat nästa är. Inom huvud
stadsregionen uppskattade en fjärdedel av uppgiftslämnama att skatteöret höjs 
är 1998. Inom huvudstadsregionen upplevs läget inom hälsovärden och äld- 
ringsvärden som problematiskt. Näringslivet utvecklas mycket väl i huvud
stadsregionen och sysselsättningsutvecklingen i Nyland är positivast i heia 
landet. Arbetslösheten avtar i heia landskapet. Antalet arbetsplatser ökar 
ffamför allt inom industrin och de privata tjänstema. Investeringama ökar en
dast litet áren 1996-1997. Tillväxtförväntningama är störst inom industrin. 
Inom huvudstadsregionen är inställningen tili EU-medlemskapet positiv. Med- 
lemskapet antas vara tili nytta bäde för kommunens egen verksamhet och för 
utvecklingen av näringslivet.

Utvecklingen i framtiden

landskapen heia landet

■ B 1 central orter m. omnejd central ortet m. omnejd

▼  övriga kommuner Q  övriga kommuner

Egentliga Finland
De allmänna utvecklingsutsiktema i landskapet har inte förändrats sedan 
hösten. Inom Äboregionen är utsiktema bättre än i de övriga kommunema. 
Finansieringsläget i kommunema i Egentliga Finland hör tili de sämsta i lan
det, men utsiktema för det kommunala samarbetet har förbättrats sedan i fjol. 
Speciellt betonas betydelsen av samarbetet mellan de olika ekonomiska re- 
gionema. Ocksä samarbetet med andra landskap och de intemationella kontak- 
tema väntas öka. Inom Äboregionen är utsiktema för utvecklande av närings
livet bättre än tidigare. Kraven pä höjning av skatteöret ökar en aning är 
1998. Inkomstutsiktema i kommunema har försämrats sedan hösten. Utanför 
Äboregionen kan inkomstema rentav minska i är. Är 1997 minskar inkoms- 
tema ocksä i kommunema i Äboregionen. Kommunemas skuldupptagning 
minskar ären 1996-1997 i heia landskapet. Arbetslösheten minskar längsam- 
mare än i fjol. Investeringsutvecklingen är mycket svag i är och nästa är. 
Enligt uppskattningama ökar bostadsbyggandet nästa är i Äboregionen.

Utvecklingen i framtiden

landskapen heia landet

oentral orter m. omnejd central ortet m. omnejd

övriga kommuner }'■' ■! övriga kommuner

Satakunta
De allmänna utvecklingsutsiktema i kommunema i Bjömeborgsregionen är 
fortfarande ljusare än pä andra hält i Satakunta. Finansieringsläget i kom
munema i Bjömeborgsregionen hör tili de bästa i landet. Utanför Bjömeborgs
regionen upplever uppgiftslämnama större oro än i höstas över hur hälso- 
värdstjänstema skall kunna arrangeras. Inom Bjömeborgsregionen anses svä
righetema vara mindre än tidigare. I kommunema inom Bjömeborgsregionen 
löper samarbetet fortfarande mycket väl. Utanför Bjömeborgsregionen är in
ställningen tili EU-medlemskapet negativare än tidigare. Skatteöret väntas för- 
ändras bara i nägra fä kommuner. Är 1997 är skatteöret oforändrat, och in- 
komstutvecklingen i kommunema försämras i heia landskapet. Kommunemas 
skulder minskar ären 1996-1997, men minskningen blir betydligt längsam- 
mare är 1997. Samma är väntas arbetslösheten minska i heia landskapet. Sam- 
tidigt antas investeringama öka speciellt inom industrin och bostadsbyggandet.
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Tavastland Utvecklingen i framtiden

De allmänna utvecklingsutsiktema i Tavastland har försämrats sedan hösten. 
Detta gäller framför allt utanför Tavastehusregionen. Finansieringsutsiktema i 
kommunema har förbättrats, även om läget i kommunema utanför Tavastehus
regionen fortfarande är svärt. Det kommunala samarbetet löper väldigt väl i 
hala landskapet; i Tavastehusregionen är förväntningama avsevärt större än i 
höstas. Speciellt väntas samarbetet mellan de ekonomiska regionema intensi
fieras. Utsiktema för utveckling av näringslivet är goda framför allt i Tavaste
husregionen. EU-medlemskapet bedöms ha en positiv effekt pä kommunens 
egen verksamhet, men speciellt pä utvecklingen av näringslivet. Kommunema 
bevarar skatteöret pä den nuvarande nivän ocksä är 1997. Utanför Tavastehus
regionen ökar kraven pä höjning av skatteöret är 1998. Inkomstutvecklingen i 
kommunema uppskattas bli längsammare än i fjol, men inkomstema ökar 
ändä i heia landskapet under áren 1996-1997. Kommunemas skuldupptagning 
minskar är 1997. Utanför Tavastehusregionen antas skuldema emellertid öka 
är 1996. Enligt uppskattningama minskar arbetslösheten i är och nästa âr i 
Tavastehusregionen. I de övriga kommunema ökar arbetslösheten ännu i är. 
Antalet arbetsplatser ökar främst inom de privata tjänstema. Är 1997 bedöms 
investeringama i bostadsbyggandet och industrin öka i heia landskapet.

landskapen heia landet

HB" central orter m. omnejd Q  central ortet m. omnejd 

övriga kommuner j  'i övriga kommuner

Birkaland Utvecklingen i framtiden

De allmänna utvecklingsutsiktema i kommunema i Birkaland hör tili de bästa 
i landet. Inom Tammerforsregionen uppskattade ungefär 80 procent av upp- 
giftslämnama att utvecklingen gär mot det bättre. Finansieringssvärighetema i 
kommunema upplevs som mindre än i nästan alla andra landskap. Utanför 
Tammerforsregionen löper utvecklingen av näringslivet sämre än tidigare. Ä 
andra sidan antas EU-medlemskapet ha en positiv inverkan pä utvecklingen av 
näringslivet i heia landskapet. En fjärdedel av uppgiftslämnama i Tammerfors 
och en sjättedel av uppgiftslämnama i de övriga kommunema uppskattade att 
skatteöret sänks nästa är. Kommunemas skulder minskar snabbt i är, men in
komstutvecklingen försämras jämfört med i fjol. Inom Tammerforsregionen 
bedöms kommunemas inkomster minska är 1997. Sysselsättningsutsiktema i 
Birkaland är fortfarande de bästa i heia landet. Antalet arbetsplatser ökar 
framför allt inom de privata tjänstema. I Tammerforsregionen har förväntning
ama ökat ocksä inom industrin. Investeringsutvecklingen i landskapet är fort
farande väldigt god. Speciellt väntas investeringama i industri och bostads- 
byggande öka. landskapen heia landet

central orter m. omnejd Q  central ortet m. omnejd 

▼  övriga kommuner Q  övriga kommuner

Päijät-Häme Utvecklingen i framtiden

De allmänna utvecklingsutsiktema i landskapet är fortfarande ljusa. Man fort- 
sätter att satsa pä det kommunala samarbetet i heia landskapet. Inom Lahtisre- 
gionen upplever uppgiftslämnama större oro än tidigare över hur hälsovärds- 
tjänstema skall kunna arrangeras. Utsiktema för utvecklande av näringslivet 
försämras i heia landskapet. I Päijät-Häme är inställningen tili EU-medlem- 
skapet positiv, och i Lahtisregionen är förväntningama större än i de övriga 
kommunema. Nästan alla uppgiftslämnare uppskattade att skatteöret i kom
munen är oförändrat áren 1997-1998. Inkomstutvecklingen i kommunema 
försämras jämfört med i fjol, men skuldupptagningen minskar ären 1996-1997 
i heia landskapet. I Lahtisregionen minskar arbetslösheten i är och nästa âr. I 
de övriga kommunema är äsiktema en aning försiktigare. Investeringama 
väntas inte öka nämnvärt under detta och nästa är.

landskapen heia landet

central orter m. omnejd Q  central ortet m. omnejd 

▼  övriga kommuner Q  övriga kommuner
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Utvecklingen i framtiden

landskapen heia landet

^ B  central orter m. omnejd central ortet m. omnejd

▼  övriga kommuner övriga kommuner

Inom centralortema i Kymmenedalen väntas utvecklingen inom kommunema 
bli bättre under de närmaste áren. Finansieringsläget i kommunerna är fortfa- 
rande svárt; utanför centralortema har läget försämrats sedan hösten. Nästan 
alla kommuner bevarar skatteöret pá den nuvarande niván under nästa ár. Är 
1998 ökar höjningskraven nägot. Inkomstutvecklingen i kommunema för- 
sämras märkbart jämfört med i fjol och inkomstema antas nästa ár minska i 
heia landskapet. Kommunemas skuldbörda minskar däremot i ár. Förvänt- 
ningarna angäende arbetslösheten gár i sär. Inom centralortema minskar arbets- 
lösheten áren 1996-1997, men i de övriga kommunema antas arbetslösheten 
öka. Investeringama minskar i ár inom alia de tillfrágade näringsgrenama. 
Nästa är blir bostadsbyggandet livligare inom centralortema. Utanför central
ortema har det sedan hösten blivit betydligt svärare att arrangera äldringsvär- 
den. Läget inom hälsovärden oroar uppgiftslämnama i heia landskapet. Enligt 
uppskattningama har EU-medlemskapet en positiv inverkan, inte bara pä ut- 
vecklingen av näringslivet, utan ocksä pä kommunemas egen verksamhet.

Kymmenedalen

Utvecklingen i framtiden $ ¿ ^ 3  K a re /en

landskapen heia landet

'^ B  central orter m. omnejd ^  central ortet m. omnejd 

övriga kommuner I H  övriga kommuner

De allmänna utvecklingsutsiktema i Södra Karelen har försämrats betydligt 
sedan hösten. Finansieringsläget i kommunema är sämre än vad som uppskat- 
tades i höstas. Nästa är är skatteöret i kommunema oförändrat, men 
höjningskraven ökar betydligt är 1998. En tredjedel av uppgiftslämnama upp- 
skattade att kommunen kommer att höja skatteöret. Kommunemas inkomster 
ökar i är, men minskar nästa är i heia landskapet. Kommunemas skuldupptag- 
ning minskar i är i heia landskapet, men nästa är antas skuldema öka utanför 
Villmanstrandsregionen. Arbetslösheten minskar i heia landskapet áren 1996- 
1997. Investeringsökningen är liten i är och nästa är; bara bostadsbyggandet 
antas öka snabbt. Det kommunala samarbetet löper väl i heia landskapet. Ut- 
över samarbetet mellan ekonomiska regioner och mellan landskap väntas det 
intemationella samarbetet bli betydligt livligare under de närmaste áren. Inom 
Villmanstrandsregionen är utsiktema inom social- och hälsovärdstjänstema 
betydligt bättre än i höstas. Förutsättningama för att utveckla näringslivet har 
försämrats i heia landskapet. Utsiktema inom skolväsendet är dystra.

Utvecklingen i framtiden

landskapen heia landet

‘S "  central orter m. omnejd central ortet m. omnejd

W "  övriga kommuner { 3  övriga kommuner

Södra Savo lax
De allmänna utvecklingsutsiktema i Södra Savolax är de sämsta i heia landet. 
Inom S:t Michelsregionen är utsiktema en aning bättre än pá andra häll i 
landskapet. Finansieringsläget i kommunema är fortfarande svárt. Kraven pä 
höjning av skatteöret ökar är 1998 i heia landskapet. Inkomstutvecklingen i 
kommunema är betydligt sämre än i ljol och är 1997 antas inkomstema min
ska i heia landskapet. Kommunemas skuldupptagning minskar i är och nästa 
är. Inom S:t Michelsregionen minskar arbetslösheten längsamt áren 1996- 
1997, men i de övriga kommunema är utsiktema sämre. Inom S:t Michelsre
gionen har investeringsutsiktema förbättrats betydligt sedan hösten. Framfor 
allt investeringama i industri och bostadsbyggande ökar snabbt. I de övriga 
kommunema är bostadsbyggandet livligare än i fjol. Läget inom social- och 
hälsovärdstjänstema oroar fortfarande uppgiftslämnama i S:t Michelsregionen. 
Utsiktema för utvecklande av näringslivet bedöms vara smä utanför S:t 
Michelsregionen. Ocksä inom S:t Michelsregionen antas problemen öka.
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De allmänna utvecklingsutsiktema i Norra Savolax är vid sidan av Södra Sa
volax de dystraste i hela landet. Finansieringsläget i kommunema bedöms 
vara väldigt svärt; utsiktema är sämst i landet. Nastan en femtedel av uppgifts- 
lämnama i kommunema i Kuopioregionen bedömde att skatteöret höjs nästa 
ár. Ar 1998 ökar höjningskraven i hela landskapet. Inom Kuopioregionen ökar 
kommunemas inkomster áren 1996-1997, men i de övriga kommunema min- 
skar inkomstema under báda áren. I Kuopioregionen minskar kommunemas 
skuldupptagning betydligt i ár, men nästa ár ökar skuldbördan i fiera kom
muner inom regionen. Ocksá i de övriga kommunema ökar skuldupptagning- 
en. Sysselsättningsutvecklingen är i ár svag i heia landskapet, men nästa ár 
antas arbetslösheten minska i Kuopioregionen. Investeringama väntas inte ta 
fart ännu i ár, men enligt uppskattningama korrigeras läget ár 1997. Inom 
Kuopioregionen bedöms investeringama i bostadsbyggande, industri samt 
handel och tjänster öka. I de övriga kommunema är utsiktema sämre. Utsiktema 
för det kommunala samarbetet är bättre än i höstas. I kommunema i Norra Savo
lax bedöms samarbetet mellan de ekonomiska regionema öka och även kontak
teina med näringslivet betonas i heia landskapet. Social- och hälsovärdstjänstema 
är förknippade med problem framför allt i Kuopioregionen. Utsiktema för utveck- 
lande av näringslivet är sämst i landet. EU-medlemskapet antas emellertid ha en 
positiv inverkan pá näringshvet under de närmaste áren. Framför allt inom Kuo
pioregionen är inställningen tili Finlands medlemskap i EU positiv.

Norra Karelen
De allmänna utvecklingsutsiktema i Norra Karelen hör tili de dystraste i lan
det. Finansieringsläget i kommunema är svagt, även om utsiktema i Joen- 
suuregionen är nágot bättre än i höstas. Inom Joensuuregionen är kraven pá att 
höja skatteöret större än i de övriga kommunema; en tredjedel av uppgiftsläm- 
nama uppskattade att skatteöret höjs ár 1998. Utanför Joensuuregionen min
skar kommunemas inkomster i ár och nästa är. Kommunemas skulder väntas 
minska i heia landskapet under áren 1996-1997. Minskningen är snabbare i 
Joensuuregionen än i de övriga kommunema Enligt uppskattningama ökar 
arbetslösheten i ár, men ár 1997 blir utvecklingen bättre. Investeringama är 
smä och utsiktema för att utveckla näringslivet är fortfarande väldigt svaga. 
Svárighetema inom skolväsendet ökar i heia landskapet. I kommunema i 
Norra Karelen är inställningen tili EU-medlemskapet positiv. Enligt bedöm- 
ningama är nyttan av medlemskapet störst i frága om utvecklandet av näring
slivet.

Norra Savolax Utvecklingen i framtiden

landskapen

central orter m. omnejd 

övriga kommuner
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Utvecklingen i framtiden
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heia landet

Q  central ortet m. omnejd 

F i  övriga kommuner

Mellersta Finland
Utvecklingen i Jyväskyläregionen bedöms vara positiv ocksá under den när
maste framtiden. I de övriga kommunema är utsiktema sämre. Finansierings
läget i kommunema är fortfarande svärt i heia landskapet. Kraven pá höjning 
av skatteöret ökar ár 1998. Inom Jyväskyläregionen ökar kommunemas in
komster i ár och nästa ár, men förväntningama är mindre än i höstas. De 
övriga kommunemas inkomster minskar nästa ár. Kommunema minskar sina 
skulder i ár och nästa är. Arbetslösheten väntas avta under áren 1996-1997, 
det señare áret nágot snabbare. Investeringama väntas i ár och nästa är öka 
enbart inom bostadsbyggandet. Det kommunala samarbetet löper väl i heia 
landskapet. Inom Jyväskyläregionen bereder läget inom áldringsvárden och 
dagvárden mera oro än tidigare. Utsiktema för utvecklande av näringshvet är 
bättre än tidigare i Jyväskyläregionen, men i de övriga kommunema bedöms 
svárighetema öka. Inom Jyväskyläregionen är EU-medlemskapet enligt upp
skattningama tili nytta för den egna kommunens verksamhet och även för 
utvecklandet av näringslivet.

Utvecklingen i framtiden
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Utvecklingen i framtiden Södra Osterbotten

m

iandskapen heia landet

central orter m. omnejd central ortet m. omnejd

övriga kommuner q j  övriga kommuner

De allmänna utvecklingsutsiktema i Södra Österbotten är väldigt goda. Finan- 
sieringsläget i kommunerna är emellertid svärt och över hälften av uppgifts- 
lämnama bedömde att svärighetema ökar under den närmaste framtiden. Ut- 
siktema för samarbete kommunerna emellan är fortfarande goda i heia lands- 
kapet. Läget inom social- och hälsovärden bedöms vara mycket gott i heia 
landskapet. Utsiktema för utvecklande av näringslivet bedöms vara sämre än i 
fiol. Kraven pá skatteöreshöjning ökar är 1998 speciellt i Seinäjokiregionen. 
Ar 1997 antas kommunemas inkomster minska i heia landskapet. Kom- 
munernas skulder minskar är 1996 i heia landskapet, men nästa är ökar skuld- 
upptagningen i Seinäjokiregionen. Arbetslösheten avtar nästa är inom Seinäjo
kiregionen. Utanför regionen minskar investeringama i är. Däremot ökar in- 
vesteringama i industri och bostadsbyggande i Seinäjokiregionen. Utsiktema 
för är 1997 är liknande. I Södra Österbotten förhäller man sig tvivlande tili 
effektema av EU-medlemskapet. Enligt uppskattningama försvärar medlem- 
skapet speciellt utvecklandet av näringslivet.

Utvecklingen i framtiden

Iandskapen heia landet
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Utvecklingen i framtiden

Iandskapen heia landet

central orter m. omnejd Q  central ortet m. omnejd 

övriga kommuner r  '-'r övriga kommuner

Vasa Kustregion
De allmänna utvecklingsutsiktema i Vasa kustregion är ljusast i heia landet. 
Utanför Vasaregionen har förväntningama ökat betydligt sedan hösten. Finan- 
sieringsläget i kommunerna i Vasaregionen är svagt, men i de övriga kom
munerna är utsiktema de bästa i heia landet. Utanför Vasaregionen kommer 
skatteöret att vara oförändrat under de tvä närmaste ären. Inom Vasaregionen 
tror en sjättedel av uppgiftslämnama att skatteöret höjs är 1998. Kom
munemas skulder inom Vasaregionen ökar ären 1996-1997. I de övriga kom
munerna minskar skuldema under bäda ären. Kommunemas inkomster ökar i 
är i heia landskapet och utanför Vasaregionen väntas de öka ocksä nästa är. 
Enligt uppskattningama kommer sysselsättningsläget i kommunerna i Vasa 
kustregion att förbättras under ären 1996-1997. Utanför Vasaregionen bedöms 
bostadsbyggandet bli livligare i är och även investeringama i handel och tjän- 
ster ökar märkbart. Inom Vasaregionen ökar satsningama inom industrin. Är 
1997 försämras investeringsutsiktema utanför Vasaregionen. Utsiktema för ut
vecklande av näringslivet är svaga i heia landskapet. EU-medlemskapet antas 
emellertid vara tili stör nytta för utvecklingen av näringslivet.

Mellersta Österbotten
Utanför Karlebyregionen är utvecklingsutsiktema ljusare än i höstas. Inom 
centralorten har förväntningama blivit dystrare. Finansieringsläget i kom- 
munema är sämst i landet. Över 80 procent av uppgiftslämnarna bedömde att 
utvecklingen gär mot det sämre. Kommunemas inkomster minskar nästa är i 
hela landskapet. I kommunema i Karlebyregionen minskar skuldupptagningen 
i är men ökar nästa är. Utanför Karlebyregionen väntas arbetslösheten avta i 
är och nästa är. Detta är blir bostadsbyggandet livligare i hela landskapet och i 
Karlebyregionen ökar ocksä industriinvesteringama. Nästa är försämras inves- 
teringsutvecklingen utanför Karlebyregionen. Det kommunala samarbetet 
löper väl inom Karlebyregionen, men i de övriga kommunema har förhopp- 
ningama minskat. Det intemationella samarbetet blir livligare i hela landskapet. 
Utanför Karlebyregionen har utsiktema för utvecklande av näringslivet blivit bätt- 
re sedan hösten. I Mellersta Österbotten förhäller man sig tvivlande tili EU-med
lemskapet. Enligt uppskattningama har medlemskapet mera negativa än positiva 
effekter pä kommunens verksamhet och pä utvecklingen av näringslivet. Utanför 
Karlebyregionen bereder dagvärdstjänstema och äldringsvärden större oro än tidi- 
gare. I Karlebyregionen förekommer det problem inom hälsovärden.
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Norra Osterbotten Utvecklingen i framtiden

Inom Uleáborgsregionen ar utvecklingsutsikteraa fortfarande battre án pá 
andra háll i landskapet, aven om ásiktema ar nágot forsiktigare án i hdstas. 
Forvántningama pá det kommunala samarbetet ar storre án i hostas i hela 
landskapet. Framfdr allt blir samarbetet mellan de ekonomiska regionema allt 
viktigare under de nármaste áren. Forutsáttningama for utvecklande av narings- 
livet har blivit battre i hela landskapet. Dessutom bedoms EU-medlemskapet 
vara till nytta fór utvecklingen av naringslivet under den nármaste framtiden. 
Finansieringsláget i kommunema ár fortfarande dáligt och problemen vántas 
oka i hela landskapet. Inkomstutvecklingen i kommunema ár sámre án i fjol; 
utanfor Uleáborgsregionen antas kommunemas inkomster minska násta ár. 
Kraven pá hojning av skatteoret ókar ár 1998 i hela landskapet. Kommunemas 
skulder okar áren 1996-1997 i Uleáborgsregionen. Sysselsáttningsutveckling- 
en i landskapet har forsámrats nágot sedan hosten. Investeringama vántas inte 
bli livligare i ár eller násta ár.

landskapen heia landet

“B "  central orter m. omnejd 0  central ortet m. omnejd 

övriga kommuner ! '! ovnga kommuner

Kajanaland
Inom Kajanaregionen uppskattade nastan alla uppgiftslämnare att utvecklingen 
i den egna kommunen blir bättre under de närmaste ären. I de övriga kom
munema är utsiktema betydligt sämre. Utanför Kajanaregionen har finansier- 
ingsutsiktema försämrats sedän hösten. Skatteöret i kommunema i Kajanaland 
är oförändrat nästa är, men höjningskraven ökar är 1998. Inkomstutvecklingen 
i kommunema blir sämre än i fjol. Kommunemas skuldupptagning minskar i 
är i heia landskapet, men inom Kajanaregionen ökar skulden är 1997. Arbets- 
lösheten avtar i Kajanaregionen under detta och nästa är och bostadsbyggan- 
det väntas bli livligare. Industriinvesteringama ökar nästa är i heia landskapet. 
Inom Kajanaregionen antas ocksä satsningama inom lantbruket öka. Svärig- 
hetema inom social- och hälsovärdstjänstema väntas öka i heia landskapet. 
Utanför Kajanaregionen är förutsättningama för utvecklande av näringslivet 
fortfarande smä. A andra sidan antas EU-medlemskapet underlätta Situationen.

Lappland
De allmänna utvecklingsutsiktema i Lappland är fortfarande ljusa. Det kom
munala samarbetet löper väl inom centralortema, men i de övriga kom
munema är förväntningama de sämsta i heia landet. Inom centralortema 
betonas framför allt vikten av samarbete mellan de ekonomiska regionema 
och mellan landskapen. Möjlighetema att utveckla näringslivet har sedan 
hösten försämrats i heia landskapet. EU-medlemskapet väntas emellertid 
päverka ocksä näringslivet i positiv riktning. Finansieringsláget i kommunema 
är fortfarande svárt. Kraven pá höjning av skatteöret ökar ár 1998 i heia lands
kapet. Ökningen av kommunemas inkomster avtar i ár och nästa ár antas 
inkomstema minska i heia landskapet. Kommunemas skuldupptagning min
skar utanför centralortema, men inom centralortema väntas skulden öka ár 
1997. Arbetslösheten inom centralortema minskar i är och nästa är bedöms 
sysselsättningsläget förbättras lángsamt i heia landskapet. Investeringama ökar 
snabbast inom industrin och bostadsbyggandet blir nästa ár livligare i heia 
landskapet.

Utvecklingen i framtiden

landskapen heia landet

H B 1 central orter m. omnejd 0  central ortet m. omnejd 

övriga kommuner 0  övriga kommuner

Utvecklingen i framtiden

landskapen heia landet

■flfr central orter m. omnejd 0  central ortet m. omnejd 

övriga kommuner 0  övriga kommuner
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Utvecklingen i framtiden Aldfld

Iskapen

central orter m. omnejd

övriga kommuner

hela landet

Q  central ortet m. omnejd 

H ovriga kommuner

Inom Mariehamnsregionen är utvecklingsutsiktema bättre än i höstas, men i 
de övriga kommunema är förväntningama sämre. Finansieringsläget i kom- 
munema i Mariehamnsregionen är bland de bästa i heia landet. Utanför Marie
hamnsregionen bedöms samarbetet kommunema emellan löpa sämre än tidi- 
gare. Inom Mariehamnsregionen är förutsättningama för utvecklande av när- 
ingslivet smä, men i de övriga kommunema har läget förbättrats sedan hösten. 
Utanför Mariehamnsregionen har utsiktema inom hälsovärden och äldrings- 
värden försämrats jämfört med i fjol. Inställningen tili EU-medlemskapet är 
negativ i heia landskapet. Framför allt utanför Mariehamnsregionen uppskattas 
medlemskapet páverka kommunens verksamhet i negativ riktning, och framför 
allt skada utvecklingen av näringslivet. Kraven pä höjning av skatteöret är 
störst i kommunema inom den céntrala regionen. Kommunemas inkomster är 
oförändrade i är. Är 1997 minskar inkomstema i kommunema i Mariehamns
regionen, medan inkomstema i de övriga kommunema väntas öka en aning. 
Inom Mariehamnsregionen ökar arbetslösheten i är och nästa är. Investering- 
ama väntas inte öka nämnvärt under detta är. Nästa är väntas de öka speciellt 
inom Mariehamnsregionen, där investeringama inom industrin och bostads- 
byggandet antas öka.
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ALUEJAKO

Maakunnat
1 = keskusaluekunnat
2 = muut kunnat

Koko maa
1 = SUURET KESKUKSET
2 = TEOLLISUUSKESKUKSET
3 = ESIKAUPUNKIKUNNAT
4 = MAASEUTUKESKUKSET
5 = TEOLLISTUNEET MAA

SEUTUKUNNAT
6 = MAASEUDUN PENDELIKUNNAT
7 = ALKUTUOTANTOKUNNAT

Uusim aa

KUNTA

ARTJÄRVI 2 7
ASKOLA 2 6
ESPOO 1 3
HANKO 2 2
HELSINKI 1 1
HYVINKÄÄ 1 2
INKOO 2 6
JÄRVENPÄÄ 1 3
KARJAA 2 2
KARJALOHJA 2 7
KARKKILA 2 2
KAUNIAINEN 1 3
KERAVA 1 3
KIRKKONUMMI 1 3
LAPINJÄRVI 2 7
LIUENDAL 2 7
LOHJA 2 2
LOHJAN KUNTA 2 3
LOVIISA 2 2
MYRSKYLÄ 2 7
MÄNTSÄLÄ 2 4
NUMMI-PUSULA 2 7
NURMIJÄRVI 1 3
ORIMATTILA 2 4
PERNAJA 2 6
POHJA 2 5
PORNAINEN 2 6
PORVOO 2 2
PORVOON MLK 2 6
PUKKILA 2 7
RUOTSINPYHTÄÄ 2 6
SAMMATTI 2 6
SIPOO 1 6
SIUNTIO 2 3
TAMMISAARI 2 2
TUUSULA 1 3
VANTAA 1 3
VIHTI 1 3

Varsinais-Suom i

ALASTARO 2 7
ASKAINEN 1 6
AURA 2 6
DRAGSFJÄRD 2 5
HALIKKO 2 6
HOUTSKARI 2 7
INIÖ 2 7
KAARINA 1 3
KARINAINEN 2 5
KEMIÖ 2 5
KIIKALA 2 7
KISKO 2 7
KORPPOO 2 5
KOSKI TL 1 7
KUSTAVI 2 7
KUUSJOKI 2 7
LAITILA 2 4
LEMU 1 6
LIETO 1 3
LOIMAA 2 2
LOIMAAN KUNTA 2 7
MARTTILA 1 7
MASKU 1 6
MELLILÄ 2 7
MERIMASKU 1 6
MIETOINEN 2 6
MUURLA 2 6
MYNÄMÄKI 2 5
NAANTALI 1 3
NAUVO 2 7
NOUSIAINEN 1 6
ORI PÄÄ 2 7
PAIMIO 2 5
PARAINEN 2 2
PERNIÖ 2 5
PERTTELI 2 6
PIIKKIÖ 1 3
PYHÄRANTA 2 3
PÖYTYÄ 2 7
RAISIO 1 3
RUSKO 1 3
RYMÄTTYLÄ 1 7
SALO 2 2
SAUVO 2 7
SOMERO 2 7
SUOMUSJÄRVI 2 7

SÄRKISALO 2 5
TAIVASSALO 2 7
TARVASJOKI 1 6
TURKU 1 1
UUSIKAUPUNKI 2 2
VAHTO 1 6
VEHMAA 2 7
VELKUA 1 7
VÄSTANFJÄRD 2 7
YLÄNE 2 7

A hvenanm aa

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

S atakunta

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

Häm e

FORSSA 2 2
HATTULA 1 6
HAUHO 1 7
HAUSJÄRVI 2 6
HUMPPILA 2 7
HÄMEENLINNA 1 1
JANAKKALA 1 5
JOKIOINEN 2 6
KALVOLA 1 5
LAMMI 2 7
LOPPI 2 7
RENKO 1 6
RIIHIMÄKI 2 2
TAMMELA 2 6
TUULOS 2 7
YPÄJÄ 2 7

Pirkanm aa

HÄMEENKYRÖ 2 4
IKAALINEN 2 7
JUUPAJOKI 2 5
KANGASALA 1 3
KIHNIÖ 2 7
KIIKOINEN 2 7
KUHMALAHTI 1 7
KUOREVESI 2 5
KURU 1 7
KYLMÄKOSKI 2 7
LEMPÄÄLÄ 1 3
LUOPIOINEN 2 7
LÄNGELMÄKI 2 7
MOUHIJÄRVI 2 7
MÄNTTÄ 2 2
NOKIA 1 2
ORIVESI 2 4
PARKANO 2 4
PIRKKALA 1 3
PÄLKÄNE 2 5
RUOVESI 2 7
SAHALAHTI 1 5
SUODENNIEMI 2 7
TAMPERE 1 1
TOIJALA 2 2
URJALA 2 7

VALKEAKOSKI 2 2
VAMMALA 2 4
VESILAHTI 1 7
VIIALA 2 3
VILJAKKALA 2 6
VILPPULA 2 5
VIRRAT 2 4
YLÖJÄRVI 1 3
ÄETSÄ 2 5

Päijät-Häm e

ASIKKALA 2 5
HARTOLA 2 7
HEINOLA 2 2
HEINOLAN MLK 2 6
HOLLOLA 1 3
HÄMEENKOSKI 1 7
KÄRKÖLÄ 1 5
LAHTI 1 1
NASTOLA 1 5
PADASJOKI 2 5
SYSMÄ 2 7

Kym enlaakso

ANJALANKOSKI 2 4
ELIMÄKI 1 7
HAMINA 2 2
IITTI 1 4
JAALA 1 7
KOTKA 1 1
KOUVOLA 1 1
KUUSANKOSKI 1 2
MIEHIKKÄLÄ 2 7
PYHTÄÄ 1 6
VALKEALA 1 6
VEHKALAHTI 2 6
VIROLAHTI 2 7

Etelä-Karjala

IMATRA 2 2
JOUTSENO 2 5
LAPPEENRANTA 1 . 1
LEMI 2 6
LUUMÄKI 2 7
PARIKKALA 2 7
RAUTJÄRVI 2 5
RUOKOLAHTI 2 6
SAARI 2 7
SAVITAIPALE 2 7
SUOMENNIEMI 2 7
TAIPALSAARI 1 6
UUKUNIEMI 2 7
YLÄMAA 1 7

Etelä-Savo

ANTTOLA 1 7
ENONKOSKI 2 7
HAUKIVUORI 2 7
HEINÄVESI 2 7
HIRVENSALMI 1 7
JOROINEN 2 7
JUVA 2 4
JÄPPILÄ 2 7
KANGASLAMPI 2 6
KANGASNIEMI 2 7
KERIMÄKI 2 7
MIKKELI 1 1
MIKKELIN MLK 1 6
MÄNTYHARJU 2 7
PERTUNMAA 2 7
PIEKSÄMÄEN MLK 2 6
PIEKSÄMÄKI 2 2
PUNKAHARJU 2 7
PUUMALA 2 7
RANTASALMI 2 7
RISTIINA 1 7
SAVONLINNA 2 2
SAVONRANTA 2 7
SULKAVA 2 7
VIRTASALMI 2 7

Pohjois-Savo

IISALMI 2 4
JUANKOSKI 2 7
KAAVI 2 7
KARTTULA 2 7
KEITELE 2 7
KIURUVESI 2 4
KUOPIO 1 1
LAPINLAHTI 2 7
LEPPÄVIRTA 2 7
MAANINKA 1 7
NILSIÄ 2 7
PIELAVESI 2 7
RAUTALAMPI 2 7
RAUTAVAARA 2 7
SIILINJÄRVI 1 5
SONKAJÄRVI 2 7
SUONENJOKI 2 4
TERVO 2 7
TUUSNIEMI 2 7
VARKAUS 2 2

VARPAISJÄRVI 2 7
VEHMERSALMI 1 7
VESANTO 2 7
VIEREMÄ 2 7

Pohjois-Karjala

ENO 2 5
ILOMANTSI 2 7
JOENSUU 1 1
JUUKA 2 7
KESÄLAHTI 2 7
KIIHTELYSVAARA 1 7
KITEE 2 4
KONTIOLAHTI 1 6
LIEKSA 2 4
LIPERI 1 7
NURMES 2 4
OUTOKUMPU 2 4
POLVIJÄRVI 2 7
PYHÄSELKÄ 1 6
RÄÄKKYLÄ 2 7
TOHMAJÄRVI 2 7
TUUPOVAARA 2 7
VALTIMO 2 7
VÄRTSILÄ 2 7

Keski-Suom i

HANKASALMI 2 7
JOUTSA 2 7
JYVÄSKYLÄ 1 1
JYVÄSKYLÄN MLK 1 3
JÄMSÄ 2 4
JÄMSÄNKOSKI 2 5
KANNONKOSKI 2 7
KARSTULA 2 7
KEURUU 2 4
KINNULA 2 7
KIVIJÄRVI 2 7
KONNEVESI 2 7
KORPILAHTI 1 7
KUHMOINEN 2 7
KYYJÄRVI 2 7
LAUKAA 1 5
LEIVONMÄKI 2 7
LUHANKA 2 7
MULTIA 2 7
MUURAME 1 3
PETÄJÄVESI 1 7
PIHTIPUDAS 2 7
PYLKÖNMÄKI 2 7
SAARIJÄRVI 2 4
SUMIAINEN 2 7
SUOLAHTI 2 5
TOIVAKKA 1 7
UURAINEN 1 7
VIITASAARI 2 4
ÄÄNEKOSKI 2 2

Etelä-Pohjanm aa

ALAHÄRMÄ 2 7
ALAJÄRVI 2 4
ALAVUS 2 4
EVIJÄRVI 2 7
ILMAJOKI 1 5
ISOJOKI 2 7
JALASJÄRVI 2 4
JURVA 2 5
KARIJOKI 2 7
KAUHAJOKI 2 4
KAUHAVA 2 4
KORTESJÄRVI 2 7
KUORTANE 2 7
KURIKKA 2 4
LAPPAJÄRVI 2 7
LAPUA 2 4
LEHTIMÄKI 2 7
NURMO 1 6
PERÄSEINÄJOKI 1 7
SEINÄJOKI 1 1
SOINI 2 7
TEUVA 2 7
TÖYSÄ 2 7
VIMPELI 2 7
YLIHÄRMÄ 2 7
YLISTARO 1 7
ÄHTÄRI 2 4

Vaasan rannikkoseutu

ISOKYRÖ 2 7
KASKINEN 2 5
KORSNÄS 1 7
KRISTIINANKAUPU 2 4
KRUUNUPYY 1 7
LAIHIA 2 5
LUOTO/LARSMO 2 6
MAALAHTI 1 7
MAKSAMAA 2 7
MUSTASAARI 1 6
NÄRPIÖ 2 4
ORAVAINEN 2 7

PIETARSAAREN ML 2 7
PIETARSAARI 2 2
UUSIKAARLEPYY 2 7
VAASA 1 1
VÄHÄKYRÖ 2 6
VÖYRI/VÖRÄ 2 7

Keski-Pohjanm aa

HALSUA 2 7
HIMANKA 2 7
KANNUS 2 5
KAUSTINEN 2 7
KOKKOLA 1 1
KÄLVIÄ 1 6
LESTIJÄRVI 2 7
LOHTAJA 1 7
PERHO 2 7
TOHOLAMPI 2 7
ULLAVA 1 7
VETELI 2 7

Pohjois-Pohjanm aa

ALAVIESKA 2 7
HAAPAJÄRVI 2 4
haapavesi 2 4
HAILUOTO 1 7
HAUKIPUDAS 1 3
II 2 6
KALAJOKI 2 4
KEMPELE 1 3
KESTILÄ 2 7
KIIMINKI 1 3
KUIVANIEMI 2 7
KUUSAMO 2 4
KÄRSÄMÄKI 2 7
LIMINKA 2 5
LUMIJOKI 2 7
MERIJÄRVI 2 7
MUHOS 2 5
NIVALA 2 4
OULAINEN 2 4
OULU 1
OULUNSALO 1 3
PATTIJOKI 2 3
PIIPPOLA 2 7
PUDASJÄRVI 2 4
PULKKILA 2 5
PYHÄJOKI 2 6
PYHÄNTÄ 2 7
PYHÄJÄRVI 2 4
RAAHE 2 2
RANTSILA 2 7
REISJÄRVI 2 7
RUUKKI 2 7
SIEVI 2 7
SIIKAJOKI 2 7
TAIVALKOSKI 2 7
TEMMES 2 6
TYRNÄVÄ 2 7
UTAJÄRVI 2 7
VIHANTI 2 5
YU-II 2 7
YLIKIIMINKI 1 7
YLIVIESKA 2 4

Kainuu

HYRYNSALMI 2 7
KAJAANI 1 1
KUHMO 2 4
PALTAMO 2 5
PUOLAN KA 2 7
RISTIJÄRVI 2 7
SOTKAMO 1 4
SUOMUSSALMI 2 4
VAALA 2 7
VUOLIJOKI 1 5

Lappi

ENONTEKIÖ 2 5
INARI 2 4
KEMI 1
KEMIJÄRVI 2 4
KEMINMAA 1 3
KITTILÄ 2 7
KOLARI 2 5
MUONIO 2 5
PELKOSENNIEMI 2 7
PELLO 2 4
POSIO 2 7
RANUA 2 7
ROVANIEMEN MLK 1 6
ROVANIEMI 1 1
SALLA 2 7
SAVUKOSKI 2 7
SIMO 1 6
SODANKYLÄ 2 4
TERVOLA 2 7
TORNIO 1 2
UTSJOKI 2 5
YLITORNIO 2 4
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