Webinaari: Tietolähteet alueiden suunnittelutyön tukena
Torstai 8.4.2021 kello 13.00-16.00
Ohjelma:
12.45

Linjat avataan

13.00

Webinaarin avaus
Sanna Sihvola, maa- ja metsätalousministeriö

13.05

Miten aluetypologia on laadittu ja miten luokittelua voi hyödyntää?
Liiteri-tietopalvelun esittely
Kimmo Nurmio, Suomen ympäristökeskus

13.45

Maaseutuindikaattoreista analyysiapua
Jukka Juopperi, Tilastokeskus

14.05

Miten käytän Agrikaattoria?
Erja Mikkola, Luonnonvarakeskus

14.25

Tutkialueita.fi kuvaa aluekehityksen tilaa
Anu Henriksson, työ- ja elinkeinoministeriö

14.45

Tauko

15.00

Kiinni käytäntöön: miten hyödynnän aluetypologiaa, Liiteri-tietopalvelua ja
maaseutuindikaattoreita omassa työssäni?
Kimmo Nurmio (SYKE) ja Jukka Juopperi (Tilastokeskus)

15.55

Loppusanat
Sanna Sihvola, maa- ja metsätalousministeriö

16.00

Webinaari päättyy

Ilmoittaudu mukaan webinaariin viimeistään tiistaina 6.4. tällä lomakkeella. Etukäteiskysymyksiä voit esittää ilmoittautumislomakkeella tai osoitteeseen sanna.sihvola@mmm.fi. Osallistumislinkki jaetaan ilmoittautuneille päivää ennen tilaisuutta.
Webinaarin järjestää maa- ja metsätalousministeriö yhteistyössä maaseutuverkoston kanssa.
Tilaisuus nauhoitetaan, ja tallenne julkaistaan tilaisuuden jälleen maaseutuverkoston Youtubekanavalla. Tallenne on nähtävissä 14 päivää tilaisuuden jälkeen.

Aluetypologia
Kaupunki-maaseutuluokituksessa alueet jaetaan seitsemään kuntarajoista riippumattomiin luokkaan. Kaupunkialueet jakautuvat sisempään ja ulompaan kaupunkialueeseen sekä kaupungin
kehysalueeseen. Maaseutu muodostuu maaseudun paikalliskeskuksista, kaupungin läheisestä maaseudusta, ydinmaaseudusta ja harvaan asutusta maaseudusta.
Luokitus perustuu muun muassa valtakunnallisiin väestö-, työvoima-, työmatka- ja rakennustietoihin sekä
tieverkko- ja maankäyttöaineistoihin. Lopputulos on huomattavasti tarkempi ja monipuolisempi kuin
kuntarajoihin perustuva luokittelu kaupunkeihin ja maaseutukuntiin. Viime kesänä julkaistu alueluokitus
on päivitetty vastaamaan vuoden 2018 tilastoja. Aiempi luokitus edusti vuoden 2010 tilannetta.

Liiteri
Liiteri on Suomen ympäristökeskuksen elinympäristön tieto- ja analyysipalvelu. Se kokoaa yhteen rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta koskevia tilasto- ja paikkatietoja. Liiteri sisältää satoja karttatasoja ja yli
tuhat tilastoa sekä kuntien sähköisesti toimittamien asemakaavojen seurantalomakkeiden tietoja. Liiteripalvelussa on käytettävissä karttatasoja ja tilastoja useista eri aihepiireistä, kuten: kauppa ja palvelut, lajit ja luontotyypit, liikkuminen ja liikenne, maankäyttö ja maanpeite, kulttuuriympäristöt, rakennukset,
kiinteistöt ja asuminen, työpaikat ja työssäkäynti ja yhdyskuntarakenne.

Maaseutuindikaattorit
Maaseutuindikaattorit on Tilastokeskuksen maksullinen verkkopalvelu, johon on koottu keskeiset maaseutualueiden kehitystä kuvaavat tunnusluvut. Palvelu on tarkoitettu aluekehityksen seuraamiseen ja
alueiden vertailuun, päätöksenteon apuvälineeksi, kehittämistoimenpiteiden vaikutusten arviointiin, tutkimuskäyttöön ja maaseudun kehityksen seurantaan. Palvelussa on tietoja väestöstä ja muuttoliikkeestä,
talouden rakenteesta ja toiminnasta, elinoloista ja hyvinvoinnista sekä ympäristöstä. Suuri osa tiedoista
on vuodesta 1988 alkavia vuosittaisia aikasarjoja.

Agrikaattori
Luonnonvarakeskuksen ylläpitämän Agrikaattori-tietokantaan on koottu Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelman 2014-2020 vaikuttavuusindikaattorit. Indikaattorit kertovat seurannan kohteista kuvioiden, taulukoiden ja analyysitekstien avulla.

Tutkialueita.fi
Aluekehityksen tilanneseurantapalvelu on osa Tutkihallintoa.fi-sivustoa. Tietoa löytyy kuuden teeman
alla: väestö, aluetalous, terveys ja hyvinvointi, työllisyys, osaaminen ja uudistuminen sekä elinympäristö.
Tilastotieto on esitetty kuvioina, joita pääsee myös itse muokkaamaan tietotarpeensa mukaan. Kuviot on
toteutettu Microsoftin PowerBI-ohjelmistolla.

