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Vuosikokous
Kulunut toimikausi alkoi vuosikokouksella, joka pidettiin 25.2.2019
Helsingin kaupungin Tietokeskuksen tiloissa Ympyrätalolla
(Siltasaarenkatu 18-20, Helsinki). Vuosikokouksessa keskusteltiin
seuran tulevaisuuden suunnitelmista ja valittiin seuralle uusi hallitus.
Vuosikokoukseen osallistui 11 jäsentä.

Kansainvälinen yhteistyö
Seura on osallistunut kolmen muun pohjoismaisen sisarjärjestön kanssa
Scandinavian Journal of Statistics (SJS) -lehden julkaisemiseen. Lehti
ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Päätoimittajina toimivat professorit
Peter Dalgaard ja Niels Richard Hansen. Lehden hallituksen (Board)
puheenjohtaja on Thomas Scheike ja muut jäsenet Juha Karvanen,
Jukka Corander, Jimmy Olsson, Sara Sjöstedt de Luna, Jacob von
Bornemann Hjelmborg, Geir Storvik ja Hans Karlsen. Suomesta
hallituksen jäseninä toimivat professorit Juha Karvanen (Jyväskylän
yliopisto) ja Jukka Corander (Helsingin yliopisto). Jälkimmäinen on
hallituksessa ns. National Editor, joka on valittu tehtävään Suomen
Associate Editoreista. Lehden kustantajana toimii Wiley-Blackwell,
Yhdistynyt Kuningaskunta.
Tilastoseura osallistui myös pohjoismaisen tilastokokouksen
järjestämiseen, josta pääosan hoiti Tilastokeskus. Toimikaudella
tiivistettiin yhteistyötä myös muun muassa romanialaisen Societatea de
Probabilitati si Statistica din Romania (Romanian Society of Probability
and Statistics) -yhdistyksen kanssa.

Kansallinen yhteistyö
Marraskuussa 19.11.2019 Suomen tilastoseura ja Biostatistiikan seura
järjestivät yhdessä nuorten väitöskirjatutkijoiden illan Tampereen
yliopiston tiloissa. Illan tavoitteena oli saattaa yhteen suomalaisia
tilastotieteilijöitä eri aloilta ja tapahtuma sisälsikin täten tieteellisen
osuuden, jossa tutkijat pääsivät kertomaan tutkimuskohteistaan, sekä
epävirallisen verkostoitumisosuuden. Tapahtuma pyritään hyvien
kokemusten johdosta järjestämään myös vuonna 2020.
Hallituksen varajäsen Marianne Laalo ja rahastonhoitaja Mikhael
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Koufos kävivät myös marraskuussa esittelemässä tilastoseuran
toimintaa Tampereen yliopiston opiskelijoille.

Iltapäiväseminaarit
Toimikaudella järjestettiin kaksi iltapäiväseminaaria. Ensimmäinen
iltapäiväseminaari järjestettiin 13.5. teemalla ”Artificial intelligence and
statistics – friends or foes” Aalto-yliopiston tiloissa Espoon
Otaniemessä. Toinen iltapäiväseminaari käsitteli ennustamista otsikolla
”Kurkistuksia tulevaisuuteen – miten tilastoja hyödynnetään
ennustamisessa?” 27.9., jonka yhteydessä jaettiin myös Leo Törnqvist
-palkinto. Molemmat seminaarit olivat menestyksekkäitä ja keräsivät
osallistujia myös Tilastoseuran ulkopuolelta.

Vuosikirja
Tilastoseuran vuosikirja 2017-2018 julkaistiin toimikauden lopussa
sähköisenä ja fyysisenä. Vuosikirjassa kerrotaan muun muassa
Tilastoseuran järjestämistä iltapäiväseminaareista, Pariisin nuorten
tilastotieteilijöiden tapaamisesta, esitellään väitöskirjapalkinnon saanut
väitöstutkielma sekä kaksi Leo Törnqvist -palkinnon saanutta pro gradu
-tutkielmaa ja käsitellään puheenjohtajan palstalla Tilastoseuran
toimintaa yleisemmin.

Gunnar Modeen -mitali
Tilastoseuran yhdessä muiden pohjoismaisten tilastoseurojen kanssa
ansioituneelle pohjoismaiselle tilatotieteilijälle myöntämä Gunnar
Modeen -mitali jaettiin 27.8.2019 Pohjoismaisen tilastokokouksen
(Nordic Statistical Meeting 2019) yhteydessä Helsingin yliopiston
yhteiskuntatilastotieteen professori Risto Lehtoselle. Risto Lehtosen
akateemisen uran meriitit ovat mittavat: hän on survey-menetelmien
suuria nimiä, kirjoittanut lukuisia tieteellisiä artikkeleita ja kirjoja, sekä
akateemisen uran ohella tehnyt uraauurtavaa työtä virallisten tilastojen
parissa. Hän on työskennellyt Kansaneläkelaitoksessa tutkijana ja
tutkimuspäällikkönä sekä Tilastokeskuksessa tieteellisenä johtajana ja
Elinolot-tilastoyksikön tilastojohtajana. Lisäksi hän on kirjoittanut
raportteja mm. Euroopan komissiolle. Risto Lehtosen luomat
kansalliset ja kansainväliset yhteistyöverkostot ovat laajat, ja yhtenä
hänen suurimmista saavutuksistaan voidaankin pitää yhteistyötä ja

TOIMINTAKERTOMUS
26.2.2019 - 11.2.2020

vuoropuhelua akateemisen tutkimuksen sekä virallisten tilastojen
välillä.

Leo Törnqvist -palkinto
Toimikaudella jaettiin Leo Törnqvist -palkinto parhalle vuosina
2017-2018 hyväksytylle pro gradu -tasoiselle tutkielmalle. Palkinnon sai
Savi Virolainen (Helsingin yliopisto) tutkielmastaan “GMAR- ja
StMAR-mallin yleistäminen G-StMAR-malliksi”. Palkintolautakunta
kiinnitti huomiota erityisesti ansiokkaan tilastotieteellisen mallin
käyttöönoton edistämistä tutkielman yhteydessä kehitetyn R-paketin
muodossa.

Tilastoseuran 100-vuotisjuhla
Seuran 100-vuotisjuhlia valmistelemaan perustettiin vuoden 2019
hallituksen ensimmäisessä vuosijuhlatoimikunta, jota vetämään
valittiin tilastoseuran klubimestari Lauri Viitasaari. Toimikunta
kokousti ahkerasti seuran hallituksen kokouksien yhteydessä ja
vuosijuhlien valmistelu oli toimikauden lopussa pitkällä.

Jäsenedut
Tilastoseuran jäsenille hankittiin toimikaudella uusia jäsenetuja
kirja-alennuksien muodossa. Vuonna 2019 jäsenetu hankittiin
Cambridge University Pressin, Oxford University Pressin, CRC Pressin
sekä Wileyn julkaisemista tilastotiedekirjoista.

Vanhojen vuosikirjojen digitointi
Vuonna 2018 aloitettu projekti Tilastoseuran vanhojen vuosikirjojen
digitoinnista saatettiin päätökseen Suomen tiedekustantajien liiton
avustuksella. Digitoinnin suoritti Kansalliskirjaston Mikkelin toimipiste
ja vanhat vuosikirjat ovat luettavissa Kansalliskirjaston lukupisteillä.

Tilastosanasto 2020
Suomen tilastoseuran pian satavuotisen taipaleen kunniaksi seuran
käynnistämä Tilastosanasto 2020 -hankkeen saatettiin toimikauden
aikana loppusuoralle. Hankkeen tavoitteena on tuottaa ajantasainen
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suomi-englanti-tilastosanasto, joka sisältää laadukkaat käännökset
nopeasti kehittyvän alan tuoreimmille termeille. Tilastosanasto
julkaistaan Tilastopäivillä 2020 seuran satavuotisjuhlan yhteydessä.

Kyllikki Korven testamentti
Toukokuussa 2018 Tilastoseura sai tietää edesmenneen Kyllikki Korven
testamentanneen Suomen Tilastoseura r.y:lle 300 000 markkaa
sosiaali- ja terveydenhuollon kertomus-tietojärjestelmän (KETI) ja
Kyllikki Korven edustaman perustilastojärjestelmän
vertailuselvitykseen. Suomen Kulttuurirahaston hallitus hyväksyi
kesäkuussa 2018 Tilastoseuran ehdotuksen testamentin
toimeenpanosta, ja toimikaudella 2019 testamentin toteuttaminen on
käynnistynyt Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksella. Tilastoseura jatkaa
legaatin tahdon toteutumisen seuraamista projektin edistyessä.

Muu toiminta
Tilastoseura on myös International Statistical Instituten (ISI),
Federation of European National Statisical Societiesin (FENStatS),
Suomen tiedekustantajien liiton ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan
(TSV) jäsen. Tilastoseuran edustaja osallistui Suomen tiedekustantajien
liiton kevät- ja TSV:n syyskokoukseen. Toimikaudella yritettiin myös
saada tilastoseuran edustaja TSV:n hallitukseen sekä julkaisufoorumin
ohjausryhmään, mutta paikat jäivät tällä kertaa saamatta.
Tilastoseuralle perustettiin toimikaudella myös Wikipedia-sivu, jossa
kerrotaan lyhyesti seuran toiminnasta ja julkaisuista.

Jäsenistö
Jäsenrekisteriin on toimikauden lopussa merkitty 292 jäsentä (7 jäsentä
enemmän kuin toimikaudella 2018), joista 13 on uusia jäseniä (kolme
enemmän kuin viime toimikaudella). Seuralla on 38 kunniajäsentä sekä
47 vapaajäsentä. Kunniajäsenten määrä ei muuttunut toimikaudella
2018, ja vapaajäsenien määrä kasvoi kahdella. Yhteisöjäseniä on kolme.
Seurasta poistui toimikauden aikana kuusi jäsentä.
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Tiedotus
Jäsentiedotus on järjestetty toimikaudella sähköisesti. Kolme
jäsenkirjettä, jäsenmaksulaskut ja muut tiedotteet julkaistiin seuran
verkkosivuilla sekä lähetettiin seuran jäsenille sähköpostitse. Seuran
verkkosivuilla julkaistiin hallituksen kokouspöytäkirjat.

Hallinto
Seuran hallitus kokoontui toimikaudella 10 kertaa. Hallitukseen
kuuluivat seuraavat henkilöt:
Pauliina Ilmonen
Ari Jaakola
Tommi Mäklin
Mikhael Koufos
Paula Bergman
Tommi Härkänen
Johanna Seppänen
Pekka Pere
Jyrki Möttönen
Riku Laine

esimies
varaesimies
sihteeri
rahastonhoitaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
opiskelijajäsen

Marianne Laalo
Niko Lietzén
Lauri Viitasaari

1. varajäsen
2. varajäsen
3. varajäsen

Talous
Vuoden 2019 jäsenmaksun maksoi 112 jäsentä. Tämän lisäksi neljä
jäsentä maksoi ainaisjäsenmaksun. Kaikkiaan vuoden 2019 aikana on
jäsenmaksutuloja saatu 4755,00 euroa, joka sisältää aiempien vuosien
jäsenmaksuja 655,00 euroa ja ainaisjäsenmaksuja 1000,00 euroa.
Vuonna 2019 jäsenmaksutulojen lisäksi tuloerät ovat olleet Tieteellisten
Seurain Valtuuskunnan myöntämä konferenssiavustus ensi vuoden
Tilastopäiville (1000,00 euroa) ja TyEL-palautukset (249,53 euroa).
Lisäksi tilikaudella on tehty kolme oikaisua (vaikutus: per pankkitili
1215,00 euroa). Suurimmat kuluerät ovat aiheutuneet Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen Lasteri-projektin rahoituksesta Kyllikki Korven
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legaattimaksusta (70 000,00 euroa) ja vuosikirjojen digitoinnista (10
677,02 euroa). Sihteerin ja rahastonhoitajan palkkioihin liittyvät
vapaaehtoiset vakuutukset on päätetty 31.12.2019, mistä aiheutuu
säästöjä vuodesta 2020 lähtien.

