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TILASTOSEURAN VUOSIKOKOUKSEN 2015 KUULUMISET 

Suomen Tilastoseuran vuosikokous pidettiin 17.2.2015 Tilastokeskuksessa. Kokouksessa valittiin 

Tilastoseuralle uusi hallitus, jonka kokoonpano on seuraava: 

  

 Jyrki Möttönen esimies 

Ari Jaakola  varaesimies 

Paula Bergman sihteeri  

Emma Kämäräinen rahastonhoitaja  

Tommi Härkänen jäsen  

Tara Junes  jäsen  

Marjo Kaasila jäsen 

Marianne Laalo opiskelijajäsen  

Pekka Pere  jäsen  

Marjo Pyy-Martikainen jäsen  

 

Vuoden 2015 tilintarkastajiksi valittiin Annu Nissinen ja Maria Valaste. Varatilintarkastajina 

toimivat Timo Alanko ja Mika Gissler. 

 

Vuosikokouksen pöytäkirja, toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot sekä hallituksen kokousten 

pöytäkirjat löytyvät seuran nettisivuilta osoitteesta http://www.tilastoseura.fi/esittely/hallitus/. 

 

Vuosikokouksessa nimettiin viisi uutta kunniajäsentä. Linkki kunniajäsenlistaan löytyy Jäsenyys-

sivulta osoitteessa http://www.tilastoseura.fi/jasenyys/. 

VUODEN 2015 JÄSENMAKSUT 

 

Seuran jäsenmaksut vuonna 2015 ovat samat kuin edellisenä vuonna: varsinainen jäsen 25 €, 

opiskelijajäsen 10 €, yhteisöjäsen 200 €, ainaisjäsen 250 €. Lasku lähetetään sähköpostitse 

varsinaisille jäsenille sekä opiskelija- ja yhteisöjäsenille yhdessä tämän jäsenkirjeen kanssa. 

MUISTATHAN NETTISIVUT 

Tuoreimmat tiedot tapahtumista, kuten kevään iltapäiväseminaarista ja seuran toiminnasta löytyvät 

Tilastoseuran nettisivuilta osoitteessa http://www.tilastoseura.fi. Samassa osoitteessa voit päivittää 

yhteystietosi. Nettisivujen etusivun ”Uutisia ja työpaikkoja” -kohdasta löydät myös tietoa 

tilastoalan avoimista työpaikoista. Vinkkaathan sihteerille, mikäli sivuilla ei näy tiedossasi olevan 

avoimen työpaikan tietoja. 
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SCANDINAVIAN JOURNAL OF STATISTICS - kuulumisia 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291467-9469 

 

SJS katsoo itsensä oman alueensa johtavaksi tiedelehdeksi kansainvälisellä tasolla. Lehteen hyväksytään 

sekä teoreettisia että soveltavia tilastometodologisia artikkeleita melko nopean vertaisarviointikäytännön 

mukaisesti. Oma alue ei ole helppo määritellä mutta merkittäviä avainsanoja ovat: statistical modelling, 

survival analysis, longitudinal and spatial data, ja myös survey sampling. Lehden artikkeleista valtaosan 

(jopa 80%) kirjoittavat muut kuin pohjoismaalaiset. Suomesta on valitettavan harvoin kirjoittajia.  Viimeisin 

on syyskuulta 2011, kirjoittajina Elja Arjas ja Olli Saarela.  Tämän perusteella lehden suuntaa voisi muuttaa. 

Lehti perustettiin vuonna 1974 neljän pohjoismaan tilastoseurojen toimesta. Näiden seurojen 

englanninkieliset nimet (suluissa oman maan kieliset) ovat the Danish Society for Theoretical Statistics 

(Dansk Selskap for Teoretisk Statistik), the Finnsh Statistical Society (Suomen Tilastoseura), the Norwegian 

Statistical Society (Norsk Statistisk Forening) ja the Swedish Statistical Society (Statistikfrämjandet).     

Lehden nykyinen kustantaja on Oxfordissa toimiva Wiley-Blackwell. Sen edeltäjä vuoteen 2007 asti oli 

Blackwell.  Etuna ovat suuren talon teknologiat. Nykyään myös toimitustyö tapahtuu hyvin toimivan 

ohjelmiston avulla, mikä helpottaa toimitustyötä. Myös vertaisarviointi tapahtuu teknisesti tämän avulla.  

Nuo neljä pohjoismaista järjestöä vastaavat toimitustyön organisoinnista. Sitä johtaa kahdeksanjäseninen 

hallitus (Board). Sen voi sanoa olevan puoliksi riippumaton toimittamisesta, sillä neljä jäsentä ei osallistu 

toimitustyöhön. Suomesta toimitustyön ulkopuolisena jäsenenä on professori Seppo Laaksonen. Toisaalta 

hallituksessa on neljä apulaistoimittajien (Associate Editor) edustajaa, yksi kustakin pohjoismaasta. 

Suomesta tämä jäsen on professori Jukka Corander Helsingin yliopistosta. Koko hallituksen puheenjohtaja 

on tanskalainen professori Michael Sörensen Kööpenhaminan yliopistosta. Hän on ilmaissut halunsa lähteä 

tehtävästä pois tänä vuonna, tilalle tullee toinen tanskalainen professori.  

Hallitus siis valvoo toimitustyötä ja myös hyväksyy tilinpidon vuosittain. Sen tärkein yksittäinen tehtävä on 

valita päätoimittajat. Vuoden 2015 loppuun tässä tehtävässä toimivat göteborgilaiset professorit Holger 

Rootzén and Mats Rudemo. Vuonna 2016 aloittavat kahden vuoden päätoimittajakautensa tanskalaiset Peter 

Dalgaard ja Niels Richard Hansen, mutta he aloittavat käsikirjoitusten lukemisen jo 1.7.2015. Wiley-

Blackwellin edustaja on hallituksen kokouksissa mukana. Tämä on ollut Stephen Raywood. 

Apulaistoimittajien merkitys lehdessä on suuri. He ovat valtaosaltaan pohjoismaiden ulkopuolelta. Tällä 

hetkellä heitä on 42. Suomesta on Jukan lisäksi professori Risto Lehtonen Helsingin yliopistosta (survey 

sampling). Se on valitettavan pieni määrä. Tämän kirjoituksen motiivi on SJS:n tilanteen selostamisen lisäksi 

peräänkuuluttaa uusia apulaistoimittajia lehteen Suomesta. Toivoisin että ainakin Jyväskylän, Turun, Aallon 

ja Oulun yliopiston professoreja ja muita tohtoreita ilmoittautuisi vapaaehtoisesti mukaan, ettei heitä 

tarvitsisi ryhtyä houkuttelemaan. Itsellenikin tarvitaan seuraaja, sellainen joka ei ole toimituskunnassa. Tässä 

tehtävässä pääsee myös kirjoittamaan pöytäkirjoja kokouksista.  

Lopuksi haluan mainita että SJS:n taloudellinen tilanne on ollut ihan hyvä. Se on kyennyt myös 

sponsoroimaan pohjoismaisiin kokouksiin ansioituneita esitelmöitsijöitä, joilta on saatu myös artikkeleja 

lehteen. Varmuuden vuoksi on syytä mainita, että kaikki toimitustyö tehdään palkatta mutta kulut korvataan.   

Seppo Laaksonen 
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TULEVIA TAPAHTUMIA: 

TILASTOPÄIVÄT 2015: Big Data in Biological and Medical Research 

20.–21.8.2015, Helsinki 

Tänä vuonna Tilastopäivät järjestetään Helsingissä. Ilmoittautuminen käynnissä 7.8.2015 saakka. 

(Huomaathan, että edullisemmalla hinnalla pääsee, kun ilmoittautuu 18.6.2015 mennessä.) Lisätietoja 

tapahtumasta löytyy Tilastoseuran nettisivuilta: http://www.tilastoseura.fi/20-21-8-2015-tilastopaivat-2015-

big-data-in-biological-and-medical-research-helsinki/ 

MUUT TULEVAT SEMINAARIT JA KONFERENSSIT: 

Tilastoseuran iltapäiväseminaari, 11.6.2015, Helsinki 

Teemana on ”Arkaluonteiset kyselyt". Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet löytyvät seuran nettisivuilta 

klikkaamalla Tapahtumat  Iltapäiväseminaarit.  

Course: Statistical Practice in Epidemiology using R  

May 22–27, 2015, Tartu, Estonia 

Lisätietoja: http://BendixCarstensen.com/SPE 

IWMS-2015: 24th International Workshop on Matrices and Statistics 

May 25–28, 2015, Haikou City, Hainan Province, China 

Lisätietoja: http://people.uta.fi/~simo.puntanen/IWMS-2015-Hainan-Announcement.pdf 

NBBC15: 5
th

 Nordic-Baltic Biometric Conference  

June 8-10, 2015, Reykjavik, Iceland 

Lisätietoja: https://notendur.hi.is/~birgirhr/nbbc15.htm 

useR! Conference  

July 1–3, 2015, Aalborg, Denmark 

Lisätietoja: http://user2015.math.aau.dk/   

BaNoCoSS-2015: Fourth Baltic-Nordic Conference on Survey Statistics  

August 24-28, 2015, Helsinki, Finland 

Lisätietoja: http://isi-iass.org/home/events/fourth-baltic-nordic-conference-on-survey-statistics-banocoss-

2015/  

5
th

 Symposium on Distribution Theory, Estimation and Inference 

September 23–29, 2015, Rhodes, Greece 

Lisätietoja: http://10times.com/distribution-theory 

Suomen Tilastoseura ry 

PL 3A 
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sähköposti: sihteeri@tilastoseura.fi 

http://www.tilastoseura.fi 
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