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Tilastoseuran vuosikokouksen 2018 kuulumiset
Suomen Tilastoseuran vuosikokous pidettiin 15.2. Helsingin kaupungin
Tietokeskuksen tiloissa. Kokouksessa valittiin Tilastoseuralle uusi hallitus
seuraavalla kokoonpanolla:
Pauliina Ilmonen
Ari Jaakola
Tommi Mäklin
Mikhael Koufos
Paula Bergman
Tommi Härkänen
Jyrki Möttönen
Marianne Laalo
Pekka Pere
Johanna Seppänen

esimies
varaesimies
sihteeri
rahastonhoitaja

Vuoden 2018 toiminnantarkastajiksi valittiin Maria Valaste ja Ilkka Mellin.
Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Mika Gissler ja Leena Kalliovirta. Vuosikokouksen
sekä hallituksen pöytäkirjat vuodelta 2017 löytyvät seuran nettisivuilta.

Tilastoseuran iltapäiväseminaari 12.4. luotettavasta tiedosta
Aika
12.4.2018 klo 13.00-16.00
Paikka Laituri, Narinkka 2, 00100 Helsinki
(https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/laituri)
Ilmoittautuminen: https://goo.gl/forms/caj7UFdlZpIsznZy2
Suomen Tilastoseura järjestää tänä vuonna kaksi iltapäiväseminaaria
ajankohtaisesta teemalla ”Mikä on relevanttia ja luotettavaa tietoa ja mistä se
tunnistetaan? Miten virallinen tilasto palvelee käyttäjiään ja yhteiskuntaa?”
Ensimmäinen iltapäiväseminaari on torstaina 12.4.2018 klo 13.00-16.00. Tämä
iltapäiväseminaari käsittelee muuttuvia tietomarkkinoita ja erityisesti tilastojen
asemaa. Tilastojen tuottamisen ja jakamisen toimintaympäristö on muuttunut
kovasti. Siihen ovat vaikuttaneet monet asiat, kuten digitalisaatio ja uudet aineistot.
Tilaston julkaisemisen ja välittämisen tavat ja välineet ovat nekin digitalisaation
myötä muuttuneet. Myös niukkenevat budjetit haastavat virallisen tilaston laatijoita.
Tässä toimintaympäristössä virallisen tilaston velvoite on jatkuvasti uudistua ja
vastata käyttäjien tietotarpeisiin ja muuttuvan yhteiskunnan tietotarpeisiin.
Niinpä iltapäiväseminaarissa 12.4.2018 tarkastellaan kysymystä ”Miten virallinen
tilasto palvelee käyttäjiään ja yhteiskuntaa? ja pohditaan virallisen tilaston
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vahvuuksia, haasteita ja mahdollisuuksia kehittyä ja vastata käyttäjien tarpeisiin.
Kysymystä pohditaan kolmesta eri näkökulmasta ja puhujat ovat:
●

●
●

tiedon käyttäjän näkökulmaa tarkastelevat Jenni Airaksinen, tutkimus- ja
kehitysjohtaja, Suomen Kuntaliitto ja Ari Jaakola, tilasto- ja tietopalvelupäällikkö,
Helsingin kaupunki
tiedon tuottajan ja välittäjän puheenvuoron pitää Timo Koskimäki, ylijohtaja,
Tilastokeskus
tilastotieteen ja tilastollisen osaamisen kehittyvä merkitys kiteytyy Maria
Valasten, yliopistonlehtori Helsingin yliopistosta, puheenvuoroon ”Tilastotieteilijä
2060-luvulla”. Lisäksi Xiaoyuan Li kertoo kokemuksiaan EMOS -ohjelmasta
(European Master of Official Statistics), Helsingin yliopisto.

Seminaarin päätteeksi kehittämispäällikkö Reija Helenius Tilastokeskuksesta
esittelee lyhyesti Tilastoseuran seuraavaa seminaaria sarjassa ”Tilastot
muuttuvassa maailmassa”.
Tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin Tilastoseuran nettisivuilla.
Ilmoittautuminen seminaariin osoitteessa: https://goo.gl/forms/caj7UFdlZpIsznZy2

Seminaari Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksella 7.5. hyvien tutkimuskäytäntöjen
ja tietosuojan vaikutuksesta kyselytutkimuksiin vastaamiseen ja katoanalyysiin
Sosiaalilääketieteen yhdistys, Suomen epidemiologian seura, Tilastoseura, Suomen
väestötieteen yhdistys ja Westermarck-seura järjestävät maanantaina 7.5. klo 12-16
THL:n isossa salissa seminaarin aiheesta “Tutkimuksen hyvät käytännöt ja
tietosuoja: vaikutukset kyselytutkimuksiin vastaamiseen ja katoanalyysiin”.
Seminaarin tausta-ajatuksena on viimeaikaisten kyselytutkimusten heikko
vastausaktiivisuus, kadon vähentäminen ja miten EU-tietosuojalainsäädäntö
vaikuttaa yhtäältä tutkimuksiin osallistumiseen ja toisaalta mahdollisuuksiin tutkia
katoa.
Tarkoituksena on keskittyä tietosuojalainsäädännön muutosten vaikutuksiin
erityisesti kysely- ja rekisteritutkimusten teon kannalta. Tilaisuudessa keskitymme
kysymyksiin: miten EU:n lainsäädäntö vaikuttaa
1) kyselyihin osallistumiseen (mm. asiat, joita kerrottava vastaajille, suostumuksen
nimenomaisuus yms.)
2) katoanalyysin tekoon ja laajemmin kysely- ja rekisteriaineistojen käyttöön
Ohjelmassa on puheenvuoroja sekä lyhyitä kommentteja eri tulokulmista; sekä
tutkijan näkökulmaa että tietosuoja-asioista vastaavien näkökulmaa. Lopuksi on
yleiskeskustelu, ja kysymyksiä ja kommentteja panelisteille. Tilaisuudessa on
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kahvitarjoilu.
Ohjelma
12.00-12.15 Avaus ja Seppo Aro -palkinnon jako
12.15-12.45 Keynote: Jani Erola, Turun yliopisto: Sosiologia tutkii yhteiskunnan
suurta muutosta ja se edellyttää suuria väestöaineistoja: kuka osallistuu tutkimuksiin
ja miten tietosuojalainsäädäntö vaikuttaa katoon ja sen vaikutusten tutkimiseen?
-kommentti – Annamari Lundqvist, THL
13.00-13.15 Olli Pietiläinen, HY: Katoanalyysi postikysely-, sähköisessä ja
puhelimitse kerätyssä aineistossa.
-kommentti – Oona Pentala-Nikulainen, THL
************************* Kahvitauko 13.30-14.00 *********************
14.00-14.15 Tommi Härkänen, THL: Kadon hallinta rekisteritietojen avulla: mitä
rekisterien avulla on tähän asti voitu tehdä kyselytutkimusten kadon hallinnassa?
14.15-14.30 Jukka Jokinen, THL
Väestötutkimusasetelmat: koko maa kohorttina –lähtökohta.
-kommentti - Mika Gissler, THL
14.45-15.00 Ulla Ahlblad-Bordi, THL: Mitä kyselytutkimuksia suunnittelevien tulee
tietää tietosuojasta: keskeiset muutokset ja vaikutus kyselytutkimusten tekemiseen
ja niihin osallistumiseen?
15.00-15.15, NN TK: Oikeusperuste katoanalyysien tekemiselle: miten tutkittavan
kieltäytyminen osallistua tutkimukseen tulkitaan?
15.30-16.00 Paneelikeskustelu ja kysymyksiä yleisöltä: puhujat ja
kommentaattorit
Seminaari on maksuton.
Ilmoittautuminen: https://www.webropolsurveys.com/S/2871ACD2D7A2A3DE.par

Tilastojulistekilpailu
Kerro tarina tilastoilla! Ilmoita oppilaat nyt mukaan tilastojulistekilpailuun. Tehtävänä
on kertoa kiinnostava tarina tilastollisia välineitä käyttäen, ja esittää tutkimuksen
kulku ja tulokset tilastojulisteessa. Aiheen saa vapaasti valita. Julisteet tehdään 2-5
opiskelijan ryhmissä. Kilpailussa on kolme sarjaa: yläkoulu, lukio/ammatilliset
oppilaitokset sekä uutena sarjana yliopistot/ammattikorkeakoulut.
c/o Jyrki Möttönen, PL 18
00014 Helsingin yliopisto

suomentilastoseura@gmail.com
http://www.tilastoseura.fi

Ovatko yhteystietosi muuttuneet? Päivitä tietosi.

Suomen Tilastoseura
on Facebookissa.
Seuraa meitä myös
@tilastoseura.

JÄSENKIRJE
1/2018

Kilpailutöitä voi tehdä ajalla 8.1.2018–1.3.2019. Suomen parhaat julisteet jatkavat
keväällä 2019 järjestettävään kansainväliseen finaaliin. Sekä kansallisessa että
kansainvälisessä kilpailussa on hyviä raha- ja tavarapalkintoja. Lisätietoja ja
ilmoittautumislinkin löydät Tilastokoulun sivustolta. Katso video ja jaa kilpailujuliste
koulussasi.

Nordstat 2018 conference
The 27th Nordic Conference in Mathematical Statistics NORDSTAT 2018 will be
held in Tartu, Estonia, June 26-29, 2018.
Keynote speakers:
Aad van der Vaart (Leiden University)
Steffen Lauritzen (University of Copenhagen)
Håvard Rue (King Abdullah University of Science and Technology)
Hermann Thorisson (University of Iceland)
Pauliina Ilmonen (Aalto University)
Filip Lindskog (Stockholm University)
Tõnu Kollo (University of Tartu)
SJS lecturer:
Adeline Leclercq Samson (Université Grenoble Alpes)
There will be 13 invited sessions covering a broad range of topics in statistics and
related fields. You are welcome to submit a contributed talk or a poster presentation.
Please observe that topics of contributed presentations are not restricted to the
themes of the invited sessions.
Deadline for abstract submission is April 2 and deadline for early bird registration
April 16.
The conference is hosted by the Institute of Mathematics and Statistics, University of
Tartu,and will take place at Dorpat Convention Centre in the center of Tartu.
For more information, see the conference homepage www.nordstat2018.ut.ee
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Oletko valokuvannut Tilastoseuran tapahtumissa?
Tilastoseura on ottanut tavoitteekseen digitalisoida seuran historian aikana
syntyneitä materiaaleja, joista näyttävimpinä valokuvat. Mikäli olette ottanut
valokuvia jossain Tilastoseuran tapahtumassa tai tunnette valokuvaajan, pyydämme
teitä olemaan yhteydessä seuran sihteeriin, jotta kuvat saadaan käyttöön.

Ovatko yhteystietosi ajan tasalla?
Pyrimme pitämään Tilastoseuran jäsenrekisteriä jatkuvasti ajantasaisena ja
toivommekin, että jäsenet kävisivät päivittämässä mahdollisesti muuttuneet
yhteystietonsa klikkaamalla tästä. (Tai mene verkkosivulle www.tilastoseura.fi ja
valitse sieltä Jäsenyys → Muutoslomake) Päivitäthän myös mahdollisen
sähköpostiosoitteesi. Näin viestimme tavoittavat jäsenet mahdollisimman
tehokkaasti. Mikäli olet epävarma siitä, ovatko tietosi ajan tasalla, älä epäröi ottaa
yhteyttä sihteeriin sähköpostitse sihteeri@tilastoseura.fi tai
suomentilastoseura@gmail.com.

Terveisin,
Suomen Tilastoseura ry
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