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Iltapäiväseminaari perjantaina 27.9. "Kurkistuksia tulevaisuuteen – 
miten tilastoja hyödynnetään ennustamisessa?" 

Tilastoseura ja Helsingin kaupunki järjestävät perjantaina 27.9. 
iltapäiväseminaarin tilasto- ja tilastotiedepohjaisesta ennustamisesta. 
Tilaisuuden yhteydessä jaetaan myös Tilastoseuran joka toinen vuosi 
myöntämä Leo Törnqvist -palkinto parhaalle tilastotieteen tai lähialan 
vuosina 2017—2018 hyväksytylle pro gradu -tasoiselle tutkielmalle. 

Aika pe 27.9. klo 13-16 
Paikka Kuntatalo, kokoustila A2 Hakis, 00530 Helsinki 
Ilmoittaudu https://forms.gle/zJ2T4DrBJUxy9pN86 
 

Seminaarin ohjelma 

13:00 Tilaisuuden avaus 
13:10 Anu Silvo, Suomen Pankki 

Talousennusteiden laatiminen 
13:35 Jouni Räisänen, Helsingin yliopisto 

Ilmastonmuutosten ennustaminen 

14:00 Kahvitauko 

14:30 Jukka Kontto, THL 
Väestön terveysennusteet – epävarmuustekijät mukaan malliin 

14:55 Pekka Vuori ja Marjo Kaasila, Helsingin kaupunki 
Helsingin väestökehityksen ennustaminen 

15:20 Leo Törnqvist -palkinnon julkistaminen 

15:30 Iltapäiväseminaarin päätös 

 

 

Seminaari on ilmainen ja avoin kaikille kiinnostuneille. Paikkoja on 
kuitenkin rajoitetusti, joten pyydämme ystävällisesti, sitovat 
ilmoittautumiset 25.9. mennessä ilmoittautumislomakkeella. 
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Tilastoseuran vuosikirja 2017-2018 julkaistu 

Joka toinen vuosi ilmestyvä Tilastoseuran vuosikirja, vuosikertaa 
2017-2018, on vihdoin valmistunut ja julkaistu. Vuosikirja on avoimesti 
saatavilla kokonaisuudessaan sähköisenä Tilastoseuran verkkosivuilta. 
Vuosikirjan painettuja kappaleita voi tiedustella omakseen Tilastoseuran 
sihteeriltä hintaan 22e, sisältäen postituksen Suomeen. 

Tilastopäivät ja Tilastoseuran 100-vuotisjuhla 14.-15.5.2020 

Suomen Tilastoseuran perustamisesta tulee vuonna 2020 kuluneeksi 
100 vuotta. Merkkipäivää juhlitaan sopivalla arvokkuudella toukokuussa 
2020 Tilastopäivien merkeissä sekä 100-vuotisjuhlaillallisella. 
Tilastopäivät järjestetään 14.-15.5.2020 ensimmäistä kertaa 
Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksella ja juhlaillallista nautitaan 14.5. 
Helsingissä. 

Satavuotisen taipaleen kunniaksi Tilastoseura julkaisee tilastopäivien 
yhteydessä 2020-luvulle päivitetyn tilastosanaston ja artikkeleita seuran 
sekä tilastotieteen historiasta. Tuttuun tapaan palkitaan myös 
ansioituneita väitöskirjoja ja pro gradu -tasoisia tutkielmia tilastotieteen 
alalta. Pääpuhujaksi tapahtumaan on kutsuttu Royal Statistical Societyn 
puheenjohtaja ja Imperial Collegen professori Deborah Ashby. Muut 
huippupuhujat ja lisää tietoa tilaisuudeesta lähempänä juhla-ajankohtaa. 

Uusia ja vanhoja kirja-alennuksia kustantajilta 

Tilastoseuran jäsenenä olette oikeutettu kirja-alennuksiin useiden 
kustantajien materiaaleista. Seuralla on voimassaolevat allennuskoodit 
seuraaville kustantajille: Cambridge University Press (20% alennus), 
Oxford University Press (30% alennus), CRC Press, (25% alennus ja 
ilmainen postitus), sekä Wiley (35% alennus). Alennukseen oikeuttavia 
koodeja voi tiedustella seuran sihteeriltä. Alennukset ovat voimassa vain 
kustantajien verkkosivuilta ostettaessa. 

Gunnar Modeen -mitali Risto Lehtoselle 

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 
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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 vuoropuhelua 
akateemisen tutkimuksen sekä virallisten tilastojen välillä. 

Suomen Tilastoseura onnittelee professori Lehtosta merkittävän 
tunnustuksen johdosta! 

Leo Törnqvist -palkinto jaettiin 

Tilastoseuran hallitus on palkintokomitean esityksestä päättänyt myöntää 
Leo Törnqvist -palkinnon parhaasta vuosina 2017-2018 julkaistusta pro 
gradu -tasoisesta tutkielmasta tilastotieteen alalta Savi Virolaisen 
Helsingin yliopistossa hyväksytylle työlle “GMAR- ja StMAR-mallin 
yleistäminen G-StMAR-malliksi”. Virallinen palkinnonjakotilaisuus 
pidetään 27.9. järjestettävän iltapäiväseminaarin yhteydessä. 

Kirjoita tilastotieteen historiasta seuran 100-vuotisjuhlan kunniaksi 

Juhlavuoden 2020 kunniaksi vuosien Tilastoseuran 2019-2020 
vuosikirjaan on päätetty sisällyttää tilastotieteen historiaa käsittelevä 
osuus. Mikäli haluat kirjoittaa tai julkaista mistä tahansa tilastotieteen tai 
tilastoseuran historiaan liittyvästä aiheesta, on vuosikirja erinomainen 
paikka teksteille. Takaraja tekstien valmistumiselle tulee tarkentumaan 
myöhemmin, mutta alustavasti tekstejä otetaan vastaan vuoden 2020 
toiselle puoliskolle saakka ja vuosikirjassa tullaan tarjoamaan 
mahdollisuus julkaista myös vertaisarvioitua tekstiä suomeksi, ruotsiksi 
tai englanniksi. Lisätietoja antaa tarvittaessa seuran sihteeri. 

Muista StatNet-lista 

StatNet on suomalaisten yliopistojen, tutkimuslaitosten ja 
ammattiseurojen sähköpostilista, jossa jaetaan tilastotieteellistä 
ajankohtaista tietoa sekä työmahdollisuuksia. Listalle voi liittyä kuka vaan 
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ja se on erinomainen väline lähiseudun tilastollisten tapahtumien sekä 
työpaikkojen seurantaan. Lisätietoja listasta löydät osoitteesta 
http://www.helsinki.fi/statnet/. 

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. 

 

Parhain terveisin ja hyvää syksyä toivottaen, 

Suomen Tilastoseura ry 
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