
 

PÖYTÄKIRJA 

HALLITUKSEN KOKOUS 4 / vuoden 2019 hallitus 

Aika  12.6.2019, klo 16.00 
Paikka Helsingin kaupungin tietokeskus, Siltasaarenkatu 18-20, Helsinki 
 

Läsnä Pauliina Ilmonen puheenjohtaja, seuran esimies 
Ari Jaakola (saapui kohdassa 10) seuran varaesimies 
Tommi Mäklin sihteeri  
Jyrki Möttönen  
Paula Bergman 
Riku Laine 
Pekka Pere (saapui kohdassa 5) 
Niko Lietzén (äänestysoikeus kaikissa kohdissa) 
Lauri Viitasaari (saapui kohdassa 9, äänestysoikeus kohdissa 9-) 

 
Poissa Tommi Härkänen, Johanna Seppänen, Marianne Laalo, Mikhael Koufos 
 
 

1. Kokouksen avaus 

Seuran esimies avasi kokouksen klo 16.06. 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Työjärjestys 

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi. 

4. Ilmoitusasiat 

Kansallisarkisto vastasi myöntävästi tiedusteluun, että ottavatko he vastaan 
historiallista materiaalia Tilastoseuran arkistosta. Päätettiin edistää asiaa syksyllä. 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (kokous 3 / vuoden 2019 hallitus) pöytäkirja. 

 



 

6. Jäsenasiat 

Ei hyväksytty uusia jäseniä. 

7. Talousasiat 

Seuran tilillä on rahaa 104 062,43 euroa. 

8. Tilastoseuran 100-vuotisjuhlat 

Toimikunta kokoontuu hallituksen kokouksen jälkeen. 

9. Kyllikki Korven legaatin täytäntöönpano 

Seuran hallitus hyväksyi sopimuksen Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen sekä 
Suomen Tilastoseuran välillä legaatin täytäntöönpanosta. Seuran esimies Pauliina 
Ilmonen ja sihteeri Tommi Mäklin allekirjoittivat sopimuksen. 

10. Leo Törnqvist -palkinto 

Ehdotuksia Leo Törnqvist -palkinnon saajiksi tuli määräaikaan mennessä 
seitsemän kappaletta. Palkintotoimikunta kiitti töiden tekijöitä ja ohjaajia sekä ylisti 
töiden ja suomalaisen tilastotieteen korkeaa tasoa. Parhaan työn valinta osoittautui 
vaikeaksi, mutta lopulta palkinto päätettiin myöntää tutkielmalle “GMAR- ja 
StMAR-mallin yleistäminen G-StMAR-malliksi”, jonka teki Savi Virolainen 
(Helsingin yliopisto) ja ohjasi tilastotieteen emeritusprofessori Pentti Saikkonen. 
Ehdokkaina palkinnon saajiksi olivat myös Viivi Haapaniemi (Jyväskylän yliopisto), 
Sami Helander (Aalto-yliopisto), Julia Hellstrand (Helsingin yliopisto), Juho Jokinen 
(Oulun yliopisto), Santeri Karppinen (Jyväskylän yliopisto) ja Juho Kontio (Oulun 
yliopisto). 

11. Iltapäiväseminaarit 

Syksyn iltapäiväseminaarin päiväksi on varmistunut 27. syyskuuta, mutta paikka on 
edelleen auki. Päätettiin jakaa Leo Törnqvist -palkinto iltapäiväseminaarin 
yhteydessä. 

12. Vuosikirja 

Vuosikirja 2017-2018 etenee. Päätettiin julkaista sähköinen versio heti, kun kirja on 
valmis ja painettu versio, syksyllä. Keskusteltiin juttujen pyytämisestä vuosikirjaan 
2019-2020 jo nyt, jotta kirjaan saadaan paremmin seuran toimintaa kuvaavaa 
sisältöä.  

 



 

13. Tilastosanasto 2020 

Sanastotoimikunta on käynyt aakkoset läpi kaksi kertaa. Tavoitteena on, että 
Tilastosanastosta saataisiin alustava versio valmiiksi juhannukseen 2019 
mennessä, johon pyydetään kommentteja ja ehdotuksia soveltuvien alojen 
professoreilta tai vastaavilta asiantuntijoilta. Tähdätään siihen, että sanasto on 
valmis vuoden 2019 loppuun mennessä. Annettiin Tilastosanasto-projektille 500 
euroa lisää budjettia matka- ja kokouskuluihin sekä mahdollisiin ruoka- ja 
ravintolakuluihin kokouksen yhteydessä. 

14. Muut esille tulevat asiat 

Keskusteltiin vuosikirjan LaTeX-pohjan edistymisestä ja yhteistyöstä Helsingin 
yliopiston tilastotieteen opiskelijoiden järjestön ja tulevan alumnitoiminnan kanssa. 

15. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Järjestetään seuraava kokous aikaisemmin sovitun mukaisesti 4.9. klo 17.00 
Ympyrätalolla. 

16. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous klo 17.51. 

 


