
 

PÖYTÄKIRJA 

HALLITUKSEN KOKOUS 1 / vuoden 2020 hallitus 

Aika  10.3.2020, klo 17.00 
Paikka Helsingin kaupungin tietokeskus, Siltasaarenkatu 18-20, Helsinki 
 

Läsnä Pauliina Ilmonen puheenjohtaja, seuran esimies 
Ari Jaakola seuran varaesimies 
Tommi Mäklin sihteeri 
Riku Laine 
Tommi Härkänen 
Reija Helenius 
Marianne Laalo 
Niko Lietzén (äänestysoikeus kaikissa kohdissa) 
Jyrki Möttönen (äänestysoikeus kaikissa kohdissa) 
Lauri Viitasaari (saapui kohdassa 11) 

 

Poissa Mikhael Koufos, Pekka Pere, Paula Bergman 
 

1. Kokouksen avaus 

Seuran esimies avasi kokouksen klo 17.08 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Työjärjestys 

Lisättiin esityslistalle kohdat 7. International Statistical Literacy -projektin (ISLP) 
palkkiot ja 8. Sihteerin ja rahastonhoitajan palkkiot. Hyväksyttiin kokouksen 
esityslista työjärjestykseksi. 

4. Ilmoitusasiat 

Tilastopäivien valmistelukomitea kokousti 4.3. 

5. Jäsenasiat 

Hyväksyttiin yksi uusi ainaisjäsen ja kymmenen uutta jäsentä. 

 



 

6. Talousasiat 

Seuran tilillä on rahaa 27 665,86 euroa. 

7. International Statistical Literacy -projektin (ISLP) palkkiot 

ISLP on kansainvälinen tilastotieteen luku- ja käyttötaitoja erityisesti kehitysmaissa 
edistävä projekti, jota on aikaisemmin pyöritetty vapaaehtoistoimintana. 
Tilastoseura sai yhdessä Tilastokeskuksen kanssa 3000 euron apurahan Kansan 
sivistysrahastolta. 

Päätettiin maksaa 3000 euroa palkkioina useammassa erässä Elisa Falckille 
ISLP-projektin parissa tehdystä työstä. Seuran Falckille kaavailemia työtehtäviä 
ovat muun muassa apurahojen haku, kirjeenvaihto maavastaavien kanssa, ISLP 
Newsletterin kokoaminen, sponsorien haku, avustushaun käynnistäminen 
kehitysmaille (erillinen raha, mikä ISLP:lle on myönnetty Japanin tilastoseuralta). 

Selvitetään vielä Verohallinnolta miten palkkion verotus tapahtuu. Valtuutettiin 
rahastonhoitaja Mikhael Koufos selvittämään verotus ja maksamaan palkkiot sitä 
mukaa, kun Falck laskuttaa tekemästään työstä. 

8. Sihteerin ja rahastonhoitajan palkkiot 

Tommi Mäklin ilmoitti olevansa jäävi käsittelemään sihteerin ja rahastonhoitajan 
palkkioita. 

Päätettiin nostaa sihteerin ja rahastonhoitajan palkkiot 1550 euroon. Aiemmin 
palkkio oli 1200 euroa. Palkkion nosto rahoitetaan vapaaehtoisten sivukulujen pois 
jättämisestä säästyneellä rahalla. 

9. Tiedotus 

Tilastopäiviä on mainostettu monissa eri kanavissa. Keskusteltiin tiedotuksesta. 

10. Leo Törnqvist -palkinnosta päättäminen 

Päätettiin jättää Leo Törnqvist -palkinto jakamatta, koska väitöskirjapalkintoja 
päätettiin jakaa kaksi kappaletta. Tämän vuoden ehdotukset siirretään 
automaattisesti seuraavan Leo Törnqvist -palkinnon saajaehdokkaiksi. 

11. Väitöskirja-palkinnosta päättäminen 

Väitöskirjapalkinnon saajiksi tuli määräaikaan mennessä viisi ehdotusta. 
Ehdotuksien taso oli erittäin kova ja palkintoja päätettiin jakaa kaksi kappaletta. 
Tällä kertaa palkinnon saivat Anna-Kaisa Ylitalo (Jyväskylän yliopisto) väitöksellään 
Statistical inference for eye movement sequences using spatial and 
spatio-temporal point processes vuodelta 2017 ja Santtu Tikka (Jyväskylän 

 



 

yliopisto) väitöksellään Improving identification algorithms in causal inference 
vuodelta 2018. Päätettiin palkinnon suuruudeksi 1500 euroa per palkinnonsaaja. 
Julkaistaan opinnäytetyöpalkintojen saajat tilastopäivien yhteydessä. 

12. SJS:n hallituksen jäsenen valinta 

Siirretään seuraavaan kokoukseen. 

13. Tilastosanasto 2020 

Tilastosanasto on valmis painoon. 

14. Arkistointi 

Sovitaan Tilastokeskuksen kanssa milloin Tilastoseuran arkistoja 
Tilastokeskuksessa mennään siirtämään muualle. Sovitaan aika erikseen ja 
valtuutetaan Tilastokeskukseen menijät tekemään päätös siitä mikä materiaali 
säilytetään. Valtuuttiin myös karsijat tarvittaessa käyttämään taksia säilytettävän 
materiaalin siirtoon seuraavaan säilytyspaikkaan. 

15. Muut esille tulevat asiat 

Hallituksen jäsenet vievät Tilastopäivät-mainosjulisteita sopiviin paikkoihin. 

Päivitetään opinnäytetöistä jaettavan kunniakirjan pohja vastaamaan 
satavuotisjuhlien ulkoasua. 

Valtuutettiin Pauliina Ilmonen käyttämään enintään 500 euroa Tilastopäivien 
nimikylttien ja muiden osallistujille jaettavien tavaroiden ostamiseen. 

16. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Pidetään seuraava hallituksen kokous 7.4. klo 16.00. 

17. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous klo 18.23. 

 


