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Suomen Väestötieteen Yhdistys edistää väestöntutkimusta ja alan tutkijoiden keskinäistä 
vuorovaikutusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys mm. järjestää tutkijaseminaareja, 
toimittaa julkaisusarjaa, toimittaa Väestöntutkimuksen vuosikirjaa yhteistyössä Väestöliiton 
Väestöntutkimuslaitoksen kanssa ja on yhteydessä muihin alan koti- ja ulkomaisiin 
yhteisöihin. 

1. Jatkokoulutus- ja seminaaritoiminta 

Syksyllä 2007 yhdistys järjestää yhteistyössä Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen ja 
Väestöliiton väestöntutkimuslaitoksen kanssa 33. kerran kaksipäiväisen jatko- ja 
täydennyskoulutusseminaarin. Väinö Kanniston rahaston lukuvuoden 2006–2007 
tunnustuspalkinto jaetaan seminaarin yhteydessä, ja palkinnonsaajaa pyydetään pitämään 
seminaarissa esitelmä.  

2. Julkaisutoiminta 

Yhdistys toimittaa Väestöntutkimuksen vuosikirjaa yhteistyössä Väestöliiton 
Väestöntutkimuslaitoksen kanssa. Vuosittain ilmestyvän artikkeleista koostuvan vuosikirjan 
rinnalla julkaistaan myös täydennysosia, jotka toistaiseksi ovat olleet akateemisia 
väitöskirjoja.  

Yhdistyksen omassa julkaisusarjassa on ilmestynyt kuusitoista nidettä. Julkaisutoimintaa 
jatketaan ensisijaisesti yhteistyössä Väestöntutkimuslaitoksen kanssa, mutta myös omaa 
sarjaa voidaan kartuttaa vuonna 2007, mikäli yhdistykselle tarjotaan julkaistavaksi 
materiaalia, joka soveltuu yhdistyksen julkaistavaksi, täyttää hyvät laatukriteerit, ja sen 
julkaisemiseen on osoittaa varat.  

Tanskassa 2005 järjestetyn symposiumin yhteydessä nousi esille ehdotus alkaa julkaista 
pohjoismaisten yhdistysten yhteistyönä uutta väestötieteellistä lehteä. Tavoitteena olisi tarjota 
etenkin nuoremmille tutkijoille uusi julkaisuforum. Yhdistys ei näe tarvetta uuden lehden 
perustamiselle, mutta johtokunta selvittää yhteistyössä muiden pohjoismaisten yhdistysten 
kanssa hankkeen tarpeellisuuden ja mahdollisuudet sen toteuttamiseksi. Asia varaudutaan 
ottamaan esille Pohjoismaisen Väestötieteen Yhdistyksen yleiskokouksessa, joka järjestetään 
vuonna 2008 järjestettävän pohjoismaisen symposiumin yhteydessä.  

3. Tiedotus 

Yhdistys ilmoittaa jäsenilleen jäsenkirjeillä sekä muilla tiedotteilla yhdistyksen järjestämistä 
tilaisuuksista sekä väestöntutkimukseen liittyvistä muista kotimaisista ja kansainvälisistä 
kokouksista sekä tapahtumista. Vastaavat tiedot julkaistaan myös yhdistyksen kotisivulla 
internetissä. Tiedottaminen painottuu elektroniseen tiedottamiseen, ja sen onnistumiseksi 
sähköpostilista pyritään pitämään mahdollisimman kattavana. Jäsenkirjeet lähetetään postitse 
vain niille jäsenille, jotka eivät ole sähköpostilistalla, joiden sähköpostiosoite on vanhentunut 
tai jotka ilmoittavat haluavansa jäsenkirjeet edelleen paperimuodossa postitse.  



 

4. Kansainväliset yhteydet 

Yhdistys jatkaa yhteistoimintaansa Pohjoismaisen Väestötieteen Yhdistyksen (PVY) kanssa 
toimien sen Suomen osastona. Yhdistys on Tanskassa 2005 pidetyn pohjoismaisen 
symposiumin yhteydessä tarjoutunut järjestämään Suomessa seuraavan pohjoismaisen 
symposiumin vuonna 2008. Pohjoismaisen yhdistyksen vetovastuu siirtyi samalla Suomelle. 
Johtokunta on alustavasti päättänyt, että symposium pidetään Kokoushotelli Rantapuistossa 
(ent. Unitas kongressikeskus) Helsingin Vuosaaressa 5.-7.6.2008. Toimintavuonna 
valmistellaan yhteistyössä muiden pohjoismaisten yhdistysten kanssa symposiumin ohjelma 
ja tehdään muut symposiumin vaatimat järjestelyt. Osa symposiumin kustannuksista katetaan 
osallistumismaksuilla, mutta lisäksi yhdistys hakee kulujen kattamiseksi rahoitusta muun 
muassa säätiöiltä. Saadun rahoituksen turvin palkataan myös osa-aikainen sihteeri 
avustamaan symposiumin järjestelyissä.  

Yhdistys jatkaa yhteistoimintaansa Kansainvälisen väestöntutkimuksen liiton (IUSSP) 
kanssa.  

Yhdistys kuuluu liitännäisjäsenenä Euroopan väestöntutkimusliittoon (EAPS).  

5. Kotimaiset yhteydet 

Yhdistyksen säännöllisiä yhteistyökumppaneita ovat mm. Helsingin yliopiston sosiologian 
laitos, Tilastokeskus sekä Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos. Yhdistys on jäsenenä 
Siirtolaisuusinstituuttisäätiössä, Tieteellisten Seurain Valtuuskunnassa sekä Väestöliitossa.  

 


