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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 

Suomen Väestötieteen Yhdistys edistää väestöntutkimusta ja alan tutkijoiden keskinäistä vuorovai-

kutusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys mm. järjestää tutkijaseminaareja, toimittaa Väes-

töntutkimuksen vuosikirjaa yhteistyössä Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen ja Siirtolaisuusinsti-

tuutin kanssa ja on yhteydessä muihin alan koti- ja ulkomaisiin yhteisöihin. 

1. Jatkokoulutus- ja seminaaritoiminta 

Syksyllä 2016 yhdistys järjestää 41. kerran kaksipäiväisen jatko- ja täydennyskoulutusseminaarin. 

Jäsenistölle tehdään jatko- ja täydennyskoulutusseminaaria koskeva kysely. Suomen Väestötieteen 

Yhdistys järjestää seuraavan pohjoismaisen symposiumin Turussa 14.–16.6.2017 yhteistyössä Turun 

yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen, TITA-tutkimuskonsortion sekä Siirtolaisinstituutin kanssa. Val-

misteluja jatketaan vuoden 2016 aikana sekä käytännön järjestelyjen (mm. tiedotus ja rahoituksen 

hakeminen) että tieteellisen ohjelman osalta. Symposiumin teemana on väestöllisten tekijöiden yh-

teydet sosiaaliseen eriarvoisuuteen (Demography and Social Inequalities). 

2. Julkaisutoiminta 

Yhdistys toimittaa Väestöntutkimuksen vuosikirjaa yhteistyössä Väestöliiton Väestöntutkimuslai-

toksen ja Siirtolaisuusinstituutin kanssa. Vuosittain ilmestyvän artikkeleista koostuvan vuosikirjan 

rinnalla julkaistaan myös täydennysosia, jotka toistaiseksi ovat olleet akateemisia väitöskirjoja. 

Mahdollista omaa julkaisutoimintaa jatketaan ensisijaisesti yhteistyössä Väestöntutkimuslaitoksen 

ja Siirtolaisuusinstituutin kanssa.  

3. Tiedotus 

Yhdistys ilmoittaa jäsenilleen pääasiassa sähköpostilistan välityksellä yhdistyksen järjestämistä ti-

laisuuksista sekä väestöntutkimukseen liittyvistä muista kotimaisista ja kansainvälisistä kokouksista 

sekä tapahtumista. Vastaavat tiedot julkaistaan myös yhdistyksen kotisivulla. Tiedottaminen painot-

tuu sähköiseen tiedottamiseen, ja sen onnistumiseksi sähköpostilista pyritään pitämään mahdolli-

simman kattavana.  

4. Kansainväliset yhteydet 

Yhdistys jatkaa yhteistoimintaansa Pohjoismaisen Väestötieteen Yhdistyksen (Nordisk Demografisk 

Förening, NDF) kanssa. Pohjoismaisen väestötieteen symposiumin yhteydessä Aahlborgissa, Tans-

kassa 18.–20.9.2014 pidetyssä Pohjoismaisen Väestötieteen Yhdistyksen kokouksessa yhdistyksen 

vetovastuu siirtyi Tanskalta Suomelle.  



 

  

Yhdistys pyrkii lähettämään edustajan Viron 1.6.2016 pidettävään väestötieteen yhdistyksen 30-

vuotisjuhlaan. 

Yhdistys jatkaa yhteistoimintaansa Kansainvälisen väestöntutkimuksen liiton (IUSSP) kanssa. Yh-

distys kuuluu liitännäisjäsenenä Euroopan väestöntutkimusliittoon (EAPS). 

5. Kotimaiset yhteydet 

Yhdistyksen säännöllisiä yhteistyökumppaneita ovat mm. Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden lai-

tos (sosiologian oppiaine), Tilastokeskus, Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos, Siirtolaisuusinsti-

tuutti, Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitos sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Yhdistys on 

jäsenenä Siirtolaisuusinstituuttisäätiössä, Tieteellisten Seurain Valtuuskunnassa sekä Väestöliitossa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


