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VUODEN 2021 TOIMINTAKERTOMUS 

Suomen Väestötieteen Yhdistys perustettiin kesäkuussa 1973 väestötieteen ja väestöntutkimuksen 

edistämiseksi sekä väestöntutkijoiden yhdyssiteeksi. Järjestötoimintaa harjoitettiin kuitenkin jo 

vuodesta 1968 alkaen Pohjoismaisen Väestötieteen Yhdistyksen Suomen osastona. Vuosi 2021 oli 

yhdistyksen 49. toimintavuosi. 

1. Luottamushenkilöt 

Ensin vuosikokousta lykättiin ja se järjestettiin lopulta etäyhteyksin. Valtioneuvosto vahvisti 

yhdistyslain poikkeuksen, joka salli yhdistysten vuosikokouksen lykkäämisen myöhemmäksi sekä 

etäkokoukset koronatilanteessa. Etäyhteyksin (Zoomissa) 10.6.2020 pidetyssä vuosikokouksessa oli 

valittu seuraava johtokunta: 

Puheenjohtaja: Marika Jalovaara (Turun yliopisto)  

Varapuheenjohtaja: Emma Terämä (Valtiovarainministeriö) 

Sihteeri:  Julia Hellstrand (Helsingin yliopisto) 

Muut jäsenet: Jani Erola (Turun yliopisto) 

 Ismo Söderling (Siirtolaisuusinstituutti) 

 Mika Gissler (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) 

 Hanna Rinne (Kela) 

 Tiina Helamaa (Väestöliitto) 

 Tapio Räsänen (Kela) 

  

Yhdistyksen rahastonhoitajaksi valittiin Mauri Nieminen, toiminnantarkastajiksi valittiin Riikka 

Shemeikka ja Matti Saari sekä varatoiminnantarkastajiksi Niina Metsä-Simola ja Tiia Sorsa. 

Tämä johtokunta kokoontui etäyhteyksillä kaksi kertaa vuoden 2020 aikana. Sähköpostikokouksia 

pidettiin vuoden 2020 aikana viisi.  

Eduskunta on hyväksynyt koronatilanteen vuoksi yhdistyslain poikkeuksen, joka mahdollistaa 

vuosikokouksen järjestämisen etänä, vaikkeivat yhdistyksen säännöt sitä salli. Kokoukselle oli 

kuitenkin nimettävä fyysinen kokouspaikka. Fyysinen kokouspaikka oli Turun yliopisto, Publicum, 

seminaarihuone 499. Etäyhteyksin (Zoomissa) 4.3.2021 pidetyssä vuosikokouksessa oli valittu 

seuraava johtokunta: 

Puheenjohtaja: Marika Jalovaara (Turun yliopisto)  

Varapuheenjohtaja: Riikka Shemeikka (Kuntoutussäätiö) 

Sihteeri:  Julia Hellstrand (Helsingin yliopisto) 

Muut jäsenet: Jani Erola (Turun yliopisto) 

 Ismo Söderling (Siirtolaisuusinstituutti) 

 Mika Gissler (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) 

 Hanna Rinne (Kela) 

 Tiina Helamaa (Väestöliitto) 

 Tapio Räsänen (Kela) 

  



 

  

Yhdistyksen rahastonhoitajaksi valittiin Mauri Nieminen, toiminnantarkastajiksi valittiin Matti 

Saari ja Niina Metsä-Simola sekä varatoiminnantarkastajiksi Heta Moustgaard ja Jari Kannisto. 

Tämä johtokunta kokoontui etäyhteyksillä kaksi kertaa vuoden 2020 aikana. Sähköpostikokouksia 

pidettiin vuoden 2021 aikana kuusi. Yhdistyksen toimintaa koskevista asioista on tarpeen mukaan 

keskusteltu sähköpostitse vuoden mittaan. 

Dosentti Altti Majava ja professori emeritus Tapani Valkonen ovat yhdistyksen 

kunniapuheenjohtajia. 

2. Esitelmätilaisuudet ja seminaarit 

45. väestötieteen jatko- ja täydennyskoulutuseminaari järjestettiin yhdessä Turun yliopiston 

INVEST-lippulaivan kanssa etäyhteyksin Zoom-alustalla 4.–5.11.2021. Teemana oli 

väestöryhmittäiset terveyserot. Osallistujia seminaarissa/ilmoittautuneiden määrä oli kaikkiaan 79, 

joista 10 piti alustuksen. 

3. Jäsentiedotus ja julkaisutoiminta 

Jäsentiedotus on hoidettu yhdistyksen sähköpostilistan ja kotisivun kautta. Yhdistyksen kotisivut 

ovat osoitteessa http://blogs.helsinki.fi/svy-ry/. Yhdistyksellä on myös Twitter-tili @SVYry ja 

Facebook-sivu.  

Yhdistys toimii yhdessä Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen ja Siirtolaisuusinstituutin kanssa 

Väestöntutkimuksen vuosikirjan (Finnish Yearbook of Population Research) julkaisijana. 

Väestötieteen vuosikirjan vol 55 julkaistiin tammikuussa 2021. Toimitusvastuussa oli Suomen 

Väestötieteen Yhdistys. Vierailevina toimittajina olivat yhdistyksen puolesta Hannu Lehti ja Esa 

Karonen. 

Vuosikirja on vuodesta 2016 alkaen ollut verkossa vapaasti saatavilla. 

4. Palkinnot 

Vuoden 2020 vuosikokouksessa ehdotettiin, että yhdistys jakaisi palkintoa väestötieteen 

edistämisestä. Johtokunta valmisteli asiaa. Palkinto sai nimen Väestötieteen edistäjä -palkinto. 

Väestötieteen edistäjä -palkinto myönnetään henkilölle, ryhmälle tai organisaatiolle merkittävästä 

saavutuksesta tai teosta, joka edistää väestötieteen tutkimusta, opetusta, yhteiskunnallista 

tunnettuutta tai vaikuttavuutta. Ehdotuksia väestötieteen edistäjä -palkinnon saajaksi pyydetään 

julkisella haulla 1–2 vuoden välein. Väestötieteen edistäjä ei jaettu vuonna 2021, koska silloin 

jaettiin Väinö Kanniston rahaston tunnustuspalkinto.  

Väinö Kanniston tunnustuspalkinto 2021 jaettiin 45. väestötieteen jatko- ja 

täydennyskoulutuseminaarin yhteydessä. Palkinnon sai Sebastián Peña väitöstutkimuksestaan. 

Sebastián Peñan väitöstutkimuksessa selvitettiin alkoholin käytön sosioekonomisia eroja Suomessa 

ja Chilessä. 

5. Kansainväliset yhteydet 

Yhdistys toimii vuonna 1968 perustetun Pohjoismaisen Väestötieteen Yhdistyksen (Nordisk 

Demografisk Förening, NDF) Suomen osastona.  

Yhdistys on vuonna 1983 perustetun Euroopan väestöntutkimusliiton (European Association for 

Population Studies, EAPS) liitännäisjäsen.   

6. Muu toiminta 

Yhdistys on Väestöliiton, Siirtolaisuusinstituutin ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen. 

Väestöliiton kokouksissa yhdistystä edustaa Mika Gissler, varaedustajanaan Riikka Shemeikka. 



 

  

Siirtolaisuusinstituuttisäätiön hallintoneuvostossa puolestaan edustajana toimi Ismo Söderling, 

varaedustajanaan Marika Jalovaara. Tieteellisten seurain valtuuskunnan syyskokouksessa 2021 

yhdistystä edusti Marika Jalovaara. Tilastokeskuksen väestö- ja perhetilastoinnin 

asiantuntijaryhmän kokouksissa yhdistystä edustaa Mika Gissler ja Marika Jalovaara. 

7. Jäsenistö ja talous 

Vuoden 2021 aikana hyväksyttiin 3 uutta jäsentä, ja 8 luopui jäsenyydestä. Vuoden 2021 lopussa 

yhdistyksellä oli 85 jäsentä. 

Vuonna 2021 varsinaisen jäsenen jäsenmaksu oli 30 euroa, ja alennettu jäsenmaksu (opiskelijat, 

työttömät, eläkeläiset ja perhevapaalla olijat) 10 euroa. Vuonna 2018 otettiin käyttöön myös 

mahdollisuus maksaa viiden vuoden varsinainen jäsenmaksu kerralla.  


