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Edvard Gylling  

(1881–1938) 
Edvard Gylling toimi Vanhuus- ja 
työttömyysvakuutuskomitean 
tilastotyöntekijänä 1904–1906. 

Tilastollisen päätoimiston 
virkaatekevänä toisena aktuaarina hän 
toimi 1908–1910.  

Tilastollisesta päätoimistosta hän siirtyi 
tullihallituksen tilastollisen konttorin vt. 
konttorinkirjoittajan tehtävään 1910 ja 
saman laitoksen virkaatekeväksi 
aktuaariksi 1911. 

Helsingin kaupungin tilastokonttorin 
aktuaarina hän toimi 1911–1918. 

Väitteli Helsingin yliopistossa filosofian 
tohtoriksi 1909. 

Tieteellisen uransa hän loi Helsingin 
yliopiston tilastotieteen dosenttina 
1910–1918. 

 

Edvard Gylling 

Gylling E. Väestö-, invaliditeetti- ja 
tulosuhteet Tuusulan, Humppilan, Kymin, 
Räisälän ja Vihannin kunnissa vuonna 
1903: tilastollinen tutkimus, osa I Teksti. 
Helsinki, 1907. 
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Tekla Hultin 
(1864 - 1943) 
 

kansanedustaja, filosofian tohtori, 
toimittaja 

 

Tekla Hultin väitteli 1896 Helsingin 
yliopistossa filosofian tohtoriksi 
ensimmäisenä naisena Suomessa. 

Hän toimi sen jälkeen naiselle 
"arveluttavassa" lehtimiehen ammatissa, 
kunnes hänet nimitettiin - sukupuolestaan 
vapautuksen saaneena - aktuaarin 
virkaan Tilastolliseen päätoimistoon.  

Hän oli passiivisen vastarinnan 
kannattaja sekä naiskagaalin aktiivinen 
jäsen ja teki pitkän uran Nuorsuomalaisen 
Puolueen kansanedustajana. 

 

 

Tekla Hultin 

Tekla Hultin oli uranuurtajanainen 
yliopistossa, lehtimaailmassa ja 
politiikassa.  
 

Hultin T. Yötyöntekijättäret Suomen 
teollisuudessa. Tutkimus Keisarillisen 
Suomen Senaatin määräyksestä ja 
Teollisuushallituksen ylivalvonnan alaisena. 
X, 85, 49 s. 1911. Työtilastoa; 11 



Tilastotoimi 150 vuotta 2015 

 1848 Tilasto-sana suomen kieleen  

 1865 Väliaikainen tilastollinen toimisto 

 1884 Tilastollinen päätoimisto 

 1879 Ensimmäinen ”Suomenmaan 

tilastollinen vuosikirja” 

 1971 Tilastokeskus 
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Virallinen tilasto 1878 
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Yhteiskuntatilastotiede  
Social statistics, Survey statistics 

 Tilastollisten menetelmien tutkimus ja 

soveltaminen yhteiskuntatutkimusta ja tilastointia 

varten 
 Otantamenetelmät (Survey sampling) 

 Mittausmenetelmät (Survey measurement) 

 Tiedonkeruumenetelmät (Survey methodology) 

 Estimointi- ja analyysimenetelmät (Survey estimation) 
 

 Sovellusaloja 
 Ympäristö, talous, aluekehitys, … 

 Väestön ikääntyminen, terveys, toimeentulo, … 

 Työmarkkinat, työllisyys, työttömyys, … 

 Toimeentulo, pienituloisuus, sosiaalinen 

syrjäytyminen, … 
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ESIMERKKI 
Alueelliset indikaattorit 

 Small area statistics 

Pienten osajoukkojen ja alueiden tilastotiede 
 

 Luotettavia kansallisia tietoja ja kansainvälisiä 

vertailutietoja tarvitaan lisääntyvässä määrin 

yhteiskuntaelämän arviointia ja kehittämistä varten 
 

 Näitä tietoja käytetään / tullaan käyttämään myös 

valtioiden / EU:n taloutta ja aluetaloutta koskevassa 

päätöksenteossa ja rahanjaossa 
 

 Yhteiskuntatilastotiede tutkii ja kehittää 

menetelmiä luotettavien ja kansainvälisesti 

vertailukelpoisten aluetietojen laskentaa varten  



Pienituloisuusaste 
Lieksassa  

  The ESPON TiPSE Project: The TiPSE project 

has been commissioned by the European 

Observation Network for Territorial Development 

and Cohesion (ESPON) programme. It is 

concerned with the issue of poverty, and 

processes of social exclusion in Europe.  (Petri 

Kahila and Liisa Perjo 2013) 
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 AROPE rate 
 

 At-risk-of poverty or 

social exclusion rate  

by age group, 2012  

(% of specified 

population) 

 

  Source: Eurostat 
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Poverty map: Estonia (World Bank 2014) 
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Pientuloisuusaste (köyhyysaste) 
at-risk-of-poverty rate 

 EU-määritelmä 

 Pienituloisuusaste (köyhyysaste, poverty rate) 

kuvaa niiden henkilöiden osuutta kohdeväestöstä, 

joiden ekvivalentit käytettävissä olevat tulot 

vuodessa alittavat ns. köyhyysrajan 

 Pienituloisuusraja (köyhyysraja) on 60 % kaikkien 

kotitalouksien ekvivalenttien vuositulojen 

mediaanista 

 Köyhyysraja vaihtelee maittain 

 Suomi 2012: noin 13 000 euroa per vuosi 
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Pientuloisuusasteen estimointi - 1 

 Tilastotieteellinen tutkimuskysymys: 

Miten tuottaa luotettavia alueellisia köyhyysasteita, 

jos otoskoko on pieni? 

 ESIM: Viro: 226 kuntaa 
 Otoskoko esim. 3000 henkilöä 

 Otoskoko per kunta: keskimäärin noin 13 henkilöä 
 

 Menetelmällinen ratkaisu:   

Laskennassa käytetään otostietojen tukena: 

 Tilastollista mallinnusta 

 Koko väestöpopulaatiosta saatavilla olevaa dataa 

(hallinnolliset tietorekisterit, väestölaskenta, …) 
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Pientuloisuusasteen estimointi - 2 

 Tilastollinen mallinnus pienalue-estimoinnissa 

Small area estimation 
 

 Väestöä koskeva data (lisäinformaatio) tuodaan 

laskentaan tilastollisten mallien avulla 
 

 Lineaariset mallit - regressiomalli 

 Yleistetyt lineaariset mallit – logistinen regressio 

 Yleistetyt lineaariset sekamallit … 
 

 Pienalue-estimoinnin laskentamenetelmät 
 Kalibrointimenetelmät 

 Yleistetyt regressioestimaaattorit 

 Bayes-menetelmät 
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Pientuloisuusasteen estimointi - 3 

 Estimoinnin komponentit 
   

 Oletetaan että käytettävissä on soveltuva populaatiodata 

ja otosdata   
 

 1) Tulojakauman ja köyhyysrajan estimointi otosdatasta 
   

 2)  Ilmiön ”Köyhyys” mallinnus otosdatan tietojen avulla 
 

 3)  Köyhyysasteen estimaattorin ja varianssiestimaattorin 

konstruointi otoksesta estimoidun mallin ja 

populaatiodatan tietojen avulla 
 

 4)  Köyhyysasteen estimointi kohdealueille 
 

 5)  Diagnostiikka 
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Figure 1: At-risk-of-poverty rates (before housing cost), 

ALBANIA 

 World Bank  

poverty 

mapping 

methodology 

 
 Käytetään 

otosdataa, 

populaatiodataa, 

tilastollista 

mallinnusta ja 

malliperusteisia 

köyhyysasteen 

estimaattoreita  
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Figure 7: At-risk-of-poverty rates (before housing cost), 

FINLAND 

Poverty mapping 

using register-

based data 
 

 Käytetään suoraan 

hallinnollisia 

rekistereitä 

(verotusrekisterit) 
 

 Suomi, Ruotsi, 

Tanska, Norja: 

Rekisteriperusteinen 

datainfrastruktuuri 
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Yhteiskuntatilastotiede  
Tutkimus ja opetus HY:ssä 

 Opetus 
 Tilastotiede 

 

 Kurssikirjoja 
 

 Juha Alho 

 

 Seppo Laaksonen 

 

 Risto Lehtonen 

 

 Kimmo Vehkalahti 
 

 
 

 Yhteiskuntatieteiden 

menetelmäkeskus 
 

 Sisältötutkijoiden ja 

tilastotieteen osaajien 

kohtauspaikka 

valtiotieteellisessä 

tiedekunnassa 

 

 Perustettu 2013 
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http://www.helsinki.fi/tilastotiede/opiskelu/index.html
http://www.springer.com/social+sciences/population+studies/book/978-0-387-23530-1
http://www.springer.com/social+sciences/population+studies/book/978-0-387-23530-1
http://bookboon.com/fi/surveymetodiikka-ebook
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470847697.html
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470847697.html
https://www.booky.fi/tuote/kimmo_vehkalahti/kyselytutkimuksen_mittarit_ja_menetelmat/9789517926492?kb=1&gclid=CJ7-ldD868ECFYTFcgodw5IAaA
http://blogs.helsinki.fi/methodology/fi/
http://blogs.helsinki.fi/methodology/fi/
http://blogs.helsinki.fi/methodology/fi/


Yhteiskuntatilastotiede   

Tutkimus 

 Tilastotiede 
 

 AMELI: Kansainvälinen 

tutkimushanke yliopistojen ja 

tilastovirastojen yhteistyönä 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kansainväliset 

tieteelliset kongressit 
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Fourth Baltic-Nordic Conference on 
Survey Statistics 2015 

The Fourth Baltic-Nordic Conference on Survey Statistics 
- BaNoCoSS 2015 - will be organized in 24-28 August 
2015 in Helsinki, Finland. 

BaNoCoSS2015 

http://www.helsinki.fi/tilastotiede/tutkimus/index.html
http://blogs.helsinki.fi/methodology/fi/
http://blogs.helsinki.fi/methodology/fi/

