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Alkusanat

Avaan tässä kirjasessa näkymiä valtsikan1 tilastotieteeseen sekä sen lukuisiin vaiheisiin aina
1940-luvulta lähtien, jolloin valtsika perustettiin ja tilastotieteestä tuli yksi sen oppiaineista.
Päädyn lopulta 2020-luvulle, jolloin valtsika on täyttänyt 75 vuotta, ja valtsikan tilastotiede
on ehtinyt käydä läpi monia muodonmuutoksia.

Painotun vuosiin, jotka olen itse valtsikassa viettänyt tilastotieteen opiskelijana, opetta-
jana ja tutkijana. Keskeistä sisältöä ovat opiskelu- ja työurani varrelta valikoimani muistot,
joita olen kaivanut esille arkistoistani. Paikoin ulotan tarkastelujani myös opiskeluaikoja-
ni edeltäviin vuosikymmeniin, jolloin tukeudun pääosin kirjallisiin lähteisiin, mutta annan
tilaa myös aiempien akateemisten sukupolvien edustajille ja heiltä kuulemilleni tarinoille.

Kirjoittajasta

Näitä saatesanoja ensi kertaa luonnostellessani työskentelin valtsikassa (loman edellä kuin
viimeistä päivää, mutta samalla aivan ensimmäistä päivää) vanhempana yliopistonlehtorina2

uudessa, juuri ennen korona-aikakautta perustetussa Yhteiskuntadatatieteen keskuksessa
(Centre for Social Data Science). Palatessani nyt viimeistelemään kirjoitelmaani on taas
yksi vuosi kulunut valtsikassa. Estimoituun eläköitymisajankohtaani pitäisi olla vielä yli
10 vuotta, joten kokemuksia ja muistoja ehtinee kertyä mahdolliseen jatko-osaankin.

Aloitin yliopisto-opinnot Sibelius-lukion ja neljän mielenkiintoisen välivuoden jälkeen
valtsikan tilastotieteen laitoksella 32 vuotta sitten, syyskuussa 1990. Pääsin pian alkuun
myös akateemisella työurallani, joka on keskeytyksettä keskittynyt valtsikaan. Olen ainoa
valtsikalainen, joka on työskennellyt kaikissa tiedekunnan tilastotieteen yksiköissä:

• Tilastotieteen laitos (jossa työskentelin vuosina 1993–2003),
• Matematiikan ja tilastotieteen laitos (joka kuului valtsikaan vuosina 2004–2009),
• Sosiaalitieteiden laitos (joka oli olemassa vuosina 2010–2017),
• Yhteiskuntatieteiden menetelmäkeskus (jossa ehdin työskennellä 2017–2019) ja
• Yhteiskuntadatatieteen keskus (jossa olen viihtynyt vuodesta 2019).

Nimikkeinäni ovat olleet miltei kaikki mahdolliset – virkamiesharjoittelijasta tunti-
opettajan ja assistentin kautta lehtoriksi ja yliopistonlehtoriksi, välillä professorin virkaa
tai tehtävää hoitaen ja dosentiksi pätevöityen (Vehkalahti, 2020). Suurimman osan ajasta
– yhteensä parikymmentä vuotta – toimin yliopistonlehtorina, kunnes yliopisto-opettajien
uramalleja uudistettiin, ja minusta tuli vielä vanhempi (yliopistonlehtori).

Valtsikakeskeinen urani Helsingin yliopistossa on tarjonnut varsin mielenkiintoisen
näköalapaikan tilastotieteen kehitysvaiheiden ja muodonmuutosten seuraamiseen. Koetan
nostaa joitakin niistä esiin entisten, nykyisten ja tulevien opiskelijasukupolvien iloksi.

1Kutsun Helsingin yliopiston valtiotieteellistä tiedekuntaa tuttavallisesti valtsikaksi.
2Uusi, Helsingin yliopistossa 2021 käyttöön otettu tehtävänimike, englanniksi Senior University Lecturer.



Kirjoituksesta

Sytykkeen tähän tarkasteluuni sain Suomen Tilastoseuran jäsenkirjeestä tammikuussa 2019.
Seuran satavuotista historiaa juhlistavaan vuosikirjaan kutsuttiin kirjoittamaan ”mistä tahansa
tilastotieteen historiaan liittyvästä aiheesta”. Päätin kirjoittaa valtsikan tilastotieteestä.

Asiasta muistuteltiin useissa jäsenkirjeissä. Aloitin lopulta työn, sain käsikirjoituksen
valmiiksi juhannuksena 2021 ja lähetin tiedostot Tilastoseuran sihteerille. Juhlakirjan oli
tarkoitus ilmestyä vuoden 2021 lopulla, mutta siitä ei kuulunut mitään. Vuosi vaihtui, ja
tuo kirjoituskutsu vanhoine päivämäärineen oli yhä esillä seuran verkkosivuilla.

Keväällä 2022, kun olin toista kertaa valtsikan tutkimuskaudella, nyt Firenzessä, kaivoin
käsikirjoitukseni esiin. Se vaikutti keskeneräiseltä; osa linkeistäkään ei enää toiminut. Halusin
korjata, täydentää ja julkaista kirjoitukseni riippumatta Tilastoseuran tekemisistä.

Tarinaa tulvi lisää ja rakenne selkiytyi. Lomalla pakkasin koneen kyytiin kesämökille
ja viimeistelin kirjoitus- ja taittotyön kohottavissa Pohjois-Karjalan maisemissa.

Kiitollisuudesta

Kirjoitelmani keskeisiä hahmoja on professori Seppo Mustonen – eikä syyttä. Hän on
vuosikymmenien ajan vaikuttanut tilastotieteen ja tilastollisen tietojenkäsittelyn kehitykseen,
ja pitkäaikaisena opettajana innostanut lukemattoman monia opiskelijoita, myös minua.

Olen kiitollinen Sepolle yhteistyöstämme, joka on jatkunut jo 30 vuotta. Kiitän myös
kannustavasta palautteesta, jota Seppo lähetti käsikirjoituksestani kesällä 2021.

Kiitoksen ansaitsee myös ympäristöneuvos Matti Vehkalahti, joka jaksoi kahlata tekstini
läpi kesäkuussa 2022. Lakitekstien konkarin kriittinen palaute sekavasta rakenteesta (jossa

”osa johtui kyllä alan sekavan oloisesta historiasta”) sai minut vaihtamaan dokumentin
tyypin artikkelista kirjaksi. Rakenne selkiytyi heti, ja editointi alkoi sujua. Kiitos isä!

Kolmikymmenvuotista työyhteisöäni valtsikaa, erityisesti varadekaani Timo Kaartista,
kiitän kirjoituksen julkaisemisesta tiedekunnan sarjassa.

Proffapuolisoni Sirpa auttoi oikomaan osan otsikoistani oivaltavammiksi. Kiitos rakas!

Kolin Hattusaaressa 22. heinäkuuta 2022
Kimmo Vehkalahti
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1 Varhaisia vaiheita

Valtsikan ja sen tilastotieteen varhaisia vaiheita valottaa Suomen Tilastoseuran syksyllä
1945 pidetty vuosikokous. Sen kulkua huolella selostavassa seuran 25-vuotisjuhlakirjassa
mainitaan sekä Helsingin yliopiston uusi tiedekunta että sinne aikaan saatu ”tilaston oppituoli”
(eli ensimmäinen tilastotieteen professuuri), jota oli jo pitkään pyritty perustamaan:

”Tilastomiesten ammattitaidon kehittämisessä ja lähinnä heidän valmistavassa
koulutuksessaan on tänä vuonna saavutettu tavoite, johon jo kauan on pyritty.
Helsingin yliopistoon on vihdoinkin perustettu tilaston oppituoli. Kun uusi
valtiotieteellinen tiedekunta, jossa on pidetty silmällä myös tilastovirkamiesten
kasvatusta, tänä syksynä on alkanut toimintansa, on sekin merkittävä mieluisaksi
saavutukseksi.” (Suomen Tilastoseura (1946a, s.27–28).)

1.1 Taustalla Tilastoseura

Suomen Tilastoseura on ainoa vuonna 1920 perustettu, Tieteellisten seurain valtuuskunnan
(TSV) jäsenseura (Vehkalahti, 2014a). Tieteellisten seurojen historia ulottuu jo yli kahden
sadan vuoden taakse, joten Tilastoseuran aloittaessa erilaisia tiedeseuroja oli ollut toiminnassa
jo sadan vuoden ajan. Valtsikan juhlistaessa ensimmäistä 75 vuottaan (ks. Kortti (2020))
saavutti Suomen Tilastoseura tuon kunniakkaan, sadan vuoden virstanpylvään. Valitettavasti
ensimmäinen modernin ajan pandemia on viivästyttänyt juhlallisuuksia vähintään vuodella.
(Edellinen pandemia päättyi Tilastoseuran perustamisvuonna.)

Seuraavassa kuvassa, jonka tein alun perin Tieteessä tapahtuu -lehdessä julkaistuun
artikkeliini (Vehkalahti, 2014a), Tilastoseura on merkitty muita isommalla, punaisella pisteel-
lä. Kuva-alueen vaaka- ja pystyviivat ilmentävät TSV:n jäsenseurojen perustamisvuoden
ja jäsenmäärän mediaaneja, regressiosuora taas niiden tyypillistä jäsenmäärää eri aikoina.
Suomen tieteellisistä seuroista vanhin on Societas pro Fauna et Flora Fennica, joka on pe-
rustettu jo vuonna 1821. Jäsenmäärältään ylivoimaisesti suurin on vuonna 1896 perustettu
Tekniikan akateemiset, jolla on yli 70 000 jäsentä. Koska jäsenmäärät vaihtelevat valtavasti,
kuvassa on käytetty logaritmiasteikkoa.
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Suomen Tilastoseura tieteellisten seurojen kartalla (päivitetty versio; laadittu kesäkuussa 2022).

Vuodesta 2014 jäsenmäärän mediaani on laskenut hivenen alle 250:n. Suomen Tilasto-
seuran perustamisen jälkeen uusia tieteellisiä seuroja ja yhdistyksiä on perustettu enenevässä
määrin, minkä vuoksi perustamisvuoden mediaani (1966) asettuu reilusti 200 vuoden pituisen
aikajanan puolivälin yläpuolelle.

Tilastoseuran historia kietoutuu siis jännittävällä tavalla valtsikan – ja valtsikan tilastotie-
teen – historiaan, ja ansaitsee siten tulla tutkituksi hieman tarkemmin.

1.2 Tilastomiesten toveripiiri

Tilaston oppituolin perustamisesta 1945 kertovan tekstin alkusana – ”tilastomies” – saattaa
hätkähdyttää 2020-luvun lukijaa.

Maskuliiniselta kuulostava tilastomiehen ammattinimike oli yleisessä käytössä Tilasto-
seuran varhaisina vuosina, ja perimätiedon mukaan ainakin vielä 1960-luvulla. Sittemmin
sen ovat syrjäyttäneet sukupuolineutraalit ilmaisut kuten tilastotieteilijä, datatieteilijä tai ana-
lyytikko.1 Tilastoala on siis edellä aikaansa, ovathan erilaiset ”miehet” (puhemies, tiedemies,
asfalttimies jne.) yhä yllättävän yleisesti käytettyjä nimikkeitä 2020-luvun Suomessa.

Sukupuolisensitiivisyydestä ei tunnu näkyneen jälkeäkään vielä 1940-luvulla, sillä seuran
vuosikokouksen 1945 juhlapuheessa käytettiin luontevasti jopa näin erikoista ilmaisua:

1Tosin Googlen mukaan ”tilastomies” näyttää sitkeästi pitävän pintansa urheilun saralla: ammattiurheilu-
joukkueissa on usein oma ”tilastomies”, joka vastaa data-analytiikasta. Penkkiurheilun puolella taas touhuaa
”tilastomiehiä”, joiden mielenkiinnon kohteena on eri urheilulajeihin liittyvien tilastojen tutkiskelu.
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1.3 Tohtorit Törnqvist ja Elfving

”Samalla kun tilastomiesten – naiset tietenkin luettuina miehiksi – toiminta
tässä seurassa on rakentanut maamme virallista tilastoa ja sen organisaatiota
ja edistänyt yleensäkin tilastollista tutkimusta, on tämä toiminta luonut meistä
läheisen toveripiirin.” (Suomen Tilastoseura (1946b, s.35), korostus KV.)

Suomen Tilastoseura syntyi 1900-luvun alkupuolella ”tilasto(virka)miesten” tarpeesta
järjestäytyä. Jäseniensä edunvalvonnan lisäksi seuran tehtäviksi muodostuivat ”tilastotie-
teellisten ja tilastoteknillisten harrastusten edistäminen” (Suomen Tilastoseura, 1946a, s.6) ja
siten sekä virallisen tilastotoimen että tilastotieteellisen tutkimuksen kehittäminen.

Vuonna 1927 saatiin seuran aktiivisen toiminnan ansiosta aikaan ensimmäinen suomen-
kielinen matemaattisen tilastotieteen oppikirja, Todennäköisyyslasku ja sen käytäntö tilas-
totieteessä. Sen kirjoitti professori Jarl Waldemar Lindeberg (1876–1932), joka tunnetaan
työstään todennäköisyyslaskennan keskeisen raja-arvolauseen todistamisessa.

Seuran toiminnan vakiinnuttua 1930-luvulla yhä tärkeämmäksi muodostui monialaisen ja
määrältään nopeasti kasvaneen jäsenistön yhteistoiminta. Tätä kuvaa hyvin seuraava lainaus
professori Alf Emil Tudeerin (1885–1968) juhlaesitelmästä seuran 25-vuotisjuhlassa:

”Toverillinen yhdessäolo oli myös omansa läheisesti liittämään yhteen tilasto-
miehet. Seura oli samalla nuorille tilastomiehille eräänlainen akatemia, jonka
jäseneksi päästyään he vasta tunsivat olevansa oikeutettuja käyttämään tilasto-
miehen nimeä.” (Suomen Tilastoseura (1946a, s.13).)

1.3 Tohtorit Törnqvist ja Elfving

Tilastotieteen yliopistokoulutusta oli pohdittu jo pitkään Tilastoseuran piirissä. Aiheesta
käytiin jälleen vilkasta keskustelua seuran vuosikokouksessa helmikuussa 1945, siis vain
muutama kuukausi ennen toisen maailmansodan päättymistä ja valtsikan perustamista2.
Kokouksessa kuultiin tilastotieteen yliopisto-opetusta alan hallinnollisesta näkökulmasta
painottanut esitelmä sekä alan matemaattista puolta korostaneet asiantuntijakommentit:

”Vuosikokouksessa 1945 tohtori V. Lindberg piti esitelmän tilastotieteen yliopisto-
opetuksesta hallinnollisen tilaston kannalta. Tilastotieteen ja varsinkin mate-
maattisen tilaston kannalta valaisivat asiaa koreferenteiksi kutsuttuina tohtorit
L. Törnqvist ja G. Elfving. Vilkkaassa keskustelussa tehostettiin sekä hallin-
nollisen tilaston että tieteellisen tilastotutkimuksen samaten kuin myös uuden-
aikaisen, matemaattis-tilastollisia menetelmiä käyttävän kansantaloustieteellisen
tutkimuksen tarpeita ja toiveita.” (Suomen Tilastoseura (1946a, s.15–16).)

Valter Lindberg (1897–1976) oli tilastotieteilijä ja dosentti, jolle myönnettiin professorin
arvonimi vuonna 1947. Hän toimi Tilastokeskusta edeltäneessä Tilastollisessa päätoimistossa

2Valtsika juhlii perustamisensa vuosipäivää tarkalleen 9. toukokuuta, Eurooppa-päivänä.
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ylijohtajana, mutta ehti johtaa myös virkaa tekevänä esimiehenä tilastotieteen laitoksen
toiminnan aloittamista. (Suviranta, 2005).

Lindbergin nimi ja työura ovat jo ehtineet painua lähes unholaan, mutta ”koreferentteina”
(co-referent) esiintyneiden kahden tohtorin nimiä ja saavutuksia ei ole unohdettu, sillä ne
tulivat seuraavina vuosikymmeninä tutuiksi kaikille tilastotiedettä opiskelleille sukupolville
Suomessa.

Gustav Elfving (1908–1984) oli matemaatikko ja tilastotieteilijä, joka toimi matematiikan
ruotsinkielisenä professorina Helsingin yliopistossa vuodesta 1948 vuoteen 1975. Hänen
akateeminen uransa alkoi kuitenkin jo parikymppisenä assistenttina Helsingin yliopiston
observatorion tähtivalokuvaustoimistossa, josta hän siirtyi matematiikan puolelle, ensin
assistentiksi 1930-luvun alussa (Autio, 2003). Elfvingin oppilaat muistavat hänet briljanttina
luennoitsijana, joka opetti sujuvasti sekä ruotsiksi että suomeksi, jopa saman luennon aikana.

Omaa elämäänsä detaljoidusti dokumentoinut FK Timo Ahjos mainitsee muisteloissaan
Elfvingin, joka tarkasti hänen matematiikan harjoitusaineensa keväällä 1969:

”LuK-tutkintoon vaadittiin tiettyjen oppimäärien suorittamisen lisäksi, että piti
kirjoittaa ainekirjoitus omasta pääaineesta. Todistuksessani se mainitaan nimellä
’suomenkielinen kirjoituskoe matematiikassa’. Sen sai kirjoittaa kotona kaikessa
rauhassa. Kirjoitin sen aiheesta ’Pääakseliprobleema n-ulotteisessa avaruudessa’.
Siinä on kansilehden lisäksi 5 numeroitua sivua. [. . . ] Kun kävin professori
Gustav Elfvingin vastaanotolla kysymässä, oliko se hyväksytty, hän mainitsi
ensin jonkun opettajan nimen, joka oli sen tarkastanut ja esittänyt hylättäväksi.
Sitten hän silmäili sen läpi sivu sivulta ja totesi lopuksi: ’Minusta tämä näyttää
siistiltä. Minä hyväksyn tämän.’ Mitään arvosanaa siitä ei annettu.” (Ahjos
(2020a), korostus KV.)

Elfvingin persoonasta, tieteellisistä saavutuksista ja kansainvälisestä urasta on myös
tarkempia lähteitä, etenkin Kenneth Nordströmin (1999) laatima, mielenkiintoinen ja yk-
sityiskohtainen elämäntarina, jossa kerrotaan muun muassa, miten kekseliäästi Elfvingin
isä, kasvitieteen professori, opetti pikku-Gustaville matemaattista ajattelua ruokapöydässä.

Leo Törnqvist (1911–1983) oli tilastotieteilijä, jonka mukaan on nimetty Suomen Tilas-
toseuran vuodesta 1978 lähtien jaettu gradupalkinto. Törnqvist hoiti tämän kirjoituksen
alussa mainittua ”tilaston oppituolia”, toisin sanoen toimi Helsingin yliopiston ensimmäi-
senä tilastotieteen professorina, vuodesta 1945 vuoteen 1974, vakituisesti vuodesta 1950.
Professuurinsa ohella hän työskenteli muun muassa Posti- ja lennätinhallituksen liiketa-
loudellisen tutkimuslaitoksen johtajana ja Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen tieteellisenä
neuvonantajana. Taloudellisen tilastotieteen dosenttina hän opetti Helsingin yliopistossa
jo ennen valtsikan perustamista, toimittuaan sitä ennen rautatiehallituksen tariffiosaston
matemaatikkona ja Åbo Akademin tilastotieteen opettajana. (Nordberg (2007).)

Sosiaalipsykologian professori Antti Eskola (1934–2018), joka opiskeli valtsikassa 1950-
luvulla, on kuvannut Törnqvistin puhetta enigmaattiseksi (arvoitukselliseksi tai kryptiseksi):
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1.3 Tohtorit Törnqvist ja Elfving

”Korrelaatiokertoimen kaava Alameren ja Pöyhösen kirjassa Johdatusta tilas-
tolliseen tutkimukseen vaikutti sitä heikon koulumatematiikan pohjalta tutki-
vasta opiskelijasta yhtä enigmaattiselta kuin Leo Törnqvistin puhe tilastotieteen
peruskurssilla. Arvoitus avautui kuitenkin Toivo Vahervuon luennoidessa esi-
merkillisen pedagogisesti psykometriikan metodeja ja johdatusta faktoriana-
lyysiin.” (Eskola (1989, s.27), teoksessa Mäkelä (1996, s.139), korostus KV.)

Matti Liedes, joka toimi tilastotieteen laitoksella assistenttina vuodesta 1957 ja lehto-
rina vuodesta 1962 aina 1980-luvun lopulle saakka (Järvinen & Wessman, 1985), harrasti
valokuvausta. Lauri Tarkkonen on kertonut, että Liedeksellä oli ollut opiskeluaikoinaan ta-
pana valokuvata Törnqvistin luennoilla täyttämät liitutaulut, ja että Törnqvist oli todennut
Liedekselle: ”Sinähän voit sitten pitää tämän kurssin”.

Sekä suullisen että kirjallisen perimätiedon mukaan3 Leo Törnqvist tuntuu todellakin ol-
leen legendaarinen, paikoin jopa paradoksaalinen hahmo. Useiden aikalaistodistajien mukaan
Törnqvist oli kollegastaan Elfvingistä todennut, että ”Elfving ei osaa lentää” (Hyhkö, 2001).
Tässä yhteydessä ”lentäminen” viittaa uusien ideoiden visiointiin, josta Törnqvist puolestaan
tuli tunnetuksi. Opettajana Törnqvistin suurimmat ansiot olivatkin tutkijakoulutuksessa,
kirjoittaa professori Leif Nordberg (s.1943) ja jatkaa:

”Oli pitkään pikemminkin sääntö kuin poikkeus, että kaikki, jotka suorittivat
kandidaatintutkinnon tilastotiede pääaineenaan, väittelivät myös tohtoriksi. [. . . ]
Eräs oppilaista oli Vieno Rajaoja (1913–2005), joka väitteli ensimmäisenä
naisena tilastotieteestä 1958.” (Nordberg (2007).)

Lukuisten väitöskirjojen ohjaajana toimineesta Törnqvististä – ”Töröstä”, kuten jot-
kut aikalaiset häntä ovat kutsuneet – todellakin riittää tarinoita. Yksi tarinoista on aivan
ainutlaatuinen, nimittäin Törnqvistin ansiosta Linus Torvalds (s.1969) tutustui tietokoneisiin:

”Ensimmäisen kontaktinsa tietokoneisiin Torvalds sai 11-vuotiaana vuonna
1981, kun hänen isoisänsä, Helsingin yliopiston tilastotieteen professori Leo
Törnqvist osti laskukoneen tilalle Commodore VIC-20:n, joka oli ensimmäi-
siä kotikäyttöön tarkoitettuja tietokoneita. Aluksi Torvalds näpytteli isoisänsä
paperille kirjoittamia ohjelmia koneelle, mutta alkoi pian lukea tietokonekir-
joja ja -lehtiä ja opetteli niiden avulla ohjelmointia, aluksi BASIC- ja myö-
hemmin assembly-ohjelmointikielellä. Torvaldsin ensimmäiset ohjelmat olivat
yksinkertaisia pelejä. Törnqvistin kuoltua vuonna 1983 Linus sai tietokoneen
itselleen.” (https://fi.wikipedia.org/wiki/Linus_Torvalds)

3Suosittelen lukemaan Törnqvistin assistenttina toimineen professori Seppo Mustosen pitkän, Törnqvist-
anekdootteja tihkuvan haastattelun, joka julkaistiin Tyyppiarvo-lehdessä (Hyhkö, 2001). Törnqvististä tarinoi
myös apulaisprofessori Anders Ekholm, joka Tyyppiarvon haastattelussa (Sund, 1997) muistelee, kuinka Törn-
qvistin approbatur-luennoilla takarivissä istui ”hovineen” viihdetaiteilija Pertti ”Spede” Pasanen (1930–2001),
imemässä vaikutteita kuuluisaan TV-sketsiinsä ”auto-tomaateista”.

11

https://fi.wikipedia.org/wiki/Linus_Torvalds


1 Varhaisia vaiheita

Jatko onkin melkoista historiaa. Opiskellessaan tietojenkäsittelyä 1990-luvun alussa
Torvalds aloitti Linux-käyttöjärjestelmän kehittämisen ja jakoi ideansa vapaasti verkossa.
Linuxista tuli maailmanlaajuisen, avoimen ohjelmistokehityksen menestystarina, ja Linukses-
ta internet-sukupolven keulakuva ja kansainvälinen kuuluisuus (Paakki, 2002). Vuonna 2000
Linus nimitettiin Helsingin yliopiston kunniatohtoriksi, ja vuonna 2011 kunnia-alumniksi,
jonka mukaan nimettiin yksi Kumpulan kampuksen luentosaleista. Syksyllä 2021 Helsingin
yliopisto järjesti Linuxin 30-vuotisjuhlaseminaarin (Floréen & Moen, 2021).

1.4 Tilasto(tiede) tieteenalana

Tilastotiede on siis aina ollut osa valtsikaa. Alkuaikoina siitä käytettiin myös nimitystä ”tilas-
to”, sillä oppiaine (tai tieteenala, kuten nykyään sanotaan) oli vasta hakemassa paikkaansa:

”Väitellään usein siitä, onko tilasto tiede vaiko tutkimusmenetelmä, tai oikeam-
min, onko se vain menetelmä vai sen ohella myöskin itsenäinen tiede.” (Suomen
Tilastoseura (1946b, s.32).)

Taustaksi on syytä muistaa englannin kielen sana ”statistics”, joka viittaa sekä tieteen-
alaan että tilastoihin, ja lisäksi tilastollisiin tunnuslukuihin (keskiarvo, mediaani jne.). Väärin-
käsityksiltä on välillä vaikea välttyä. Englanniksi käytetään toisinaan myös termiä ”statistical
sciences” (nimenomaan monikkomuodossa). Omien opiskeluaikojeni (eli 1990-luvun) alussa
minuun teki vaikutuksen tilastotieteen laitoksen kirjastossa tietosanakirja Encyclopedia of
Statistical Sciences, joka tuohon aikaan koostui yhdeksästä osasta. Vuonna 2006 julkaistuun
uuteen painokseen kuuluu peräti 16 osaa, yhteensä lähes 10 000 sivua!

Mielenkiintoinen ja lähes unohtunut yksityiskohta on, että laitoksen alkuperäinen nimi
valtsikassa oli ”Tilastotieteellinen laitos” ennen kuin se jossain vaiheessa (kenties 1950-
tai 1960-luvulla) lyhentyi muotoon ”Tilastotieteen laitos”. Vanha, pidempi nimi kummitte-
lee enää vanhimpien klassikkoteosten (joita uskollisesti olemme säilyttäneet) alkulehdille
painetuissa leimoissa.

Laitoksen varhaisia aikoja ja toimintaympäristöä valottaa Jukka Kortin (2020) laatima
valtsikan 75-vuotishistoriikki, joka sisältää useita tilastotieteen hahmoja (jälleen etenkin
Leo Törnqvistiä) koskevia anekdootteja. Täydentäviä havaintoja laitoksen kehityskulusta
tarjoaa professori Seppo Laaksosen (2018) omakohtainen katsaus, joka ulottuu 2010-luvun
lopulle saakka. Laaksonen muistelee muun muassa, kuinka Törnqvist oli – Porthaniassa
approbatur-merkintöjä antaessaan – kannustanut opiskelijoita oppimaan ”kansainvälisiä kie-
liä, erityisesti englantia” (Laaksonen, 2018, s.31). Tilastotieteen englanninkielisistä termeistä
kiinnostuneet voivat vilkaista Suomen Tilastoseuran julkaisemaa kovakantista sanastoa (Alho
ym., 2021) tai tutustua Kansainvälisen tilastoinstituutin (International Statistical Institute,
ISI) monikieliseen (mm. suomi, ruotsi, eesti, englanti, tanska, ranska, italia, saksa, espanja,
portugali, katalaani, ukraina, unkari, kreikka, farsi, arabia, afrikaans) verkkosanastoon4.

4https://www.isi-web.org/resources/glossary-of-statistical-terms
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1.5 Tulevaisuuden visiointia

Hypätään nyt tiedekunnan perustamisesta neljännesvuosisata eteenpäin. Vuonna 1970 –
kun Tilastoseura täytti 50 vuotta ja valtsika 25 vuotta – tilastotieteen uusi, tuolloin vasta
kolme vuotta virassaan toiminut professori Seppo Mustonen (s.1937) ja tohtoriksi samana
vuonna 1970 väitellyt, tuleva professori Timo Teräsvirta (s.1941), tarkastelivat laajakatseisesti
tilastotieteen asemaa korkeakouluissa. Heidän loppukiteytyksessään on nähtävissä visioita,
jotka alkoivat toteutua Suomen yliopistoissa vasta vuosikymmeniä myöhemmin:

”Odotettavissa oleva korkeakoulujen hallinnonuudistus, jonka yhteydessä nykyi-
nen, monessa suhteessa vanhentuneelta tuntuva tiedekuntajako joutunee muu-
tosten kohteeksi, vaikuttaa ilmeisesti myös tilastotieteen asemaan ja saattaa
johtaa menetelmätieteiden, tilastotiede mukaan luettuna, nykyistä kiinteäm-
pään yhteenliittämiseen hallinnollisella tasolla. Hedelmällinen vuorovaikutus
yhteiskuntatieteiden kanssa ei sen sijaan missään vaiheessa katkeaisi – van-
hat perinteet jatkuisivat – mutta ratkaisulla todennäköisesti olisi tilastotieteen
asemaa korkeakouluissa nykyisestään selkiinnyttävä vaikutus. (Mustonen &
Teräsvirta (1970, s.74).)

Mustosen ja Teräsvirran visiossa mainittu tiedekuntajako ei ole edelleenkään olennaisesti
muuttunut, ainakaan Helsingin yliopistossa, vaan se on pysynyt lähestulkoon samana usei-
den, laajojenkin hallintouudistusten keskellä. Mutta tilastotiede, joka Helsingin yliopiston
mallin mukaisesti oli useissa muissakin Suomen yliopistoissa sijoittunut yhteiskuntatieteiden
yhteyteen, on 2000-luvulla löytänyt uuden paikan (tai joissain tapauksissa entisestään vah-
vistanut aiempaa jalansijaansa) luonnontieteiden kontekstissa, mikä on avannut merkittävästi
uusia mahdollisuuksia ja näkymiä.

Vastaava kehityskulku on tapahtunut maailmanlaajuisesti. Vaikka tilastotiedettä sovel-
letaan käytännössä kaikilla mahdollisilla aloilla, se on monesti pääaineopiskelijoiden ja
henkilökunnan määrän suhteen verraten pieni tieteenala. Niinpä nykyajan hallintouudistuk-
sissa, joissa pyritään laajempien kokonaisuuksien aikaan saamiseen, on katsottu hyödylli-
seksi sijoittaa tilastotiede samaan yksikköön kooltaan suurempien alojen kanssa. Useimmissa
tapauksissa tämä kooltaan mittavampi ala on matematiikka, jonka kanssa tilastotieteellä
on tietenkin lukuisia syvällisiä synergiaetuja, ennen kaikkea todennäköisyyslaskennan ja
lineaarialgebran luonnollisten yhteyksien ansiosta. Synergiaedut houkuttelevat päätöksenteki-
jöitä, sillä ne tarjoavat mahdollisuuksia kustannussäästöihin. Yksiköiden yhdistämisissä on
kuitenkin myös paljon muun tyyppisiä haasteita, liittyen erilaisuuksiin niin toimipaikko-
jen, toimintatapojen kuin toimijoidenkin välillä. Laajat muutosprosessit vievät valtavasti
resursseja ja vaativat kärsivällisyyttä, mutta voivat lopulta osoittautua onnistuneiksi.

Kuvatun kaltainen muutosprosessi käynnistyi myös Helsingin yliopistossa, jossa vuoteen
2003 asti eri tiedekunnissa sijainneet tilastotiede ja matematiikka päätettiin yhdistää, kui-
tenkin niin, että tilastotiede saattoi katkeamatta jatkaa valtsikassa 1945 alkanutta hedelmäl-
listä vuorovaikutustaan yhteiskuntatieteiden kanssa (kuten Mustonen ja Teräsvirta (1970)
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taitavasti sanoittivat). Tähän valtsikan tilastotieteen kannalta elintärkeään ”fuusioon”, joka
eri vaiheineen kesti yli 15 vuotta, palaan tarkemmin luvussa 3, mutta voin jo todeta, että
ainakin Alma Materinsa osalta Mustonen ja Teräsvirta olivat oikeassa: tehdyt muutokset ja
ratkaisut ovat lopulta selkiyttäneet tilastotieteen asemaa koko yliopistossa siitä, mikä se oli
heidän visionsa aikaan, ja vielä 2000-luvulle tultaessa.

1.6 Ainejärjestö Moodin perustaminen

On syytä kaivautua vielä aavistuksen syvemmälle historiaan ja tarkastella, mitä valtsikan
tilastotieteessä tapahtui 1960-luvun lopulla, aikana, jolloin opiskelijaradikalismi voimistui
ja monenlainen muukin aktivismi nosti päätään ympäri maailmaa.

Opiskelijoiden roolin voimistuminen osana laitos- ja yliopistoyhteisöä oli merkittävä
muutos, jolta ei välttynyt yksikään yliopiston yksikkö. Vuonna 1968 valtsikassa perustettiin
tilastotieteen opiskelijoiden ainejärjestö Moodi ry, jonka syntyvaiheita laitoksen esimiehenä
1980-luvun puolivälissä toiminut professori Seppo Mustonen muisteli Moodin ainejärjes-
tölehti Tyyppiarvon kaikkien aikojen ensimmäisen numeron tervehdyssanoissa:

”Moodi sai alkunsa 1960-luvun kiihkeiden loppuvuosien aikana. Se ei synty-
nyt mistään ristiriidoista tilastotieteen laitoksen ja opiskelijoiden välillä, vaan
lähtökohtana oli laitoksen siirtyminen kurssimaiseen opetukseen. Perustavaa ko-
kousta nimittäin edelsi ensimmäisen ns. cum laude -kurssin luennon jälkeen
pidetty keskustelu, jossa todettiin opiskelijayhdistyksen tarpeellisuus.” (Mus-
tonen (1985a, s.3), korostus KV.)

Moodin perustaminen tapahtui siis onnellisena ”sivutuotteena” Mustosen pitämästä,
koko lukuvuoden mittaisesta, Franzenian A-salissa järjestetystä kurssista, joka kattoi to-
dennäköisyyslaskentaa, tilastollista päättelyä ja lineaaristen mallien teoriaa ja sovelluksia,
siis nykytermein 3–4 kanditutkinnon aineopintojen keskeistä kurssia! Tähän tilastotieteen
opetusta merkittävästi uudistaneeseen kurssiin on syytä perehtyä tarkemmin.

1.7 Seppo Mustosen cum laude -kurssi

Valtsikan opinto-opas vuodelta 1967 esittelee Seppo Mustosen cum laude -kurssin uute-
na vaihtoehtona ”entiselle tavalle” (Kannunvalajat, 1967, s.62). On kiinnostavaa vertailla
näitä vaihtoehtoja yli 50 vuotta myöhemmin, sillä tilastotieteen peruskursseja seuraavien,
jokseenkin välttämättömien, runkokurssien aiheet ja keskeiset sisällöt eivät ole noista päivis-
tä olennaisesti muuttuneet; ne rakentuvat yhä samoista peruspilareista kuin 1960-luvulla:
todennäköisyyslaskenta, tilastollinen päättely ja lineaariset mallit.

Omana opiskeluaikanani (1990-luvun alussa) paketti koostui neljästä kurssista (päätte-
ly oli jaettu kahteen osaan), ja ne suoritettiin (luonnollisesti) täsmälleen tuossa järjestyksessä,
silloisten perusopintojen (Tilastotieteen johdantokurssin, Jatkokurssin ja Data-analyysi I:n)
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jälkeen – aivan kuten 1960-luvulla, jolloin perusopintoja kutsuttiin approbatur-arvosanaksi.
Ajoitukset, suoritustavat, kurssien nimet ja lukumäärät ovat vaihdelleet, mutta idea ja ydin-
sisältö – osaamistavoitteetkin (vaikkei sellaista termiä käytetty ennen 2010-lukua) – ovat
käytännössä samat kuin ne olivat valtsikassa lukuvuonna 1967–1968:

”Tilastotieteen cum laude approbatur -arvosanan suorittamisessa on kaksi pää-
vaihtoehtoa: arvosana voidaan tenttiä joko entiseen tapaan tutustumalla itsenäi-
sesti tutkintovaatimuksissa lueteltuihin teoksiin, osallistumalla proseminaari-
ja laskuharjoituksiin sekä suorittamalla sen jälkeen cum laude approbatur
-kuulustelu (vaihtoehto A) tai tenttimällä suuri osa arvosanasta syksystä 1967
alkaen järjestettävien cl-kurssien kertausten yhteydessä, osallistumalla prosemi-
naariharjoituksiin ja suorittamalla jäljelle jääneet tutkintovaatimusten kohdat
tiedekuntatentin yhteydessä (vaihtoehto B).” (Kannunvalajat (1967, s.62).)

Koska tuo ensimmäinen cum laude -kurssi ansaitsee jo muutenkin erityistä huomiota,
ja lisäksi sen sanatarkka kuvaus on yllättäen tätä tekstiä valmistellessa löytynyt5, niin lainaan
tässä kohtaa alkuperäislähdettä normaalia vuolaammin.

Opinto-oppaan 1967 teksti jatkuu, ja ensin kuvataan perinteinen vaihtoehto, joka perustuu
enimmäkseen itsenäiseen kirjojen tenttimiseen:

”Vaihtoehto A
Tutkintovaatimuksissa lueteltuja teoksia, ennen kaikkea kuulustelun pää-

teosta (tutkintovaatimusten kohta 9)6, on syytä lukea jo ennen proseminaariin
ja laskuharjoituksiin ilmoittautumista. Kirjojen tutkimista olisi jatkettava niin,
että tenttiin voisi ilmoittautua heti proseminaarin ja laskuharjoitusten päättyessä.
Vaikka arvosanan ei välttämättä edellytäkään kovin pitkälle meneviä matema-
tiikan tietoja, on syytä ainakin kirjallisuudessa ja valtiotieteellisessä tiedekun-
nassa pidettävien kurssien avulla perehtyä matemaattisiin metodeihin. Opis-
kelu matemaattis-luonnontieteellisessä osastossa on myös varsin suositeltavaa
pelkästään cl-arvosanaan pyrkiville.

Laskuharjoituksissa pyritään opiskelija perehdyttämään tilastoaineiston kä-
sittelyyn ja erilaisten kokeiden suunnittelussa esiin tulevien ongelmien selvit-
telyyn pöytälaskukoneella suoritettavien laskuharjoitusten avulla.

Laskuharjoituksiin eivät osallistu opiskelijat, jotka ovat hyväksyttävästi
suorittaneet yliopiston järjestämän ohjelmointikurssin, johon liittyy loppukoe
ja/tai harjoitustyö. Ohjelmointikurssista on tehtävä asianmukainen ilmoitus cum
laude -kuulusteluun ilmoittauduttaessa, ja kurssista saatu todistus tai merkintä
on esitettävä suullisessa kuulustelussa.” (Kannunvalajat (1967, s.62–63).)

5Varastohuoneen tyhjennys kesäkuussa 2021 toi päivänvaloon valtsikan opinto-oppaat, jotka sosiologian
oppiaineessa oli huolellisesti säilytetty.

6Kohta 9 oli tanskalaisen tilastotieteen professori Anders Haldin (1913–2007) 783-sivuinen järkäle Statis-
tical Theory with Engineering Applications (1952). Tarkemmin tässä mainitut tutkintovaatimukset käyvät ilmi
opinto-oppaasta skannaamistani sivuista (Kannunvalajat, 1967).
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Sen jälkeen opinto-oppaassa kuvataan uusi, ajan oloissa ilmeisen radikaali vaihtoeh-
to, cum laude -kurssi, joka perustuu ennen kaikkea vuorovaikutteiseen oppimiseen sekä
luentojen että harjoitusten muodossa:

”Vaihtoehto B (cum laude approbatur -kurssi)
Kurssiin kuuluu neljä viikkotuntia luentoja ja kaksi harjoituksia ryhmissä, ja

sen pitää vt. prof. Mustonen7.
Kurssi kestää lukuvuoden, ja siihen liittyy matemaattis-luonnontieteellisessä

osastossa hyväksi havaittuun tapaan noin kerran kuukaudessa pidettävät ker-
tauskuulustelut. Kurssi voidaankin luontevimmin suorittaa välikokeiden avulla.
Se voidaan suorittaa kuitenkin myös yhtenä kuulusteluna, josta kuitenkin on
sovittava erikseen kurssin pitäjän kanssa.

Kurssin hyväksytty läpäiseminen vastaa tutkintovaatimusten8 kohtien 6 ja 9
sekä kohdassa 10 mainittujen laskuharjoitusten suorittamista, jolloin vain kohdat
7 ja 8 jäävät tiedekuntatentin yhteyteen. Lisäksi opiskelija tietysti on velvollinen
osallistumaan lukukauden ajan proseminaariharjoituksiin. Kurssiin liittyvissä
harjoituksissa ja välikokeissa menestyminen vaikuttaa lopulliseen cum laude
-arvosteluun. Luentokurssilla käsitellään erityisesti sitä osaa matemaattisesta
tilastotieteestä, jonka tunteminen on jokaiselle cum laude approbaturin suorit-
tavalle tärkeä. Mitään muodollisia vaatimuksia kurssin osanottajille ei aseteta.
Kuitenkin menestyminen kursseilla edellyttää paitsi tilastotieteen approbatu-
rin hyvää hallitsemista myös matematiikassa approbatur-arvosanaa vastaavia
tietoja. Tärkeimmät koulukurssin ulkopuolelle jäävät matematiikan perustie-
dot kuitenkin kerrataan kurssilla. Opiskelijoita, joiden matemaattiset pohjatiedot
eivät vastaa approbatur-arvosanaa, kehotetaan lisäksi osallistumaan alla maini-
tulle LuK Rahialan9 pitämälle matematiikan kurssille.

Tilastotieteen cl-kurssi pidetään sosiaalitieteiden laitoksen luentosalissa A
maan. ja tiist. klo 10–12.” (Kannunvalajat (1967, s.63).)

Mustonen jatkaa laitoksen esimiehen tervehdyssanoissaan vuoden 1985 Tyyppiarvossa:

”Tätä ennen opetus oli ollut siinä määrin hajanaisempaa ja pienempimuotoista,
ettei opiskelijoiden välille ennen seminaareja juuri syntynyt kiinteitä kontakteja.”
(Mustonen (1985a, s.3), korostus KV.)

7Seppo Mustonen oli virkaatekevä professori, ts. häntä ei ollut opinto-oppaan valmistelun aikaan vielä ni-
mitetty professoriksi. Nimitys tapahtui kuitenkin syksyllä 1967. Sensaatiomaisesti professori Törnqvist ei olisi
halunnut laitokselle toista professoria, vaikka se mahdollisuus oli tarjolla: ”Imperiumilla voi olla vain yksi
valtias”, kuten hän oli asian ilmaissut, ks. Hyhkö (2001), mutta onneksi tiedekunta ja yliopisto päättivät toisin.

Näistä eriskummallisista kuvioista johtuen Mustosen professuuri oli ensimmäiset 10 vuotta ”kiinteä ylimää-
räinen professorin virka”, joita oli muuallakin yliopistossa, kunnes vuonna 1977 nuo virat muutettiin ”varsinai-
sen” professorin viroiksi. Erikoinen seuraus tästä oli, että ”uusien” professorien tuli pitää uudelleen virkaanas-
tujaisesitelmä. Mustosen 16.11.1977 pitämä esitelmä on julkaistu Arkhimedes-lehdessä (Mustonen, 1978a).

8Tutkintovaatimukset selviävät tarkemmin opinto-oppaasta skannaamistani sivuista (Kannunvalajat, 1967).
9Markku Rahiala työskenteli laitoksella assistenttina, vt. apulaisprofessorina ja lehtorina vuosina 1967–1989

ja siirtyi sen jälkeen Oulun yliopistoon lehtoriksi ja professoriksi.
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1.8 Tilastotieteen ongelmista

Cum laude -kurssiaan edeltäneen opetuksen ”hajanaisuudella” ja ”pienimuotoisuudella”
Mustonen (1985a) viitannee Törnqvistin kursseihin, varsinkin kurssiin ”Tilastotieteen on-
gelmista”, jossa Törnqvist omintakeisella tavallaan käsitteli muun muassa päätäntätieteen
keskeisiä ongelmia (Törnqvist & Nordberg, 1968), ks. myös Hyhkö (2001) ja Karvanen
(2018). Näihin varhaisiin kursseihin olivat viitanneet myös Mustonen ja Teräsvirta (1970),
pohtiessaan 1960- ja 1970-luvun vaihteen aiempaa suurempia kurssisuoritusmääriä ja tilasto-
tieteen opetuksen kohderyhmiä, sekä Helsingissä että muualla Suomen yliopistoissa, joissa
tilastotiedettä opetettiin:

”Mainittakoon, että Helsingin yliopistossa suoritti lukuvuonna 1969–70 appro-
baturin10 noin 500 ja cum laude approbaturin11 noin 200 opiskelijaa. Luku on
cl:n osalta nelinkertainen verrattuna kurssimaisen opetuksen alkamista edeltä-
neeseen tilanteeseen kolme vuotta sitten. Samanlainen suuntaus on havaittavissa
Jyväskylän ja Tampereen yliopistoissa.

Tämä järjestelmä on siis selvästi osoittanut tehokkuutensa ainakin opinto-
suoritusten määrissä mitattuna. Laadullisten vertailujen teko lienee sitä vas-
toin vaikeata. Tuntuu siltä, ettei suoritusten keskimääräinen taso ole sanottavasti
noussut, sillä erityisesti cl-arvosanan suorittaneet opiskelijat olivat aikaisemmin
nykyistä suuremmalta osalta ’luonnonoikkuja’, joita opetuksen puuttuminen12

ei liiemmälti häirinnyt.” (Mustonen & Teräsvirta (1970, s.73).)

Kiihkeimmät opiskelijaradikalismin ajat 1960- ja 1970-lukujen taitteessa näkyivät tie-
tenkin monella tapaa valtsikassa, mutta eivät Mustosen mukaan heijastuneet kovin voimak-
kaasti tilastotieteeseen, joitain episodeja lukuunottamatta (Hyhkö, 2001). Mustonen totesikin
ensimmäisen Tyyppiarvon tervehdyssanoissaan:

”Laitoksen kannalta Moodin toiminta on aina ollut mieluisa asia. Alamme
luonteesta johtuen koskaan ei ole vallinnut suuria erimielisyyksiä siitä, mitä
tulisi opettaa ja miten. Opiskelijat ovat vuosien varrella tehneet Moodin kautta
monia arvokkaita aloitteita, jotka toivottavasti laitoksen taholla on oikein osattu
ottaa varteen toimintaa suunniteltaessa.” (Mustonen (1985a, s.3), korostus KV.)

10Nykytermein kandidaatin tutkinnon perusopinnot.
11Nykytermein kandidaatin tutkinnon aineopinnot.
12Sana ’luonnonoikku’ osui silmiini HS:n (5.7.2021) jutusta (https://www.hs.fi/kaupunki/helsinki/

art-2000008097845.html), joka kertoi 19-vuotiaasta, tohtoriopintoja aloittelevasta opiskelijasta. Hän oli teh-
nyt LuK- ja FM-tutkintonsa Kumpulassa vain parissa vuodessa, opittuaan paljon jo lapsena pelien parissa ja
osallistuttuaan matematiikkakilpailuihin, joista tie vei Päivölän opiston matematiikkalinjalle ja matematiikka-
kilpailujen valmentajaksi. Toimittaja arveli, että opiskelijan ”on oltava jonkinlainen luonnonoikku”.
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1 Varhaisia vaiheita

1.9 Mustosen monimuuttujamenetelmät

Tilastotieteen laitoksen opetus sisälsi 1960-luvun alkupuolella myös Mustosen oman, tilastol-
listen monimuuttujamenetelmien kurssin, jota hän piti vuodesta 1964 aina vuosituhannen
loppuun saakka.

Kevään 1994 kurssi pidettiin valtsikan uusissa tiloissa Unioninkadulla. Toimin silloin
ensimmäistä kertaa Mustosen kurssiassarina ja sain seurata läheltä, kuinka hän valmisteli
Survo-ohjelmistonsa avulla, tinkimättömään tyyliinsä ja hengästyttävään tahtiinsa, kurssi-
laisten käyttöön uutta luentomateriaalia kokonaisen luvun verran viikossa. Materiaaleista
syntyi, vain pienin muutoksin, seuraaville kursseille oppikirja (Mustonen, 1995a), jossa
tiivistyy Mustosen yli 30 vuoden opetuskokemus näistä suosituista ja monikäyttöisistä mene-
telmistä, jotka hän aikoinaan oli ”tuonut” Suomeen (Mustonen, 1965). Kymmenen vuotta
myöhemmin, vuonna 2004, Mustonen muisteli noita 1960-luvun alun vuosia:

”Olen pitänyt Helsingin yliopistossa tilastollisten monimuuttujamenetelmien
kurssia vuodesta 1964 lähtien, aluksi matematiikan laitoksella ja myöhemmin
kesäyliopistossa ja tilastotieteen laitoksella ehkä lähes parikymmentä kertaa.

Kysyntää oli jo alkuvaiheessa. Ensimmäiselle kurssille ilmoittautui yli 60
osanottajaa, mukana mm. tulevat professorit Pentti Manninen, Timo Mäkeläinen,
Leif Nordberg, Seppo Sarna, Timo Teräsvirta ja Tapani Valkonen.

Alkuvaiheissa opetukseni perustui teorian osalta T.W.Andersonin [1918–
2016] kirjaan An Introduction to Multivariate Statistical Analysis (1958). Myö-
hemmin olen, turhan koukeroisia matemaattisia keinoja välttäen, yrittänyt ra-
kentaa teoriaosan yksinkertaisemmalla tavalla tarkkuudesta tinkimättä. Esim.
multinormaalijakauman määrittely yksiulotteisten normaalisten muuttujien eri
tavoin painotettujen summien yhteisjakaumana on paljon selkeämpää kuin lähte-
mällä raa’asti esim. jakauman tiheysfunktiosta. Monet po. jakauman tärkeät
ominaisuudet pystyy johtamaan tuon konkreettisen määritelmän avulla olen-
naisesti helpommin kuin integroimalla tiheysfunktiota ja sen johdannaisia. Li-
neaarikuvauksen purkaminen matriisin singulaariarvohajotelman avulla on pit-
kään ollut suosikkityövälineeni melkein kaikkien monimuuttujamenetelmien
hallinnassa.” (Mustonen (2004).)

Monimuuttujamenetelmistä tuli minullekin yksi tilastotieteilijän urani tärkeimpiä ra-
kennuspalikoita, ehkä jopa kaikkein tärkein. Noista menetelmistä ovat minua kiinnostaneet
eniten faktorianalyysi (myöhemmin myös sen monikäyttöinen yleistys, rakenneyhtälömal-
lit) sekä korrespondenssianalyysi, joka jännittävällä tavalla antaa mahdollisuuksia yhdistää
määrällisiä ja laadullisia tarkasteluja kekseliäin, kuvallisin keinoin.

Mutta ensin piti päästä yliopistoon opiskelemaan.
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2 Tilastotieteen opiskelua

Tilastotieteessä on ollut tyypillistä, että pääaine- ja sivuaineopiskelijoiden määrät eroavat
jyrkästi toisistaan: pääaineopiskelijoita on ollut vähän ja sivuaineopiskelijoita paljon.

Tilastotieteen sivuaineopiskelu on keskittynyt voimakkaasti perusopintoihin. Seppo
Mustosen cum laude -kurssien laaja suosio 1960-luvun lopulla oli aikansa ilmiö, joka hiipui
muutaman vuoden jälkeen, kun pitkään patoutunut tarve kyseisten asioiden systemaattiseen
opetukseen oli tyydytetty. Sittemmin myös muilla aloilla alettiin opettaa perusopinnoista
pidemmälle meneviä tilastotieteen kursseja.

Vaikka sivuaineopiskelijoita riitti sadoittain (Vasaman kurssit valtsikassa ja kesäyliopis-
tossa tulivat tutuiksi lukuisille sukupolville1, pitihän ”Pyrä” johdantokurssia lähes 40 vuotta,
vuodesta 1969 aina vuoteen 2006 saakka), niin tilastotieteen pääaineopiskelijoiden mää-
rät olivat jatkuvasti vähäisiä. Huoli uusien opiskelijoiden saamisesta heijastuu 1980-luvun
Tyyppiarvo-lehdistä. Kävi jopa niin, että yhtenä vuonna ei saatu lainkaan uusia tilastotieteen
pääaineopiskelijoita. (Mikä pettymys tuutoreille!)

Mustonen oli kuitenkin toiveikas tervehdyssanoissaan, kun moodilaiset saivat aikaan
tuon oman ainejärjestölehden, Tyyppiarvon, vuonna 1985:

”Moodin aktiivisuus on tietenkin eri kausina vaihdellut melko paljon ja trendi on
ollut valitettavasti aleneva viimeisen kymmenen vuoden aikana. Nyt näyttää
kuitenkin virinneen uusi toimeliaampi vaihe, jonka täydestä syystä toivoisi
olevan merkki myös tilastotieteen arvostuksen lisääntymisestä.” (Mustonen
(1985a, s.3).)

2.1 Tilastotieteen pääaineopiskelijaksi

Vuonna 1990 tilastotieteellä oli valtsikassa ensimmäistä kertaa oma valintakoe. Se järjestet-
tiin vasta elokuussa, siis poikkeuksellisen myöhään. Vuodesta 1991 lähtien ajankohdaksi

1Äitini kävi Vasaman kurssin vuonna 1980, aloitellessaan yliopistouraansa hammaslääketieteen tutkijana.
Itse kävin samaan aikaan peruskoulun kuudetta luokkaa. Molemmilla oli ratkottavana joukko-opin tehtäviä!
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tuli alkukesä kuten muillakin valintakokeilla. Aluksi oli edelleen mahdollista päästä tilas-
totieteen opiskelijaksi myös tiedekunnan yleisen valintakokeen kautta. Siinä piti vastata
kysymyksiin kahdessa aineessa, joista toinen piti olla jokin muu kuin tilastotiede tai matema-
tiikka, esimerkiksi sosiaalipolitiikka. Pian tilastotieteen hakumenettely keskitettiin omaan
valintakokeeseen, jossa vastattiin vain matematiikan ja tilastotieteen tehtäviin.

Tulin itse valituksi tilastotieteen pääaineopiskelijaksi syksyllä 1990, osallistuttuani tuo-
hon oppiaineen ensimmäiseen omaan valintakokeeseen. Muutaman työelämässä vietetyn
välivuoden jälkeen koulumatematiikka oli päässyt pahasti ruostumaan, ja vaikka olin par-
haani mukaan sitä kerrannut, valintakokeesta jäi aika epävarma olo. Onneksi kuitenkin pääsin
sisään yliopistoon, sillä opiskelut olivat juuri alkaneet kiinnostaa. Motivaationi tilastotie-
teeseen ja etenkin tilastolliseen tietojenkäsittelyyn oli syttynyt atk-töissä (”automaattinen
tietojenkäsittely”, nykytermein IT tai ICT).

Valtsikan tilastotieteen valintakoe säilyi ainoana sisäänpääsyreittinä Helsingin yliopiston
tilastotieteen opintoihin lähes 15 vuotta. Vuoden 2004 ”fuusiolaitoksen” (josta kerron lisää
luvussa 3) myötä opiskelijoiden sisäänotto alkoi myös matemaattis-luonnontieteellisessä
tiedekunnassa. Suora ylioppilastodistusvalintakin tuli myöhemmin valintakokeen rinnalle,
mutta valtsikan pääsykoe pysyi tärkeänä reittinä tilastotieteen opintoihin aina vuoteen 2016
saakka, minkä jälkeen se suljettiin, yhtenä Helsingin yliopiston laajimman koulutusuudis-
tuksen seurauksista.

Vielä vuosituhannen vaihteessa laitoksella valmisteltiin vuosittain professori Hannu Nie-
men johdolla tilastotieteen mahdollisuuksia mainostanut Minustako tilastoexpertti? -esite,
joka näkyy seuraavalla sivulla. Taitoin sen taiten Survolla, hyödyntäen eräitä Seppo Mustosen
alun perin Survolla piirtämiä kuvia, kuten korrelaatiokertoimen influenssikäyriä legendaa-
risessa kymmenotteluaineistossa ja simuloituun hajontakuvaan piirrettyjä hajontaellipsejä
pääakseleineen. Esitettä painettiin (kustannussyistä vain mustalla vihreälle paperille) ja jaet-
tiin useana vuonna kaikkiin Suomen lukioihin. Osa fukseistamme muisti nähneensä esitteen,
kun sitä heiltä tiedusteltiin joka syksy pidetyssä uusien opiskelijoiden tapaamisessa.

Kanssani samaan aikaan aloittaneista opiskelukavereistani tulevat heti mieleen Johanna
Laiho (nykyään ylijohtaja Tilastokeskuksessa) ja Samuli Ripatti (biometrian professori
Helsingin yliopistossa). Vanhempia opiskelijoita olivat mm. tuutorimme Carolina Sierimo
(sittemmin erityisasiantuntija Sosiaali- ja terveysministeriössä), Jouni Kuha (tilastotieteen
professori London School of Economicsissa) ja Mikko Virtanen (datatieteilijä Corsearch:issä
ja sitä ennen pitkäaikainen tilastotutkija THL:ssä ja KTL:ssä).

Ensimmäisistä opiskeluvuosista muistan, kun istuimme Samulin ynnä muiden kanssa
Vasaman kursseilla Mariankadun ja Kirkkokadun saleissa (meillä oli Samulin puolison,
tuolloin sosiologian opiskelijan, nykyään THL:n tutkimusprofessori Pia Mäkelän, edellisenä
vuonna kauniilla käsialalla laatimat muistiinpanot, joten meidän ei tarvinnut yrittää pysyä
kyninemme ja papereinemme Vasaman vauhdissa, kuten satojen muiden, jotka ahkerasti
kopioivat talteen kaiken, mitä piirtoheitinkalvoilta ehtivät tai kykenivät näkemään) sekä
Patovaaran matriisilaskennan kursseilla Uuden ylioppilastalon ylimmässä kerroksessa, jonne
maisteri Patovaara urheasti, hikeä valuen ja raskaasti huohottaen, raahautui luennoimaan.
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2.1 Tilastotieteen pääaineopiskelijaksi

Tilastotieteen opiskelun haitarimuotoinen esite ”Minustako tilastoexpertti?” vuonna 2001.
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Jatkoin myös atk-alan töiden parissa, mutta lukukausien aikana yritin keskittyä opiske-
luun. Yllättäen pääsin kokeilemaan myös yliopistossa opettamista heti ensimmäisenä vuonna,
tuntiopettajana Metsänarvioimistieteen laitoksella (tästä kerron lisää luvussa 3).

Kolmannen opiskeluvuoden jälkeen, kesällä 1993, sain mahdollisuuden harjoittelujak-
soon (”virkamiesharjoitteluun”, kuten termi kuului) omalla laitoksellamme. Harjoittelu oli
käänteentekevä vaihe urallani: sen jälkeen en enää palannut töihin atk-firmaan.

2.2 Tilastotieteen laitoksen henkilökuntaa

Tilastotieteen laitoksen henkilökuntaan kuului 1990-luvun alkupuolella toistakymmentä
henkilöä, joista ilmeisesti noin puolella oli vakituinen virka, kun taas loput toimivat eri
pituisissa, määräaikaisissa pesteissä, mikä oli varmaankin aika tyypillistä.

Tilastotieteen laitoksen henkilöstö Matti Liedeksen ottamina valokuvina laitoksen seinällä Aleksanterinkatu
7:ssä (Rouhiainen, 1987): (vas. ylh.) Seppo Mustonen, Hannu Niemi, Anders Ekholm, Markku Rahiala, Pyry-
Matti Vasama ja Juha Puranen; (vas. kesk.) Ilkka Mellin, Pentti Saikkonen, Jamel Boucelham, Seppo Hassi,
Mervi Eerola ja Kenneth Nordström; (alh. vas.) Juha Heikkilä ja Timo Patovaara (muita en tunne, tosin keskim-
mäinen heistä lienee Elina Järvinen, joka toimi assarina 1990-luvun alussa).
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2.3 Seppo Mustonen, Survo ja minä

Kokoonpano, joka minulle on jäänyt mieleen, koostui seuraavassa esitetyistä henkilöistä
(siihen aikaan virkanimikkeitä oli enemmän).

Professoreita oli kaksi: Seppo Mustonen (s.1937) ja Hannu Niemi (s.1946). He pitivät
jatkokoulutusseminaareja ja laudatur- eli syventävien opintojen erikoiskursseja. Mustonen oli
toiminut aiemmin laitoksen esimiehenä, muttei erityisesti pitänyt hallinto- ja johtotehtävistä.

Sen sijaan laitoksella 1980-luvulla aloittanut professori Niemi oli osoittanut kiinnos-
tusta juuri näitä tehtäviä kohtaan, mikä koitui laitoksen suureksi onneksi. Niemi paneutui
hallintoon ja teki johtajana kaikkensa valtsikan ja sen tilastotieteen eteen, niin taloudellisesti
hankalina, 1990-luvun lamaa seuranneina vuosina kuin myöhemmin, kun tilastotiede ja mate-
matiikka Helsingin yliopistossa yhdistettiin samaan laitokseen ja haettiin uusia asetelmia
tilastotieteen vuosia kestäneessä rakennemuutoksessa (kuvaan noita vaiheita luvussa 3).

Hannu Niemi toimi tilastotieteen laitoksen pitkäaikaisimpana esimiehenä ja teki ennä-
tyksellisen pitkän uran myös valtsikan dekaanina (Kortti, 2020), hoitaen vuosien ajan näitä
vaativia johtotehtäviä menestyksellisesti, jopa yhtaikaa.

Äskeisellä sivulla näkyvä valokuvakokoelma oli jo muuttunut, kun aloitin opiskeluni.
Markku Rahiala oli siirtynyt Oulun yliopistoon ja Jamel Boucelham vaihtanut telekommu-
nikaatioalalle. Myös hallintohenkilöstö oli ehtinyt vaihtua ja vähentyä.

2.3 Seppo Mustonen, Survo ja minä

Professori Seppo Mustonen keskittyi ennen kaikkea Survo-ohjelmiston2 kehittämiseen, josta
hänelle oli alkanut muodostua jo 1960-luvun alusta lähtien innovatiivinen intohimo ja lopulta
ekstensiivinen elämäntyö.

Oli todella innostavaa päästä mukaan intellektuaalisesti haastavaan Survon kehitystyöhön
heti toisena opiskeluvuonnani 1991. Yhteistyöstä Seppo Mustosen kanssa muodostui minulle
opintojeni punainen lanka ja tilastotieteilijäksi kasvamisen ”mahtipaikka”, Alastalon sali, jo-
hon professori Esa Saarinen (s.1953) on Aalto-yliopistosta eläköityessään kauniisti verrannut
omia opiskeluaikojaan nuorena assistenttina Helsingin yliopiston filosofian laitoksella 1970-
luvulla, vaikutuspiirinään etenkin professorit Jaakko Hintikka (1929–2015), akateemikko
Georg Henrik von Wright (1916–2003) ja akateemikko Oiva Ketonen (1913–2000):

”[. . . ] tämä ajatus siitä jostakin mahtipaikasta, jostakin sellaisesta, missä toimi-
vien tahojen oikeudenmukaisuuteen ja reiluuteen ja siihen, että kokonaisuudet
otetaan huomioon, voi luottaa. On järisyttävää, jos ihminen tuollaisen ympä-
ristön löytää.” (Saarinen (2021, 1:58:30–1:58:50).)

Saarinen muistelee filosofian laitoksen kohottavaa ilmapiiriä, kollegoitaan ja ystäviään
myös tuoreessa ja lennokkaassa, uuden kirjasarjan avaavassa teoksessaan (Saarinen, 2022).

2Kun aloitin laitoksella, työn alla oli 1985 alkanut vaihe, C-kielellä ohjelmoitu SURVO 84C, jota seurasi
1990-luvun lopulla DOS-käyttöjärjestelmän rajat rikkonut SURVO 98 ja pian sen jälkeen, 2000-luvun alussa
(kun olin jo väitellyt tohtoriksi), Windows-versio SURVO MM. Sitä on vielä seurannut Reijo Sundin 10 vuotta
myöhemmin aikaan saama avoimen lähdekoodin toteutus Survo R, joka toimii osana tilastollista R-ohjelmistoa
(ks. https://survo.fi/esittely/historia.html).
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Liki 30 vuotta sen jälkeen, kun olin aloittanut Survoon perehtymisen ja ”tilastomieheksi”
kasvamisen yhtenä Seppo Mustosen (s.1937) akateemisista oppipojista, minulla oli kunnia
esitellä hänet uuden Yhteiskuntadatatieteen keskuksen avajaistilaisuuden juhlaesitelmöit-
sijänä alamme toisen oppi-isän ja suurhahmon, akateemikko Teuvo Kohosen (1934–2021),
juhlaesitelmän jälkeen. (Tuosta tilaisuudesta tarkemmin luvussa 5.) Valotin samalla omaa
taustaani Sepon oppilaana, muistellen ensimmäistä yliopiston lukuvuottani 1990–1991:

”Luvalla sanoen tylsien johdantokurssien takia olin vähällä siirtyä opiskele-
maan tietokonelingvistiikkaa, jota nykyään kutsutaan kieliteknologiaksi, mutta
sitten tapasin Seppo Mustosen, ja pääsin äkkiä tilastotieteen opinnoissani aivan
toisenlaisille tasoille.” (Vehkalahti (2019b, s.2).)

2.4 Suosittu professori Salmisaaresta

Jossain vaiheessa 1990-lukua laitoksen ilmoitustaululla olleen Seppo Mustosen valokuvan
päälle, korvan viereen, oli piirretty sydän. Opiskelijoiden keskuudessa kiersi huhu, että
sydämen olisi piirtänyt Leila (laitoksen kanslisti), mutta se saattoi hyvin olla joku muukin,
sillä Seppo oli varsin pidetty opettaja. Tämä ilmenee hyvin seuraavasta, FK Timo Ahjoksen
muistosta hänen opiskeluajoiltaan 1960- ja 1970-luvun taitteesta:

”Tilastotieteen opettajista parhaiten jäi mieleeni professori Seppo Mustonen.
Olin hänen pitämässä tilastotieteen laudatur-seminaarissa syksyn 1970 ja puo-
liväliin kevättä 1971, jolloin valmistuin filosofian kandidaatiksi, lopetin yliopis-
tolla ja menin Kansaan työhön. Seppo Mustonenkin oli ollut Kansassa työssä
nuorena matemaatikkona saman aktuaari Erkki Nurmisen alaisena, joka mi-
nutkin sinne palkkasi. [. . . ]

Seppo Mustonen oli yliopiston professoreista ainoa, joka olisi siihen aikaan
ehkä saattanut muistaa nimeni, jos olisimme jossakin tavanneet. Hän oli opet-
tajana kaikin puolin mukava. Mutta hän olikin valtiotieteellisen tiedekunnan
professori eikä filosofisen, missä minä olin kirjoilla.” (Ahjos (2020b).)

Myös taloustieteen nobelisti Bengt Holmströmille Seppo on jäänyt mieleen kannustavana
ja inspiroivana opettajana:

”Alumnius merkitsee Bengt Holmströmille kiitollisuutta loistavasta, inspiroi-
vasta opetuksesta, joka on vaikuttanut ratkaisevasti elämän valintoihin. Holm-
strömille opiskeluajoista on erityisesti jäänyt mieleen sovelletun matematiikan
professori Olli Lokki, joka ohjasi hänen gradutyötä, sekä Seppo Mustonen, joka
avasi silmät tilastotieteen ihmeille. Molemmat kannustivat häntä matkustamaan
Amerikkaan.” (Helsingin yliopiston alumniyhdistys (2010).)

Mustonen oli hankkinut opetuskokemusta jo akateemista uraa edeltäneessä työssään
Suomen Kaapelitehtaalla, ja hänen opetuksestaan oli tuolloinkin tykätty. Tämä käy hauskalla
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tavalla ilmi professori Kullervo Rainion (1924–2020) omaelämäkerrasta (Rainio, 2020). Siinä
Rainio kertoo tutkimustyössään tapahtuneesta käänteestä, mikä oli vienyt hänet opettelemaan
ohjelmointia Kaapelitehtaan järjestämälle kurssille:

”Onneksi sain kuulla, että Suomen Kaapelitehdas – se entinen Gummitehdas,
jossa olin testejäni tehnyt – kulki tässäkin asiassa edellä ja järjesti avoimia,
ilmaisia ohjelmointikursseja tutkijoille – ja ylipäänsä kaikille halukkaille. Il-
meisesti tehtaan johdossa jo nähtiin, minkä valtavan muutoksen ’data-masiinat’
eli ’kompuuttorit’ saisivat suunnittelussa ja tuotannossa aikaan ja mikä huuta-
va puute tulisi olemaan ohjelmointia osaavasta väestä. Kurssi olisi heille hyvä
rekrytointi-lähde. – Pääsin helposti mukaan. [. . . ]

Kurssia opetti nuori maisteri Seppo Mustonen, erinomaisen selväsanainen
ja hyvin asiat jäsentävä esittäjä, paras minun kokemuspiirissäni. [. . . ] Kerran
Seppo Mustonen ja minä satuimme katselemaan reikänauhalaitteen vierellä
rei’ittämisessä syntyvien pienten pyöreitten paperihitusten leijailua roskaäm-
päriin, joka oli jo miltei laitojaan myöten noita hitusia täynnä. Totesimme, että
ämpärissä oli täsmälleen sama määrä hitusia kuin nauhalla reikiä, täsmälleen!
Oliko siis ämpärissä sama määrä tietoa kuin nauhojen rei’issä?” (Rainio (2020,
s.230–232).)

Kaikesta päätellen ”Salmisaaren yliopistoksi” kutsuttu Suomen Kaapelitehdas on ollut
varsin inspiroiva työyhteisö. Suomen Fujitsun työntekijöiden aikalaismuisteloiden perusteella
Kaapelitehtaalla oli vallinnut laaja toimintavapaus:

”Kaapelitehtaalla sallittiin suuri toimintavapaus. ’Kaikki kukat saivat kukkia.
Siellä tehtiin melkein kaikkea faktorianalyyseistä ja Survo-ohjelmointikielestä
laivan vakavuuslaskentaan ja musiikkiohjelmiin’, Monika Partonen toteaa.” (Jaa-
kola (2005a); Silén (2021).)

Työilmapiiri oli avartava, ja henkilöstön kouluttamiseen panostettiin:

”Salmisaaren yliopistoksi kutsutun osaston ilmapiiristä [Esa] Salmisella on
paljon lämpimiä muistoja: ’Se oli tieteellisesti inspiroiva ja avaran älyllinen’.
Kaapelitehdas panosti henkilöstön kouluttamiseen.

’Pidimme toisillemme sisäisiä koulutustilaisuuksia. Seppo Mustonen luennoi
porukan yleissivistämiseksi omalta alaltaan aiheesta Matriisialgebra, vaikka se ei
kaikkien varsinaiseen tietojenkäsittelytyöhön liittynytkään. Tulihan matriisin
inversiot ja transponoinnit tutuiksi. Ilmapiiri oli haastava, ja kunnianhimoa
riitti’.” (Jaakola (2005b).)

Tällaisia työelämäkokemuksia rikkaampana Seppo Mustonen siirtyi professoriuralle,
ensin Tampereelle ja sitten Helsinkiin, tuoden takuulla mukanaan lukuisia vaikutteita ”Sal-
misaaren yliopistosta”. Kerron näistä vaiheista lisää tuonnempana.
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2.5 Laitoksen muu henkilöstö

Apulaisprofessoreita3 1990-luvun alun tilastotieteen laitoksella olivat Anders Ekholm ja
Pentti Saikkonen. He vastasivat pitkälti pakollisista aineopintojen kursseista (todennäköi-
syyslaskenta, tilastollinen päättely ja lineaariset mallit) sekä pitivät omien erikoisalojensa
kursseja aineopintojen ja syventävien opintojen tasolla.

Anders oli ruotsinkielinen, mutta hän opetti ja laati kurssimateriaalinsa suomeksi. Kieli-
virheiltä ei voinut välttyä, mutta niihin totuttiin, kunnes tilastotiedettä ja matematiikkaa pääai-
neinaan opiskellut Jussi Jokelainen, joka teki opintojensa ohessa oikolukutöitä WSOY:lle, sai
tarpeekseen ja perkasi monisteet. Anders osoitti kiitollisuutensa monisteidensa viimeisiksi
jääneissä painoksissa (Ekholm, 1998, 2000), joiden alkusanoissa hän kertoi korjanneensa
”n. 99%” Jussin osoittamista kieli- ja painovirheistä. Virheitä oli ollut kaikkiaan yli 430 (!).

Lehtoreita oli kolme: Pyry-Matti Vasama, Juha Puranen ja Juha Heikkilä. Vasama opet-
ti pääasiassa Tilastotieteen johdanto- ja jatkokurssia, jotka oli suunnattu pääaineopiskelijoille
sekä matemaattisemmin suuntautuneille sivuaineopiskelijoille. Heikkilä puolestaan piti vas-
taavia peruskursseja hieman vähemmän matemaattisella otteella muille sivuaineopiskelijoille.
Puranen opetti kursseja Data-analyysi I ja II sekä Otannan kurssia.

Yliassistenttina toimi Ilkka Mellin, joka hoiti tutkimustyönsä ohella monia laitoksen
opetushallinnollisia asioita (amanuenssia laitoksella ei ollut) ja opetti myös erikoiskursseja
esimerkiksi aikasarja-analyysista.

Assistentteina toimivat tohtorit Mervi Eerola, Seppo Hassi ja Kenneth Nordström, joi-
den päätehtävänä oli oman tutkimustyön edistäminen. Lisäksi he pitivät laskuharjoituksia
eri kursseilla ja osallistuivat laitoksen hallinnollisiin tehtäviin. Tähän joukkoon kuuluin
maisteriopintoja tekevänä ”junioriassarina” (Vehkalahti, 2020).

Hassilta sain heti vuonna 1993 vastuulleni ensimmäisen yliopistohallinnollisen tehtäväni:
henkilökunnan ja opiskelijoiden atk-lupien hallinnoinnin. Hoidin hommaa seuraavat kymme-
nen vuotta. Atk-taustani ansiosta sain välillä tehdä myös laitteisto- ja ohjelmistoasennuksia.

”Uusi kone, ja niska auki!”, hämmästeli Anders Ekholm, kun asensin muistikorttia uuteen
pöytäkoneeseen. Kun tulostin kenkkuili, hän totesi: ”LATEX ei jaksa painaa!”.

Laitoksella oli neljäskin lehtori, Timo Patovaara, vaikka hänen nimikkeenään olikin
pitkään ”päätoiminen tuntiopettaja”. Patovaara (tai ”Patis”, kuten häntä valtsikassa yleisesti
kutsuttiin) oli 1970-luvulta lähtien vastannut valtsikan matematiikan opetuksesta. Hän piti
vuosittain Matemaattisen analyysin sekä Matriisilaskennan johdanto- ja jatkokurssit sekä
muita kursseja (optimointi, differenssi- ja differentiaalilaskenta, moniulotteinen integrointi,
kompleksiluvut jne.) tilastotieteen ja kansantaloustieteen toiveiden mukaan.

Luentojensa lisäksi Patis piti kaikki laskuharjoitukset ja laati selkeät, kauniilla käsialalla
kirjoitetut materiaalit. Niitä hän kirjoitutti puhtaaksi matematiikan laitoksen kanslistilla, joka
hallitsi LATEX-ladontakielen muttei aina kovin hyvin matemaattisia merkintöjä. Seurauksena
oli outoja painovirheitä, joita sitten kursseilla yhdessä korjailtiin – opettavaista sekin.

3Nimike apulaisprofessori päivitettiin vuosituhannen taitteessa professoriksi; nykyiseen urapolkujärjestel-
mään (tenure track) kuuluva apulaisprofessorin nimike ilmestyi uusiokäyttöön 2010-luvulla.
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Patovaaran pitkäaikainen ja syvällinen innostus matematiikkaan tarttui, ja olen hänelle
kiitollinen kiinnostuksen herättämisestä erityisesti matriisilaskennan maailmaan. ”Mustonen
johtaa kaikki monimuuttujamenetelmät tästä”, hän mainitsi esitellessään singulaariarvoha-
jotelmaa matriisilaskennan jatkokurssillaan (Patovaara, 1991), mikä kuulosti välittömästi
kiinnostavalta. Patiksen sadoista opiskelijoista moni varmasti muistaa myös, kuinka hän pai-
notti koulu- ja yliopistomatematiikan eroa: ”Koulussa te olette oppineet laskemaan, mutta
matematiikka ei ole niinkään laskemista vaan tapa ajatella.” Tällaiset puheet olivat erit-
täin motivoivaa kuultavaa. Patiksen innoittamana opiskelin jopa vähän topologiaa ja sain
punnerrettua tutkintooni matematiikasta laajahkot sivuaineopinnot.

Laitoksen esimiehenä toimineen professori Niemen ja yliassistentti Mellinin apuna
laitoshallintoa ja laitoksen kansliaa pyöritti osa-aikainen toimistosihteeri Leila Ollikainen.
Hän oli super-sympaattinen hahmo, joka tuli tutuksi kaikille tilastotieteen omille opiskelijoille
mutta myös sadoille sivuaineopiskelijoille, koska hän hoiti tilastotieteen opetusmonisteiden
myyntiä (Niemi, 1997). Leilan hillityn tyylin takana oli rohkea ja uskalias nainen, joka fanitti
AC/DC:tä (etenkin kitaristi Angus Youngia!) ja harrasti laskuvarjohyppyä.

2.6 Aleksanterinkadun historialliset aarteet

Akateeminen työurani alkoi kuvailemassani tilastotieteen laitoksen työyhteisössä kesällä
1993. Alkuun se painottui paljolti opiskeluun, olinhan ehtinyt opiskella vasta kolme vuotta.

Tutkimuksen tekemiseen olin ottanut vähän tuntumaa jo ennen yliopisto-opintojani,
tieteentekijä-äitini Miira Vehkalahden tutkimusavustajana silloisella Kariesopin laitoksella
Lääketieteellisessä tiedekunnassa. Noiden tehtävien ansiosta olin päässyt yliopiston atk-
järjestelmien käyttäjäksi jo vuodesta 1989 lähtien, ja niinpä opiskelujeni alettua olin täysin
sinut yliopiston verkkoympäristön ja sovellusohjelmistojen kanssa. Vahvasta atk-taustastani
on ollut valtavasti hyötyä opiskelu- ja työurallani.

Yksi ensimmäisen työvuoden isoimpia tehtäviäni oli avustaa laitoksen muutossa Aleksan-
terinkatu 7:stä Unioninkatu 37:ään, jonne pääosa valtsikasta siirtyi keväällä 1994. Kauniisti
kunnostettuun ihotautisairaalaan, joka oli toiminut tsaarin aikaan sotakouluna, muuttivat
ensimmäisinä valtsikan hallinto ja tilastotiede. Kiertelimme ihmettelemässä tyhjän rakennuk-
sen valoisia tiloja silloisen assarikollegani Mika Leinosen kanssa, joka oli tullut Teknillisestä
korkeakoulusta valtsikaan opiskelemaan tilastotiedettä.

Aleksin työhuoneestani (jonka periaatteessa jaoin tuolloin ulkomailla olleen Kenneth
Nordströmin kanssa) ja muista tyhjentämistämme tiloista löytyi mielenkiintoisia, laitok-
sen historiaan kytkeytyviä tavaroita: monen kokoisia levykkeitä ja muuta atk-romua sekä
SURVO 76 -manuaaleja ja teknisiä raportteja (Mustonen, 1976, 1977a,b, 1978b, 1980a,b,
1981a,b, 1982), jotka säilytin ja 15 vuotta myöhemmin digitoin PDF-muotoon.

Historiallisiksi aarteiksi osoittautuivat myös Eduskunnan kirjastosta 1930-luvulla pois-
tetut, luultavasti professori Törnqvistin kautta laitokselle aikanaan päätyneet, Valtion Rau-
tateiden (VR) vanhat, graafi(lli)set rautatieaikataulut, jotka näyttivät jännittäviltä. Korjasin
nekin huolellisesti talteen.

27



2 Tilastotieteen opiskelua

Antaudun nyt aikamoiselle ”sivuraiteelle”. Jotta pysytään radalla, on syytä todeta, että
graafinen juna-aikataulu edustaa yli 165 vuotta vanhaa, kerrassaan nerokasta infografiik-
kaa. Tekniikka on edelleen käytössä uusien junayhteyksien suunnittelussa, sillä tavallisia,
numeerisia aikatauluja tuijottamalla on likipitäen mahdotonta nähdä, mahtuisiko jollekin
olemassaolevalle rataosuudelle uutta junayhteyttä vai törmäisivätkö junat jossain kohtaa
toisiinsa. Graafisen aikataulun avulla tämä olennainen tieto on varsin helppo selvittää.

Alla näkyy Viipurin ja Pietarin välisen rataosuuden graafinen aikataulu vuodelta 1918.
Auki taitettuna se on lähes metrin levyinen ja täynnä huolellisesti piirrettyjä yksityiskohtia
junista, reiteistä ja asemista. Useimmat infografiikasta kiinnostuneet tuntevat vastaavan,
mutta huomattavasti rujomman esityksen Pariisin ja Lyonin välisestä aikataulusta vuodelta
1878, sillä se esiintyy (ilman selitteitä) ”Datan Leonardo da Vinciksi” kutsutun professori
Edward Tuften (s.1942) kuuluisimman kirjan The Visual Display of Quantitative Information
(Tufte, 1983) kannessa. Kirjassaan Tufte selittää huolellisesti graafisen aikataulun idean,
mutta aikataulun kehityshistoria jää hämäräksi vielä 2000-luvun alussa ilmestyneessä, kirjan
uusitussa painoksessa. Yleinen käsitys oli pitkään, että graafisen aikataulun olisi keksinyt
1870-luvulla ranskalainen, Marey-niminen rautatieinsinööri, mutta tämä tieto osoittautui
vääräksi, kuten pian nähdään.

Tajusin pelastamieni aikataulujen yhteyden Tuften kirjaan 1990-luvun loppupuolella
nähdessäni Seppo Mustosen selailevan tuota Tuften visuaalisesti kaunista merkkiteosta.
Yhteys jäi kuitenkin epäselväksi: ihmettelin, miten kummassa suomalaiset rautatieinsinöörit
olisivat saaneet vaikutteita Ranskasta.

En ryhtynyt selvittämään asiaa tarkemmin vielä vuosikausiin. Aina silloin tällöin graa-
finen aikataulu tuli mieleeni, luultavasti joka kerta, kun otin Tuften kyseisen kirjan (tulin
jossain vaiheessa hankkineeksi hänen kaikki neljä kaunista visualisointiaiheista teostaan)
mukaani näyttääkseni sitä jollain tilastollisen grafiikan kurssillani tai luennollani. Joskus
jopa otin aikataulukirjat esiin työhuoneeni kaapista ja tuijotin niitä ohikiitävän hetken ajan.
Arvoitus sai kuitenkin odottaa ratkaisuaan aina 2010-luvun alkupuolelle asti.
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2.7 Ratkaisu aikataulujen arvoitukseen

Vuonna 2012 kaivoin taas edellä mainitut, pölyiset kirjat työhuoneeni kaapista. Päätin näyttää
vuoden 1918 aikataulua esimerkkinä määrällisen tiedon tiivistämisestä tilastollisen grafiikan
vierailuluennollani Aalto-yliopiston Taideteollisessa korkeakoulussa, sekä esitelmässäni
ensimmäisessä Tieto näkyväksi -seminaarissa4. Nämä esitykset johtivat yhteistyöhön kurssin
ja seminaarin järjestäjänä toimineen informaatiomuotoilija Juuso Koposen kanssa. Päätimme
ryhtyä laatimaan yhteistä julkaisua, jossa kertoisimme aikataulun vaiheista ja esittelisimme
sen taitavasti laadittuja visuaalisia yksityiskohtia.

Etsiessäni tietoja huomasin yhtäkkiä tilastografiikasta ym. visualisoinnista tunnetun
professori Howard Wainerin (s.1943) kirjoittaneen kiinnostavan kuuloisen artikkelin tilas-
tojärjestö ASA:n (American Statistical Association) CHANCE-nimiseen aikakauslehteen5.
Tuon artikkeli nimi (jota en tässä ala enempää avaamaan) oli niinkin monimutkainen kuin

”Stigler’s Law of Eponymy and Marey’s Train Schedule: Did Serjev Do It Before Ibry, and
What About Jules Petiet?” Juttu ei ollut vielä ilmestynyt, mutta lähetin heti Wainerille vies-
tin, jossa kerroin vuoden 1918 aikataulusta. Erittäin ystävällisessä vastauksessaan hän lähetti
artikkelinsa käsikirjoitusversion. Sen nähtyämme aikataulujen arvoitus ratkesi!

Aivan sattumalta Moskovasta oli nimittäin vähän aiemmin löytynyt Moskovan ja Pietarin
välistä rataosuutta kuvaava graafinen aikataulu, joka oli julkaistu jo vuonna 1854, siis yli
20 vuotta ennen Pariisi–Lyon -aikataulua. Se oli tyyliltään huoliteltu, ja muistutti paljon
enemmän suomalaista kuin ranskalaista aikataulua. Suomalaiset insinöörit olivat siis aivan
ilmeisesti saaneet vaikutteensa, kenties oppinsakin, venäläisiltä (kuuluihan Suomi vielä
1900-luvun alussa Venäjän keisarikuntaan).

Nämä onnekkaat yhteensattumat siivittivät meitä kirjoittamaan suomalaisen aikataulun
tarinan ja sitomaan sen osaksi Suomen historiaa, olihan vuosi 1918 dramaattinen muutenkin
kuin rautateiden osalta. Artikkelin valmistelu vei vuosia. Loppuvaiheessa, varmistaaksemme
historiallisten faktojen oikeellisuuden, pyysimme kolmanneksi kirjoittajaksi valtsikan ja
Opettajien akatemian kollegani, yhteiskuntahistorian yliopistonlehtori Hanna Kuusen.

Näin mutkikkaasti syntyi urani merkillisin artikkeli, ”From Russia with Love to Infovis”
(Vehkalahti, Koponen & Kuusi, 2018), joka julkaistiin CHANCE-lehdessä aika tarkalleen
100 vuotta sen jälkeen kuin jutussa kuvattu aikataulu oli ilmestynyt. Artikkelimme teksti
alkaa siitä hetkestä, kun nuorena assarina löysin nuo ihmeelliset aikataulut:

”In 1994, in the middle of a department move at the University of Helsinki, a young research as-
sistant in statistics (Kimmo Vehkalahti) found some strange-looking, dusty old books published
by the State Railways of Finland. Each book was full of beautifully designed colored charts on
fragile paper. The charts seemed to represent train schedules in graphic form, accompanied with
all sorts of technical information about trains, tracks, and stations. The oldest book was from
1918, a sad year in the history of Finland because of a civil war that broke out soon after Finland
gained its independence from Russia in 1917.” (Vehkalahti, Koponen & Kuusi (2018).)

4http://tietonakyvaksi.fi/
5https://chance.amstat.org/
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Edellä näkyvä graafinen aikataulu sisältää tarkat tiedot oheisessa, Juuso Koposen laati-
massa karttakuvassa, punaisella piirretystä, VR:n noihin aikoihin vilkkaimmin liikennöidystä
rataosuudesta. (Pietari, tuolloin Petrograd, oli vuoteen 1918 asti Venäjän keisarikunnan
pääkaupunki.) Vuonna 1917 itsenäistyneelle Suomelle kuuluneesta Viipurin kaupungista
kaakkoon matkatessa viimeinen, 32 km pitkä rataosuus Rajajoelta Pietariin oli vuonna 1918
rajan toisella puolella. Rataosuutta hallinnoi kuitenkin VR.

Aikataulun painamisen aikoihin sekava tilanne muuttui jatkuvasti (kuten artikkelissa
käymme läpi), ja niinpä aikataulun kanteen merkityn voimassaoloajan alussa, elokuussa
1918, radalla ei ymmärrettävästi enää liikennöity niin paljon kuin aiemmin. Vuonna 1919
yhteys katkesi kokonaan, kun rajalla sijainnut rautatiesilta räjäytettiin. Vuoden 1920 aikataulu
on painettu hyödyntäen vanhoja pohjia, sillä erotuksella, että Rajajoki–Pietari -osuus (joka
erottuu myös vuoden 1918 aikataulussa hieman sisennettynä) ammottaa tyhjyyttään.

2.8 Assistentin arkea (ja vähän viikonloppujakin)

Virka-aikakaudella yliopisto oli velvoitettu pitämään niin kutsuttua nimikirjaa henkilöstös-
tään. Siitä kävivät tarkasti ilmi koulutus- ja uravaiheet, työkokemukset ja kielitaito, siis
pitkälti CV-tyyppiset asiat. Viranhakujen yhteydessä hakija sai pyytämällä oikeaksi todis-
tetun ja yliopiston leimalla varustetun nimikirjanotteen, josta on ohessa näyte vuodelta 1996,
kun hain assistentin virkaa. Siinä lyhenne ”mvs.” tarkoittaa ”määräaikaista virkasuhdetta”.
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2.8 Assistentin arkea (ja vähän viikonloppujakin)

Nimikirjanote viranhakua varten (ensimmäinen sivu) vuodelta 1996.

Kesän 1993 harjoittelun jatkoksi olin saanut assistentin viranhoidon syksyksi. Se jatkui
peräkkäisinä, eri pituisina ja eri nimikkeisinä viranhoitoina ja määräaikaisina virkasuhteina
15 vuotta, kunnes syksyllä 2008 sain vakituisen yliopistonlehtorin viran (tästä lisää luvussa 3).
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Urani alkuvuosina sain keskittyä opintojeni edistämiseen, kunhan hoidin assistentin
virkavelvollisuudet. Se oli hienoa aikaa, ja olen kiitollinen tilastotieteen laitokselle, että
sain tuollaisen mahdollisuuden aloittaa kasvuni akateemisen yhteisön jäseneksi.

Atk-lupien hallinnoinnin ja kurssiassistentin hommien ohella virkavelvollisuuksiin kuu-
luivat muun muassa lauantaiaamupäivisin järjestettyjen valtsikan tiedekuntatenttien valvonta
(onneksi vain kerran kuussa; myöhemmin tenttejä järjestettiin viikoittain, jotta salit saatiin
riittämään). Laitoksella tärkeä tehtäväni oli olla mukana Seppo Mustosen kurssien ja semi-
naarien6 opetuksessa ja järjestelyissä.

Opinnäytetöiden valmisteluun jäi silti laitosassarina hyvin aikaa. Valmistuin valtiotie-
teiden maisteriksi vuonna 1996 ja väittelin valtiotieteiden tohtoriksi vuonna 2000 (sitä
ennen, välietappina väitöskirjaa valmistellessa, sain myös valtiotieteiden lisensiaatin paperit).
Väitöspäivä oli todella mahtava kokemus. Seppo Mustonen soitti karonkassa viulua!

Väitöskaronkka alkamassa Eläinmuseon (nyk. Luonnontieteellinen museo) aulassa 25.11.2000: (vas.) väitös-
työn ohjaaja, prof. Seppo Mustonen, väittelijä, VTL (väit.) KV, vastaväittäjä, dos., FT Simo Puntanen (Tampe-
reen yliopisto), vastaväittäjä, dos., VTT Markku Verkasalo (Helsingin yliopisto) ja kustos, prof. Hannu Niemi.

Opintojeni vaiheita olen kuvannut tarkemmin ja värikkäämmin vanhoilla, mutta edelleen
toimivilla yliopiston kotisivuillani7, joita rakentelin opiskeluajoistani lähtien ja vielä vähän
sen jälkeen, samalla opetellen ja kokeillen erilaisia verkkojulkaisemisen tekniikoita. Tähän
minua innosti Lauri Tarkkonen, jonka ehdotuksesta tein jo varhain Survoon HTML-liitännän
(Vehkalahti, 1996b). Sillä on ollut paljon käyttöä, mm. Survo-ohjelmiston verkkosivut8,

6https://survo.fi/helsinki/kurssit.html; https://survo.fi/helsinki/semin.html
7https://www.helsinki.fi/~kvehkala/maisteri.html
8https://survo.fi
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2.9 Henkilöstön liikkeitä laitosfuusion edellä

Survo-Käyttäjäyhdistyksen sivut9 (vuosittaisten Helsinki–Tukholma -seminaariristeilyjen
vivahteikkaine kuvauksineen!) sekä monet muut verkkosivut on tehty Survon PRINT-
toiminnolla, johon tuon HTML (HyperText Markup Language) -liitännän koodasin vuonna
1995. Myöhemmin tein vastaavan liitännän myös LATEX-ladontajärjestelmälle, jota käyttäen
on syntynyt lukuisia PDF-muotoisia tekstejä ja dokumentteja. Laajin niistä lienee suosittu,
nykyisin avoimesti julkaistu10 kyselytutkimuskirjani (Vehkalahti, 2019a), jonka ensimmäinen
painos ilmestyi vuonna 2008 Tammen kustantamana. Olen kuvannut tuon Survo+LATEX-
liitäntätekniikan yksityiskohtaisesti esitelmässäni (Vehkalahti, 2007), ja hyödynnän sitä
jälleen kerran kirjoittaessani ja latoessani käsillä olevaa tekstiä.

Mittauksen reliabiliteetin arviointia koskeva väitöskirjani, jonka valmistelin ja taitoin
Survolla (en vielä ollut siirtynyt Survo+LATEX -tekniikan käyttöön vaan hyödynsin PDF-
julkaisemisessa Survon PRINT-toimintoa sellaisenaan), ilmestyi Suomen Tilastoseuran jul-
kaisusarjassa (Vehkalahti, 2000). Kyseessä oli tuolloin vielä tyypillinen monografiaväitös-
kirja, jonka pohjalta laadin post doc -opintojeni aikana teoreettispainotteisia artikkeleita alan
julkaisuihin (Tarkkonen & Vehkalahti, 2005; Vehkalahti, Puntanen & Tarkkonen, 2007, 2009).
Sittemmin tilastotieteessä on siirrytty käytännössä kokonaan artikkeliväitöskirjoihin, joissa
artikkelit tehdään jo osana väitöstutkimusta, pääosin yhteisjulkaisuina.

Pian väittelyni jälkeen alkoivat organisaatiomuutokset, jotka ovat sittemmin jatkuneet.
Palaan eri vaiheisiin vielä useasti. Oma urani on assariajoistani lähtien jatkunut keskeytymättä
valtsikassa, mutta lähes kaikki ympärillä on muuttunut.

2.9 Henkilöstön liikkeitä laitosfuusion edellä

Akateemisen työurani alusta on kohta kulunut 30 vuotta. ”Junioriassarista” on tullut ”se-
niorilehtori” (Vehkalahti, 2020) ja yksi valtsikan pitkäaikaisimmista työntekijöistä. Kaikki
edellä mainitut tilastotieteen kollegani ovat joko siirtyneet muualle töihin tai jääneet eläkkeel-
le (tai sekä että). Muutamat heistä ovat jo edesmenneet, viimeisimpänä professori Seppo
Laaksonen vuonna 2020 (Pahkinen ym., 2021).

Vuosituhannen vaihteen tienoilla eläköityivät ensin lehtori Timo Patovaara (1937–2018)
ja apulaisprofessori Anders Ekholm (s.1935) ja vähän myöhemmin professori Seppo Mus-
tonen (s.1937), joka eläkkeelle jäädessään oli Helsingin yliopiston professoreista virkaiältään
vanhin: hän oli aloittanut professuurissaan vuonna 1967 (tämän sepostuksen kirjoittajan
syntymävuonna). Sepon edellä mainittu elämäntyö – Survo – sai alkunsa jo 1960-luvun
alussa Nokiaa edeltäneellä Suomen Kaapelitehtaan elektroniikkaosastolla (Lindfors, 2007;
Mustonen, 2007, 1996, 1963). Survon kehitystyö on jatkunut yhtäjaksoisesti yli 60 vuotta ja
jatkuu edelleen. Survo lieneekin Suomen pitkäaikaisin ohjelmistoprojekti. Sen eri vaiheita

9https://survo.fi/yhdistys/
10Kirja, jonka Finn Lectura julkaisi uudelleen vuonna 2014, Tammen lopetettua oppikirjojen kustantami-

sen, julkaistiin kolmannen kerran vuonna 2019, nyt avoimena PDF-muotoisena verkkojulkaisuna, Helsingin
yliopiston kirjaston uudessa monografiasarjassa. Alle kolmessa vuodessa kirjaa on ladattu kirjaston sivulta
(https://doi.org/10.31885/9789515149817) yli 40 000 kertaa.
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2 Tilastotieteen opiskelua

on dokumentoitu hyvin, ja suurin osa alkuperäisistä julkaisuista on skannatussa tai muussa
muodossa luettavissa Survon verkkosivujen julkaisuluettelon linkkien kautta.11

Ilkka Mellin, aikasarja-spesialisti, joka oli kuulunut Mustosen johtaman, Suomen Aka-
temian rahoittaman SURVO 76 -tutkimusryhmän aktiivisimpiin tutkijoihin (muita olivat mm.
Markku Rahiala, Pekka Hakkarainen, Erkki Nykyri, Osmo Soininvaara, Juni Palmgren, Kim-
mo Linnilä, Timo Alanko, Ritva Luukkonen, Reino Sirén, Juha Tarkka ja Olli Hämäläinen),
uudisti yliassistenttina toimiessaan Tilastotieteen johdanto- ja jatkokurssit ja laati niitä varten
opetusmonisteet (Mellin, 1996a,b), jotka olivat pitkään käytössä.

Vuonna 1999 Suomessa järjestettiin kansainvälisen tilastoinstituutin (International Sta-
tistical Institute, ISI) maailmankokous, jonka pääsihteerinä Ilkka toimi (Mellin, 2001). Tuon
massiivisen, parin vuoden pituisen erikoistehtävän jälkeen hän siirtyi yliopisto-opettajaksi
Teknilliseen korkeakouluun (TKK), josta tuli vuonna 2010 osa Aalto-yliopistoa.

Assareista, joiden kollegana olin kesällä 1993 aloittanut, tuli professoreita: Seppo Has-
sista matematiikan professori Vaasan yliopistoon, Mervi Eerolasta tilastotieteen professori
Turun yliopistoon sekä Kenneth Nordströmistä tilastotieteen professori Oulun yliopistoon.
Myös Pentti Saikkosesta tuli tilastotieteen professori. Hän pysyi Helsingin yliopistossa, mutta
vaihtoi pian kuvattavan fuusion yhteydessä matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan.
Lehtoreista Juha Heikkilä siirtyi Lapin yliopistoon.

Uuden vuosituhannen alkupuolelle tultaessa valtsikan tilastotieteen 1990-luvun porukka
oli pitkälti hajaantunut. Lopulta jäljellä olivat minun lisäkseni enää professori Hannu Niemi
sekä lehtorit Pyry-Matti Vasama ja Juha Puranen.

Väiteltyäni sain jatkaa vuonna 1996 saamassani viisivuotisessa assistentin virassa, josta
oli vuosi jäljellä. Kun lehtori Puranen oli puolittaisella virkavapaalla, hoidin puoliksi hänen
lehtoraattiaan ja omaa assistentuuriani. Samalla minun assarin virkani puolikasta voitiin ottaa
hoitamaan joku sovelias maisteriopiskelija. Vastaavia määräaikaisia virkajärjestelyjä tehtiin
jatkuvasti osana akateemista arkea, mutta minun kannaltani kyseessä oli ratkaisevan tärkeä
vaihe, sillä se tarkoitti asteittaista siirtymistä tutkimuspainotteisesta assistentin hommasta
opetuspainotteisempiin tehtäviin, joiden kuvailemiseen keskityn luvussa 4.

Seuraavana vuonna 2002 onnistuin saamaan laitoksen ulkopuolisen, mutta kuitenkin
valtsikaan avatun, viisivuotisen viran niin kutsuttuna pedagogisena yliopistonlehtorina, johon
vaadittiin jo tohtorin tutkinto. Vastuualueenani oli kvantitatiivisen menetelmäopetuksen
kehittäminen valtsikassa ja laajemminkin keskustakampuksella. ”Pedalehtorien” verkostoon
mukaan pääseminen oli askel kohti uudenlaisia tehtäviä ja laaja-alaisempia työyhteisöjä, ja
enteili kymmenisen vuotta myöhemmin perustettua Opettajien akatemiaa12.

Kun sitten vuosikymmenen lopulla Vasama ja Puranenkin eläköityivät, huomasin olevani
yhdessä dekaani Hannu Niemen kanssa viimeinen siitä työyhteisöstä, jossa olin akateemisen
urani aloittanut. Vasta silloin laitoksella avautui haettavaksi vakituisia virkoja.

Mutta se oli jo eri laitos, sillä sitä ennen tilastotiede fuusioitui matematiikan kanssa.
11Luettelo Survoon liittyvistä julkaisuista löytyy osoitteesta https://survo.fi/julkaisut/. Taustatie-

toja Survon eri kehitysvaiheita kuvaavista konferenssiesitelmistä ja muista julkaisuista sisältää vuonna 2010
laatimani kooste https://survo.fi/julkaisut/Survo-arkistojen-aarteita-osat-1-7.pdf.

12https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/opettajien-akatemia
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3 Laitosten yhdistämistä

Järisyttävin muutos valtsikan tilastotieteen historiassa koettiin vuonna 2003, kun kahteen
eri tiedekuntaan kuuluneet tilastotieteen laitos ja matematiikan laitos lakkautettiin ja tilalle
vuoden 2004 alusta luotiin uusi matematiikan ja tilastotieteen laitos. Ensimmäiset kuusi
vuotta ”fuusiolaitos” (kuten sitä henkilöstön keskuudessa oli tapana kutsua) kuului lähes
ainoana Helsingin yliopiston laitoksena kahteen tiedekuntaan1, kunnes vuonna 2010 toteutet-
tu iso organisaatiouudistus pyyhkäisi sen pois valtsikasta. Valtsikaan muodostettiin silloin
kaksi suurlaitosta: sosiaalitieteiden laitos, johon valtsikan tilastotiede siitä lähin kuului, sekä
politiikan ja talouden tutkimuksen laitos.

Matematiikan ja tilastotieteen laitos jatkoi vuodesta 2010 pelkästään matemaattis-luonnon-
tieteellisessä tiedekunnassa (josta käytän tästä eteenpäin sen lyhyempää, puhekielistä nimi-
tystä matlu), ja valtsikan tilastotiede jatkoi yhtenä sosiaalitieteiden laitoksen oppiaineista,
kunnes seuraava iso muutos 2017 pyyhki laitokset kokonaan pois yliopiston organisaatio-
kartalta. Yksikön nykyinen nimi matlussa on matematiikan ja tilastotieteen osasto. (Englan-
ninkielistä nimeä ei ole tarvinnut muuttaa, vaan se on edelleen Department of Mathematics
and Statistics.)

3.1 Tilastotieteen ja matematiikan fuusio

Tilastotiede ja matematiikka yhdistettiin, koska yliopisto halusi karsia päällekkäisiä toiminto-
ja ja saada aikaan synergiaetuja. Näiden kahden alan keskeiset yhdistävät tekijät, joista
synergiaa haettiin, olivat todennäköisyyslaskenta ja lineaarialbegra (eli matriisilaskenta).
Näitä oli opetettu molemmilla laitoksilla, ja nyt haluttiin yhdistää voimat ja karsia pääl-
lekkäisyydet. Tätä tavoiteltiin luomalla yhteiset tilastotieteen tutkintovaatimukset, jotka
vähän myöhemmin jaoteltiin erikseen kandidaatin ja maisterin tutkintojen vaatimuksiksi, kun
kanditutkinnot otettiin käyttöön ikään kuin ”välietapeiksi” maisterin opintopolulle. Myös
opetusvastuu jaettiin kahteen eri tiedekuntaan kuuluneen tilastotieteen opetushenkilöstön
kesken. Henkilöstöasioista kerron tarkemmin luvun 3 loppupuolella.

1Toinen oli uskontotieteen laitos, joka kuului sekä humanistiseen että teologiseen tiedekuntaan.
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3 Laitosten yhdistämistä

Yhtenä periaatteena oli, että matematiikan opetuksesta vastaisi matematiikan opetushen-
kilökunta eikä matematiikkaa enää siitä lähtien opetettaisi valtsikassa. Käytännössä kuitenkin
opetettiin, sillä vielä useiden vuosien ajan kansantaloustieteen ja tilastotieteen opiskelijoil-
le oli tarjolla aiemman tyyppinen, teoreettisesti vähemmän vaativa vaihtoehto pakollisten
matematiikan sisältöjen oppimiseen. Erona aiempaan oli, että sitä pitivät matlun opettajat,
joten siitä lähtien valtsikassa ei ollut enää matematiikan opettajaa kuten oli ollut ainakin
1960-luvun lopulta asti, ja kuten valtsikan vuoden 1967 opinto-oppaasta ilmenee:

”Matematiikan opiskelu saattaa nopeuttaa useiden muiden aineiden opintoja,
joten sen opiskeluun käytetty aika ei mene hukkaan. Matematiikan arvosanoihin
tähtäävän opetuksen lisäksi luennoidaan matemaattis-luonnontieteellisessä osas-
tossa2 ns. propedeuttinen kurssi, joka vastaa suurin piirtein lyhyen ja pitkän kou-
lukurssin eroa ja kestää yhden lukukauden. Kurssi on tarkoitettu kaikkien tiede-
kuntien opiskelijoille, joten opiskeluoikeutta matemaattis-luonnontieteellisessä
osastossa ei kurssiin osallistumista varten tarvitse hakea.

Edellistä selvästi vaativampi kurssi on syksyllä 1967 valtiotieteellisessä
tiedekunnassa luennoitava lukukauden kestävä matematiikan kurssi (4 tuntia
viikossa). Kurssin pitää LuK [Markku] Rahiala ja sen pohjaksi edellytetään kou-
lumatematiikan pitkän kurssin hyvää hallintaa.” (Kannunvalajat (1967, s.78).)

3.2 Atk-opetuksen kunnianhimoinen tavoite

Uuden yhteislaitoksen vuonna 2003 hahmoteltuun strategiaan kuului myös kunnianhimoinen,
yliopiston tietohallintostrategian ohjaama tavoite koskien atk-opetusta:

”Atk-opetus. Tietoyhteiskunnassa vaaditaan etenkin akateemisen koulutuksen
saaneilta hyviä tietoteknisiä taitoja. Yliopiston tietohallintostrategiassa on yli-
opiston koko henkilöstön (ml. opiskelijat) atk-taidot nostettu yhdeksi tärkeim-
mistä kehityskohteista. Laitoksella otetaan käyttöön kaikkiin tutkintovaatimuk-
siin pakollisena sisältyvä atk-opetus. Opetus toteutetaan verkkomuotoisena,
yhteistyössä tiedekunnan laitosten ja yliopiston muiden tiedekuntien kanssa.”
(Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen strategia 2004–2006, kohta 3.2.6.)

Pakollinen atk-opetus kuulosti minusta aika vanhanaikaiselta idealta. Se johtui tietenkin
siitä, että olin perehtynyt tietokoneisiin ja tietojenkäsittelyyn perusteellisesti jo 15 vuotta
aikaisemmin, työskennellessäni ennen opiskeluaikojani (ja opiskelujeni alkuvuosina) atk-
alan operointi-, suunnittelu- ja koulutustehtävissä Imatran Voiman (IVO) atk-keskuksessa
ja siitä 1989 muodostetussa DatIVO-nimisessä kaupallisessa yrityksessä, jossa käytettiin
vielä 1980-luvulla edistyksellisiä VAX3-keskuskoneita ja niiden VMS4-käyttöjärjestelmää.

2Matemaattis-luonnontieteellinen oli filosofisen tiedekunnan osasto, vasta myöhemmin oma tiedekunta.
3https://fi.wikipedia.org/wiki/VAX
4https://fi.wikipedia.org/wiki/VMS
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3.3 Atk-taitojen tuomia opetuskokemuksia

3.3 Atk-taitojen tuomia opetuskokemuksia

Kun tulin yliopistoon syksyllä 1990, aloitin sekä opiskelun että opetuksen: suunnitte-
lin ja toteutin biometrian lehtori Hannu Ritan (1951–2018) ehdotuksesta yleistajuisen
atk-peruskurssin tietokoneharjoituksineen (nimeltään ”Y5 ATK-1 Yleisosa ja VAX/VMS-
käyttökurssi”) maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijoille. Kurssilleni osallistui
keväällä 1991 noin 100 opiskelijaa. Samaan aikaan, kun opiskelin tilastotieteen ja matematii-
kan peruskursseja, opetin atk:n peruskurssia atk-keskuksen saleissa Vallilassa. Kurssi kesti
neljä viikkoa, ja siihen kuului viikoittain kolmen tunnin luento ja kolmen tunnin harjoitukset,
jotka vedin kuudelle eri ryhmälle. Opetusta kertyi näin ollen 21 tuntia viikossa.

Tuon atk-massakurssin veto jäi osaltani yhteen kertaan, mutta muutama vuosi myöhem-
min Hannu Ritalla oli jälleen mielenkiintoinen ehdotus minulle. Pääsin tuntiopettajaksi Viikin
kampukselle (jonne maatalous-metsätieteellinen tiedekunta oli muuttanut) pitämään sovellus-
painotteista monimuuttujamenetelmien kurssia, pääasiassa eri alojen väitöskirjan tekijöille
ja muille tutkijoille. Kursseilla oli aikamoinen sekoitus yhteiskunta- ja luonnontieteilijöitä,
mikä teki niistä hyvällä tavalla haastavia ja opettavaisia sekä itselleni että osallistujille.

Samanaikaisesti toimin assistenttina Seppo Mustosen (teoreettisemmin orientoituneil-
la) monimuuttujamenetelmien kursseilla (useana vuotena) valtsikassa sekä opiskelin Lau-
ri Tarkkosen psykologeille pitämällä monimuuttujakurssilla historiallis-kielitieteellisessä
osastossa (josta tuli myöhemmin humanistinen tiedekunta). Oma kurssini ”elotieteiden”
(life sciences) puolella toistui joka kevät siitä lähtien, kun olin vielä muodollisesti valtio-
tieteiden ylioppilas (kanditutkintoja ei siihen aikaan ollut; olin toki jo maisteriopintojeni
loppusuoralla) aina vuoteen 2001 saakka, jolloin olin jo itse väitellyt tohtoriksi. Sovimme
vuosittain Ritan kanssa kurssin ajankohdasta ja muista yleisistä asioista sekä keskustelimme
kokemuksistani edellisen kurssin opiskelijoiden ja heidän harjoitustöidensä parissa. Opin
valtavasti noina vuosina ja sain arvokasta opetuskokemusta.

Viikin kampusta laajennettiin tuohon aikaan niin hurjaa vauhtia, että aina kevään tullen
sinne palatessani alue näytti erilaiselta biokeskuksineen, infokeskuksineen ja muine uuden-
aikaisine rakennuskomplekseineen. Minun kurssini pidettiin vanhoissa maataloustieteen
luentosaleissa. Ne oli varustettu aikansa (eläneellä) opetusteknologialla kuten piirtoheitin (tai
”yliolanheitin”), joka perustui erillisten (tuohon aikaan edelleen aika yleisesti käytettyjen)
piirtoheitinkalvojen sijaan sinänsä innovatiiviseen, käsin edestakaisin rullattavaan, useita
metrejä pitkään (!) muovikalvoon. Käytin tosin enimmäkseen tietokonetta ja projektoria,
jotka noihin aikoihin olivat kyllä aika lailla kehitysvaiheessa nykysysteemeihin verrattuna.

Viikin vuosieni mielenkiintoinen sivupolku, jolle Hannu Rita minut luotsasi, on ollut
kaikkiaan todella merkittävä etappi yliopisto-opettajan urallani. Se loi pohjaa opettajana
kehittymiselleni (opetin tilastotieteen laitoksella omia kursseja vasta väiteltyäni, kun olin
vetänyt po. kurssin jo seitsemän kertaa) ja syvensi monin tavoin osaamistani muun muassa
monimuuttujamenetelmien saralla. Löysin tätä kirjoittaessani Hannu Ritan muistokirjoi-
tuksen (Puttonen ym., 2018), joka kuvaa osuvasti hänen monimuuttujaista persoonaansa.
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3.4 Atk-opetusta ja viestintävalmiuksia valtsikassa

Ennen noita Viikin seikkailuja, toisen opiskeluvuoteni alkaessa syksyllä 1991, vedin yhdessä
opiskelukaverieni Samuli Ripatin ja Mikko Virtasen kanssa hieman vaativamman ja erikoistu-
neemman atk-johdantokurssin tilastotieteen pääaineopiskelijoille. Laadin tuolloin kurssia
varten tiiviin materiaalin (Vehkalahti, 1991), jossa käytiin läpi Helsingin yliopiston tietolii-
kenneverkkoa, VAX/VMS-keskuskoneita (siis samanlaisia laitteistoja, joiden käyttöjärjes-
telmän ja sovellusohjelmien kanssa tein vielä samoihin aikoihin systeemimanagerointitöitä
DatIVOssa), verkon käytössääntöjä, ohjelmistoja ja neuvontapalveluja sekä harjoiteltiin
ns. ”tyhmillä päätteillä” (joissa oli vain näyttö ja näppäimistö, kun kaikki muu tarpeelli-
nen oli keskuskoneilla) muun muassa sähköpostin sekä kokousohjelmien ja uutisryhmien
(nykytermein sosiaalisen median yms.) käyttöä.

Atk-johdantokurssillemme osallistuivat useimmat uudet ja vanhat pääaineopiskelijat,
joita tuohon aikaan ei ollut yhteensäkään juuri pariakymmentä enempää. Kurssiin sisältyi
kaikkiaan 18 tuntia harjoituksia, joihin kaikki mahtuivat mukaan samassa ryhmässä. Ne
pidettiin tiedekunnan mikroluokissa Aleksi 7:ssa, jossa tilastotieteen laitos tuolloin sijaitsi.
Opetustiimin työnjakoa vaihdeltiin niin, että kukin oli vuorollaan opettajana ja avustajana.
Harjoituskertojen suunnitelma jäi hieman torsoksi, mutta ensimmäisen kerran (23.9.1991)
kohdalla suunnitelmassa lukee, että ”Kimmo tuo lerput & korput myytäviksi” ja että ”Samuli
täytättää VAX-anomukset” (Vehkalahti, 1991, s.9). Anomuksilla viitattiin atk-käyttölupiin,
joiden hallinnoinnin sain myöhemmin vastuulleni assistenttina toimiessani.

Olin atk-urataustastani johtuen tottunut sähköpostiin ja yhteisö- tai sosiaaliseen medi-
aan 1980-luvun loppupuolelta saakka (mm. PortaCOM ja Usenet News, toiselta nimeltään
RNEWS, olivat nykyisten some-alustojen varhaisia edeltäjiä, ks. esim. Leinonen (1994a);
Åberg (2010, s.151)). Toimiessani opiskelijajärjestömme Moodi ry:n tiedottajana sain pää-
häni ehdottaa valtsikan muiden oppiaineiden opiskelijoille (tuskaillessani huonoa ajankäyttöä
pitkästyttävissä kokouksissa) sähköisten työkalujen käyttöä toiminnan tehostamiseksi. Eh-
dotukseni sai valtsikalaisilta opiskelijoilta kategorisen täystyrmäyksen: ”Sähköpostia yms.
ei tulla tarvitsemaan eikä ottamaan käyttöön valtsikan opiskelijoiden keskuudessa”.

Oli ymmärrettävää, etteivät valtsikan opiskelijat olleet valmiita siirtymään sähköiseen
viestintään, elettiinhän vielä arkaaista, WWW:tä (World Wide Web, jota tuolloin ehdotettiin –
huonolla menestyksellä – kutsuttavan suomeksi nimellä seitti) edeltänyttä aikaa, jolloin piti
olla asioihin vihkiytynyt tai muuten vain nörtti kiinnostuakseen tietokoneiden käyttämisestä
muuhun kuin tekstinkäsittelyyn (osa opiskelijoista ja henkilökunnasta tosin käytti vielä kirjoi-
tuskonetta tai erillistä tekstinkäsittelylaitetta – tai kirjoitti käsin). Dynaamisemman viestinnän
alkuun alettiin päästä jollain tavoin 1990-luvun puolivälistä lähtien, kun Netscape-selain
julkistettiin. Useat tilastotieteen opiskelijat olivat kyllä netissä jo etuiskulla, koodaamassa
HTML-sivuja ja ihailemassa niitä alkuperäisellä Mosaic-selaimella (Leinonen, 1994b).

Valmiuttakin verkon välityksellä viestimiseen virisi valtsikassa varhain. Viestinnän pro-
fessorina toimi visionäärinen Osmo Wiio (1928–2013), joka tunnetaan laajalti Wiion laeista
(mm. Wiion lait inhimillisestä viestinnästä 1976–1978 ja Wiion tulevaisuuslait 1970–1973).
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Tiedekunnan atk-suunnittelijana toimi toinen visionääri ja monitoimiosaaja Timo Harmo,
joka oli saanut vauhdikkaan alun tietotekniselle uralleen jo toimiessaan tietokoneistakin mo-
nipuolisesti kiinnostuneen sosiaalipsykologian professori Kullervo Rainion (1924–2020)
assistenttina (Rainio, 2020, s.379–381). Itse asiassa valtsika onkin monissa atk-asioissa
toiminut jopa suunnannäyttäjänä Helsingin yliopistossa, psykologian ja joidenkin muiden yk-
siköiden ohella, joissa tällaista aktiivisuutta on esiintynyt. Uusien toimintatapojen vastustus
on aina tyypillistä, ja joskus siihen syyllistyvät opiskelijatkin, eivät vain ”vanhat jäärät”.

3.5 Atk-opetuksen ikiaikaiset tavoitteet

Edellä mainittu uuden matematiikan ja tilastotieteen laitoksen atk-strategia vuosille 2004–
2006, joka tempaisi minut aikamatkalle varhaisten opetuskokemusteni pariin, vaikuttaa
kieltämättä ajastaan jälkeen jääneeltä, kun sen kanssa rinnakkain tarkastelee valtsikan 35
vuotta vanhempaa opinto-opasta vuodelta 1969. Jo siellä tunnistettiin atk:n (joka vielä siihen
aikaan kirjoitettiin ISOILLA kirjaimilla) keskeinen merkitys, ei vain yhteiskuntatieteissä
vaan kaikkialla, kuten seuraavasta ilmenee:

”Automaattisen tietojenkäsittelyn merkitys kasvaa jatkuvasti myös yhteiskun-
tatieteissä. Lisäksi eräät valtiotieteellisen tiedekunnan aineyhdistelmät (lähin-
nä kansantaloustiede tai tilastotiede pääaineena) soveltuvat peruskoulutuksek-
si myös puhtaasti ATK-tehtäviin erikoistuvalle. Yliopistomme tarjoaa ATK-
opetusta kahdessa muodossa: Kaikkien tiedekuntien opiskelijoille järjestetään
peruskursseja ja eri ohjelmointikielten suppeita alkeiskursseja.” (Valtiotieteel-
linen tiedekunta (1969, s.101).)

Samassa opinto-oppaan kohdassa esiintyy myös vuonna 1967 Helsingin yliopistoon
perustettu tietojenkäsittelyopin laitos:

”Lisäksi matemaattis-luonnontieteellisessä osastossa on oppiaine nimeltään tie-
tojenkäsittelyoppi, jossa tästä lähtien järjestetään opetusta laudatur-arvosanaan
asti. Arvosanan suorittamista tietojenkäsittelyopissa kannattaa harkita lähinnä
silloin, kun tavoitteena on sijoittuminen ATK-alalle; muuten riittävät mainitut
peruskurssit riittävän ’yleissivistyksen’ antajiksi. [. . . ] Tietojenkäsittelyopin
laitos perustettiin syksyllä 1967. Cum laude -oppimäärän opetus aloitetaan
syksyllä 1969.” (Valtiotieteellinen tiedekunta (1969, s.101–102).)

Helsingin yliopiston ensimmäiseksi tietojenkäsittelyopin professoriksi oli nimitetty Mart-
ti Tienari (1935–2013), joka toimi laitoksen esimiehenä vuosikymmenien ajan, vielä minun-
kin sivuaineopintojeni aikana 1990-luvun alkupuolella. Tienari oli ollut Seppo Mustosen
(s.1937) työtoveri ”Salmisaaren yliopistoksi” kutsutulla Kaapelitehtaan tietokoneosastolla
1960-luvun alussa (Lindfors, 2007). ”Salmisaaren yliopiston kummisetänä” toimi sivutoi-
misesti Olli Lehto (1925–2020), josta tuli Helsingin yliopiston matematiikan professori,
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rehtori, kansleri ja akateemikko (Paakki, 2014, s.21–24); (Tienari, 2010, s.7–10) sekä vielä
pitkän uransa ja elämänsä lopulla tuottelias tietokirjailija (Pekonen, 2021).

3.6 Matemaattis-filosofisen tiedekunnan synty ja tuho

Kiinnostavana sivujuonteena on tässä kohtaa hyvä mainita, että Seppo Mustonen ehti toimia
ennen Helsingin yliopistoon siirtymistään myös professorina 1960-luvun alkupuolella Helsin-
gistä Tampereelle siirretyssä Yhteiskunnallisessa korkeakoulussa, josta tuli myöhemmin
(aprillipäivänä 1.4.1966) Tampereen yliopisto.

Professuurinsa ohella Mustonen toimi korkeakoulun visionäärisen rehtori Paavo Kolin
(1921–1969) ”tutkaparina”. Tässä erikoistehtävässä laatimillaan muistioilla Mustosella oli ti-
laisuus ehdottaa Tampereelle perustettavaksi sekä laskentakeskus että matemaattis-filosofinen
tiedekunta. Samassa yhteydessä, vuonna 1965, Mustonen esitti perustettavaksi Suomen ja
Pohjoismaiden ensimmäisen tietojenkäsittelyopin professorin viran ja pyysi sitä hoitamaan
edellä mainitun ”Salmisaaren yliopiston” kollegansa Reino Kurki-Suonion (s.1937). Histo-
riallinen professuuri perustettiin taloudellis-hallinnolliseen tiedekuntaan. Koli ja Mustonen
aikaansaivat myös, että uuden oppiaineen nimeksi tuli ”tietojenkäsittelyoppi”, joka vakiintui
pian computer science -termin suomennokseksi:

”Tietokonekeskuksen perustamisesta kirjoittamassani muistiossa esitin, että uu-
teen taloudellis-hallinnolliseen tiedekuntaan tulisi myös tietojenkäsittelyopin
professori. Tämä oli tietysti asia, jota oli harkittu Kolin kanssa yhdessä. Voin
aika elävästi muistaa sen keskustelun, jossa tätä mietittiin myös nimikkeen osal-
ta: mitä nimeä pitäisi käyttää. Siihen aikaan puhuttiin lähinnä vain ATK:sta,
automaattisesta tietojenkäsittelystä, jopa ETK:sta, elektronisesta tietojenkäsit-
telystä ja ties mistä. Sähköaivoista sentään oli jo päästy eroon.

En todellakaan pysty muistamaan, oliko nimike ’tietojenkäsittelyoppi’ lop-
puun asti harkittu ja kuinka siihen päädyttiin, mutta joka tapauksessa oli kuiten-
kin yksi tällainen keskustelu, jossa todettiin, että tätä nimeä tullaan käyttämään.
Pyydän syvästi anteeksi, jos se on osoittautunut huonoksi nimikkeeksi. Kuten
sanoin, Helsingissä sitä on muutettu5.” (Mustonen (1995b).)

Mustosen samaisena vuonna 1965 laatiman, matemaattis-filosofisen tiedekunnan pe-
rustamista koskevan, muistion mukaan ”uuden tiedekunnan tarkoituksena oli koota yhteen
korkeakoulun kaikkien oppiaineiden tarvitsema menetelmätieteiden eli matematiikan, tilasto-
tieteen, tietojenkäsittelyopin, logiikan ja tietoteorian opetus” (Paakki, 2014, s.23).

Ehdotus ja hanke kuitenkin kariutuivat kateuteen aluepoliittisin ja hallinnollisin perustein,
mikä aiheutti Mustoselle valtavan pettymyksen. Tämän johdosta hän jätti Tampereen taakseen
ja siirtyi Helsingin yliopistoon tilastotieteen professoriksi:

5Helsingin yliopistossa ”oppi” vaihtui ”tieteeksi” 1980-luvulla alkaneiden pohdintojen ja huolellisten selvi-
tysten jälkeen vuonna 1994 (Tienari, 2010); (Paakki, 2014, s.225–226).
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”[. . . ] sain niin pahan myrkytyksen näihin hallintoasioihin, että olen johdonmu-
kaisesti yrittänyt pysyä erossa kaikista suunnittelutehtävistä ja halunnut keskittyä
vain sellaiseen, jossa tuulet eivät pääse niin pahasti tuivertamaan, eli omaan
opetus- ja tutkimustyöhöni.” (Mustonen (1995b).)

Näistä dramaattisistakin vaiheista kertoo yksityiskohtaisemmin professori Jukka Paa-
kin laatima Suomen tietojenkäsittelytieteiden historia (Paakki, 2014, s.22–24). Vielä yk-
sityiskohtaisemmin uuden tiedekunnan syntyyn ja tuhoon perehdyttää Mustosen keväällä
1995 Tampereen yliopiston Paavo Koli -salissa, taloudellis-hallinnollisen tiedekunnan 30-
vuotisjuhlassa, pitämä esitelmä (Mustonen, 1995b).

3.7 Datatieteen varhaisia visioita

Datatieteen tuleminen nähtiin siis jo 1960-luvun puolivälissä Tampereella; Kaapelitehtaalla
sitäkin varhemmin. Nämä erittäin mielenkiintoiset, varhaiset ajatukset tietojenkäsittelys-
tä heijastuvat konkreettisesti myös tietojenkäsittelyopin perusopintojen tutkintovaatimuksista,
jotka on lueteltu valtsikan opinto-oppaassa vuodelta 1969:

”Approbatur-vaatimukset:

1. Johdatus ohjelmointiin (Algol- tai FORTRAN-kurssi).
2. Elektronisen tietokoneen ohjelmointikurssi (symbolinen konekieli).

Opetus on konekohtaista, valittavina Elliott 803 ja IBM 1620.
3. ATK-suunnittelukurssi.
4. Käytännöllisiä laboratoriotöitä yhden lukukauden ajan (noin 50 työtuntia).”

(Valtiotieteellinen tiedekunta (1969, s.102).)

Itse asiassa vaatimukset vaikuttavat varsin samantyyppisiltä kuin nykyään – käsitteet,
koneet ja kielet vain vaihtelevat eri aikakausina. Niinpä niissä on myös paljon samaa kuin
omina opiskeluaikoinani, joihin seuraavassa palaan.

3.8 Tilastollisen tietojenkäsittelyn opiskelua

Aion nyt siirtyä ajallisesti lähemmäs nykypäivää, vuoteen 2004, jolloin tietojenkäsittelyopin
laitoksen perustamisesta Helsingin yliopistoon oli kulunut jo lähes 40 vuotta. Tilastotiede ja
tietojenkäsittelytiede alkoivat kiihtyvällä vauhdilla lähestyä toisiaan, kun uusi, hallinnollisesti
sekä matluun että valtsikaan kuulunut, matematiikan ja tilastotieteen laitos perustettiin.
Tieteenalat sijoitettiin (vihdoinkin) fyysisesti lähekkäin, peräti samaan Exactum-nimiseen
rakennukseen Kumpulanmäelle, noin viiden kilometrin päähän Kruununhaasta. Lähentymistä
tuki data-analyysin murtautuminen merkittäväksi osaksi tietojenkäsittelyn tutkimusta ja
opetusta. Alat vielä tiiviimmin yhdistäneen käsitteen datatiede aikakausi koitti kunnolla
vasta seuraavalla vuosikymmenellä.
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Teen kuitenkin vielä kierroksen omien opiskelujeni alkuajoissa, 1990-luvulla, jolloin
tietojenkäsittelyä opiskellut, minua pari vuotta nuorempi Linus Torvalds kehitti Linux-
käyttöjärjestelmän, laittoi sen vapaasti saataville verkkoon, ja nosti tuolla toiminnallaan
Helsingin yliopiston tietojenkäsittelyn laitoksen maailmanmaineeseen. Laitos sijaitsi tuolloin
Vallilan Teollisuuskadulla, jossa se toimi läheisessä yhteistyössä yliopiston atk-keskuksen
kanssa, mutta harmillisen kaukana muista yliopiston yksiköistä (Tienari, 2010).

Pakolliset kurssit ja laskuharjoitukset yhdistettyinä syrjäiseen sijaintiin ja (vielä silloin)
hankaliin liikenneyhteyksiin saivat minut (monien muiden tavoin) luopumaan alan sivuai-
neopinnoista. Alun perin olin ajatellut opiskella laajat sivuaineet sekä tietojenkäsittelystä
että matematiikasta. Tosin perusopintojen sisällöt, etenkin kurssit Atk-suunnittelu ja Tietoko-
neen toiminta, olivat minusta puisevia eivätkä houkutelleet jatkamaan. Suoritin ne pois alta
tenttimällä. Arvosanat eivät mairitelleet, mutten jäänyt sitä harmittelemaan.

”Käpistelyssä” minua kiinnosti eniten ohjelmointi, jota aloin opiskella heti fuksivuonnani
(minulla oli siitä ja ylipäätään algoritmisesta ajattelusta käytännön kokemusta atk-uraltani,
muttei yhtään muodollisia opintoja). Onneksi ohjelmoinnista oli hyviä kursseja, joissa siihen
aikaan (1990–1991) oppi Pascalia (C-kieli tuli valikoimiin vasta myöhemmin, ennen Javaa).
Erillisen Pascal-harjoituskurssin piti amerikkalainen vieraileva tutkija Curt Taylor, joten
kurssilla oppi mukavasti kahta kieltä yhtaikaa.

Seppo Mustonen oli opettanut C-ohjelmointia valtsikassa jo 1980-luvun puolivälissä
ryhtyessään rakentamaan Survon C-kielistä toteutusta SURVO 84C (Mustonen, 1985b), ja
kun pääsin hänen ”kisällioppiinsa” toisesta opiskeluvuodestani lähtien, en kaivannut muita
ohjelmointikursseja. Opiskelin omatoimisesti ja innokkaasti ”C-kielen raamatuksi” kutsutun
kirjan (Kernighan & Ritchie, 1988) ja hioin kielitaitoani Survo-ohjelmoinnin parissa.

Lopulta ainoa suorittamani tietojenkäsittelyn aineopinto oli pitkän uran tehneen, vasta
vuonna 2021 eläköityneen, lehtori Arto Wiklan innostavasti pitämä Tietorakenteet-kurssi
vuonna 1994. Wiklan kurssin oppien avulla ohjelmoin jonoksi kutsuttua tietorakennetta
hyödyntäen Survoon tehokkaan, C-kielelle luontaisia pointtereita hyödyntävän algoritmin
liukuvaa regressioanalyysia varten (Vehkalahti, 1994).

Tein graduni seuraavana kesänä (Vehkalahti, 1995a) ja valmistuin valtiotieteiden maiste-
riksi vuoden 1996 alussa Mustosen johtamalta tilastollisen tietojenkäsittelyn linjalta. Linjan
opintoihin kuului laaja, yleensä ohjelmointipainotteinen erikoistyö, jonka laadin viimeisenä
VTM-tutkinnon suorituksenani. Tutkin erikoistyössäni Sepolta saamaani mielenkiintoista
aihetta, jossa algoritmisesti pyritään tunnistamaan taulukoita tekstitiedostoista ja muuttamaan
ne muokattavaan muotoon. Aihe osoittautui aika haastavaksi.

Sepolla oli kauan ollut visio kirjojen lukemisesta niin, että halutessaan voisi skannata
sivuja ja saattaa kätevästi sähköiseen muotoon (e-kirjoja ei vielä silloin ollut) ei ainoastaan
tekstin vaan myös taulukot. Tekstin tunnistus on sittemmin tullut skannerien vakiotoiminnok-
si, mutta taulukot tuottavat yhä vaikeuksia, vaikka ne ihmissilmin on helppo hahmottaa.

Erikoistyö tarjosi kiinnostavan tekoälyn soveltamishaasteen, jonka kanssa painin vii-
meiset viikot maisterin opinnoistani. Algoritmien pohtiminen ja toteuttaminen C-kielellä
Survo-moduliksi DATAFIND (Vehkalahti, 1996a) sekä työprosessin dokumentointi olivat
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arvokasta akateemista ajattelun harjoittamista, vaikka käytännön tulokset jäivätkin melko
vaatimattomiksi. Yliopisto-opintojen tavoitteena onkin ennen kaikkea oppia ajattelemaan.
Käytännön ratkaisut opitaan parhaiten töissä, joko opiskelun ohessa tai sen jälkeen.

Tilastollisen tietojenkäsittelyn linjalla, johon olin alun alkaen atk-työurani siivittämä-
nä halunnut opiskelemaan, erikoistyö korvasi yleisen linjan tutkintovaatimuksissa olleen
tilastollisen päättelyn syventävän kurssin, joka on kautta aikojen muodostunut esteeksi tai ai-
nakin melkoiseksi kompastuskiveksi monien valmistumiselle. Opiskelijoiden keskuudessa
tuo asymptotiikkaan yms. keskittynyt päättelyn kurssi, jota professori Hannu Niemi tuohon
aikaan useimmiten luennoi, tunnettiin vaativuutensa vuoksi ”tähtitieteen kurssina”.

3.9 Junalla kohti datatiedettä

Merkillepantavaa ja harmillistakin oli, että vielä 1990-luvun alkupuolella tietojenkäsittely-
oppi (TKO, jonka ainejärjestö oli nimeltään kekseliäs ”TKO-äly”) ja tilastotiede olivat kovin
etäällä toisistaan (sekä fyysisesti että käsitteellisesti). Tämä ilmeni toisinaan melkoisena
tietämättömyytenä, kuten kerran, kun eräs tunnettu koodari ja Linux-ekspertti tiivisti TKO:n
laskuharjoituksia vetäessään käsityksensä tilastotieteestä kahdella sanalla: ”se valehtelee”.

Tilanne muuttui merkittävästi 2000-luvulle tultaessa. TKO:n (jonka nimi oli muuttunut
tietojenkäsittelytieteeksi) ja tilastotieteen sisällöt alkoivat lähestyä toisiaan, erityisesti data-
analyysin alueella, joka muodosti pian yllättävän suuren osan tietojenkäsittelystä. Vastaavasti
tilastotieteessä alettiin nostaa paremmin esiin tietojenkäsittelyn perinteisiä ydinasioita kuten
ohjelmointia tai tietokantoja. Tämä lähentyminen on jatkunut kiihtyvää tahtia, ja sitä on
vauhdittanut molemmilla aloilla omaksuttu ja suuren yleisön tietoisuuteen viimeistään 2010-
luvulla iskostunut käsite datatiede (Data Science).

Helsingin yliopistossa nämä kaksi keskeistä datatieteen alaa sijaitsivat siis pitkään kauka-
na toisistaan myös organisatorisesti (eri tiedekunnissa) ja fyysisesti (toinen Kruununhaassa,
toinen Vallilassa). Vihdoin vuonna 2004 alat lähentyivät näissäkin suhteissa, kun tilasto-
tieteestä tuli myös matlun oppiaine ja molemmat alat saivat kodin Kumpulan kampuksen
uudesta Exactum-rakennuksesta. Tietojenkäsittelytieteen laitos siirtyi sinne Vallilasta spek-
taakkelimaisesti junalla (Wikla, 2004) ja täytti talon toisen kerroksen. Uusi matematiikan
ja tilastotieteen laitos tuli paikalle perinteisemmin keinoin Kruununhaasta, Yliopistonka-
dulla sijainneesta Heimolan talosta ja Unioninkadulta, asettuen Exactumin kolmanteen ja
neljänteen kerrokseen.

Exactumiin tuli työhuoneet (ainakin yhteishuoneet, jollei omaa) uuden laitoksen kai-
kille työntekijöille, mutta valtsikan tilastotieteellä säilyivät myös Unioninkatu 37:n toisen
kerroksen eteläsiiven huoneet, joihin laitos oli muuttanut Aleksilta keväällä 1994, kun enti-
nen ihotautisairaala oli remontoitu6. Olin tiiviisti mukana näissä molemmissa, 10 vuoden
välein tapahtuneissa muutoissa.

6Tätä kirjoittaessa Unioninkatu 37:ssä on ”taas” menossa remontti, jonka pitäisi valmistua vuonna 2023.
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3.10 Laitoskirjastojen yhdistäminen

Synergiaa uuden ”fuusiolaitoksen” toimintaan haettiin ja saatiin myös niin, että aiempien
laitosten (sekä fuusioon lisäksi kuuluneen Rolf Nevanlinna -instituutin) kirjastot yhdistet-
tiin. Niihin oli vuosikymmenien ajan hankittu huomattava määrä samoja aikakauslehtiä ja
kirjoja. Tilastotieteen kirjaston selvitystyöhön osallistuminen oli jälleen mielenkiintoinen
akateeminen sekatyötehtävä. Suuri määrä arvokkaita tieteellisten lehtien vuosikertoja se-
kä oppikirjoja lahjoitettiin Tarton yliopistoon viemällä ne ikimuistoisesti, ensin laivalla ja
sen jälkeen Tarton maantietä pitkin, suoraan Tarton yliopiston kirjaston pihaan professori
Tarkkosen täpötäyteen lastatulla autolla. Osa saatiin sijoitettua Kuopion varastokirjastoon,
mutta melkoinen määrä aikanaan arvokkaita kirjoja jouduttiin valitettavasti hävittämään.

Ohessa näkyy luettelo tieteellisistä aikakauslehdistä, joita ei vuonna 2003 tullut painet-
tuna laitosten kirjastoihin (ote fuusiolaitoksen lehtikomitean muistiosta 26.11.2003). Useiden
lehtien (kuten Journal of Royal Statistical Society, JRSS) vuosikymmeniä jatkuneita tilauksia
oli ainakin valtsikassa jouduttu säästösyistä karsimaan rajusti 1990-luvulla. Verkkolehdet
tekivät jo 2000-luvun alussa voimakkaasti tuloaan, eikä nykyään yliopistolle enää tilata
käytännössä lainkaan painettuja lehtiä.

3.11 Opiskelijavalinnan laajentuminen kahteen tiedekuntaan

Opiskelijavalintaa vahvistettiin heti 2004 lähtien avaamalla reitti tilastotieteen opintoihin
myös matlun kautta. Tämä vaati peräti valtioneuvoston asetusmuutoksen, jolla tilastotieteestä
tuli myös matlun oppiaine. Opiskelijoiden löydettyä uuden reitin alkoi tilastotieteen opiskelut
aloittaneiden määrä vakiintua aiemman noin 15:n sijaan noin 50:n tienoille. Esimerkiksi
syksyllä 2008 laitoksella aloitti 47 uutta tilastotieteen opiskelijaa: 14 valtiotieteiden ja 33
filosofian ylioppilasta.
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Riippumatta siitä, kummasta tiedekunnasta sai opinto-oikeuden, sai tilastotiedettä opis-
kella matlun ja valtsikan yhteisten tutkintovaatimusten mukaisesti. Erikoinen detalji – tai
pikemminkin porsaanreikä – oli, että opinto-oikeuden saattoi saada molempiin tiedekuntiin;
mahdollisuus, jota muutamat opiskelijat keksivät vuosien aikana käyttää, ehkä lähinnä piden-
tääkseen opintososiaalisten etujensa voimassaoloa kuin tehdäkseen rinnakkaistutkintoja.

Seuraavilla sivuilla on näkymät matlun julkaisemaan, painettuun opinto-oppaaseen lu-
kuvuodelta 2005–2006. Valtsikassa oli siirrytty jo sähköisiin oppaisiin, mikä tapahtui myö-
hemmin matlussa ja muissakin tiedekunnissa. Oppaasta nähdään valtsikan ja matlun yhteiset
tutkintovaatimukset koskien tilastotieteen pääaineopintoja. Tietyt opintoihin liittyvät termit
(kuten pääaine, suuntautumisvaihtoehto ja erikoistumislinja yms.) vaihtelivat tiedekunnit-
tain ja eri aikoina niin, että sekä opiskelijat että opettajat olivat niiden kanssa usein aika lailla
hukassa. Käsitteitä on sittemmin onneksi yhdenmukaistettu koko yliopistossa.

Perusopintojen osalta tutkintovaatimukset olivat varsin saman tyyppisiä kuin luvussa 1
esillä olleet, 1960-luvun lopun vaatimukset. Yhtenä selvänä erona on tarkkojen kirjalli-
suusviitteiden muuttuminen paljon aiempaa väljemmäksi; tyypillistä oli nyt, että luennoi-
jan kanssa sovittiin, mitä kirjallisuutta tulisi tutkia. Tosin useimmiten opinnot suoritettiin
(ja suoritetaan edelleen) kursseja käymällä, luentomateriaalien ja harjoitustehtävien tuella,
siis siihen tapaan, joka tilastotieteessä sai alkunsa luvussa 1 kuvattujen, Seppo Mustosen
cum laude -kurssien myötä.

Tiedekuntaerot näkyivät lähinnä kieli- ja muiden yleisopintojen mitoituseroissa, joi-
hin ei laitostasolla voinut juurikaan vaikuttaa. Vasta valmistumisen hetkillä tiedekuntaerot
tulivat enemmän näkyviin. Opinnäytteiden tarkastusprosessit olivat (ja ovat edelleen) tie-
dekunnissa erilaiset, mutta muille kuin opiskelijalle itselleen vain tutkintonimikkeestä ja
todistuksesta näkyi, kummasta tiedekunnasta tilastotieteilijä oli valmistunut. Valtsikasta
valmistuttiin valtiotieteiden kandidaatiksi (VTK), matlusta luonnontieteiden kandidaatik-
si (LuK), ja vastaavasti valtiotieteiden maisteriksi (VTM) ja filosofian maisteriksi (FM).
Tutkintojen sisältöihin tällä ei ollut vaikutusta: esimerkiksi valtsikan opiskelija saattoi erikois-
tua biometriaan ja matlun opiskelija yhteiskuntatilastotieteeseen, vaikka yllättävän moni
opettajakaan ei tätä välttämättä hahmottanut, etenkään tilastotieteen ulkopuolelta.

Tässä vaiheessa oli jo siirrytty opintojen mitoituksessa opintoviikoista (ov) opintopis-
teisiin (op), jotka vaihtelivat kursseittain 3–10 op:n välillä. Myös lukuvuoden jako neljään,
seitsemän viikon pituiseen opetusperiodiin oli aloitettu. Tyypillisesti yhden periodin pituises-
ta kurssista sai 5 op ja kahden periodin kurssista 10 op, mutta kaikenlaisia poikkeuksia oli
vielä tuolloin paljon. Myöhemmin pisteytys harmonisoitiin (koko yliopistossa) niin, että
lähes kaikkien kurssien laajuudeksi tuli 5 op, jolloin opintokokonaisuuksien hallinta tuli
helpommaksi. Esimerkiksi sivuaineopiskelijoille suunnattu Tilastotieteen johdantokurssi,
jota myöhemmin aloin opettaa (ks. luku 4), oli näissä vaatimuksissa vielä laajuudeltaan 4+4
op (kurssissa oli siis kaksi periodin mittaista osaa, molemmat 4 op:n arvoisia), myöhemmin
laajuudeksi tuli 4+6 op, ja harmonisoinnin myötä 5+5 op. Tilastotieteen jatkokurssin laajuus
oli puolestaan tässä vaiheessa erikoinen 7 op. Sivuaineopiskelijat saivat olla tarkkana, jos
halusivat koota 25 op laajuisen kokonaisuuden!
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Tilastotieteen tutkintovaatimukset matlun opinto-oppaassa 2005–2006 (1/4).
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Tilastotieteen tutkintovaatimukset matlun opinto-oppaassa 2005–2006 (2/4).
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Tilastotieteen tutkintovaatimukset matlun opinto-oppaassa 2005–2006 (3/4).
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Tilastotieteen tutkintovaatimukset matlun opinto-oppaassa 2005–2006 (4/4).
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3.12 Yhteiskuntatilastotiede (Social Statistics)

Termi yhteiskuntatilastotiede otettiin käyttöön vuoden 2006 tietämillä professori Risto Lehto-
sen aloitteesta selventämään valtsikan tilastotieteen profiilia. Sitä ennen käytettiin muutaman
vuoden ajan alun perin professori Tarkkosen johtamalle tutkimusryhmälle kehitettyä, vielä
pidempää nimeä mittaaminen ja survey-metodiikka (Measurement and Survey Methodology,
MSM), joka esiintyy myös edellä näkyvissä, lukuvuoden 2005–2006 tutkintovaatimuksissa.

Yhteiskuntatilastotiede osoittautui avarammaksi käsitteeksi ja kommunikoi paremmin
myös valtsikassa. Mielenkiintoista oli, että kansainvälisesti termi Social Statistics oli ollut
käytössä jo pitkään, mutta suomeksi sitä alettiin käyttää vasta tässä yhteydessä. Muutosten
keskellä oli välillä lähellä, että tilastotieteen oppiaineen virallinen nimikin olisi muutettu
valtsikassa yhteiskuntatilastotieteeksi. Muiden muassa Liisa Laakso, joka tuli valtsikan
dekaaniksi Hannu Niemen jälkeen, olisi mielellään puoltanut tätä ehdotusta, mutta se jäi
tekemättä, kun samaan aikaan kaikenlaista muuta hallinnollista säätämistä tilastotieteen
ympäriltä tuntui jatkuvasti riittävän Helsingin yliopistossa.

3.13 Henkilöstöpolitiikkaa fuusiolaitoksella

Uutta tilastotieteen henkilöstöäkin valtsikaan 2000-luvulla palkattiin, ennen ja jälkeen
fuusion toteutumista, sillä henkilöstö alkoi välillä huveta jo aika tavalla, kun eläköitymisiä
ja muualle siirtymisiä tapahtui tuon tuosta. Professoreiksi rekrytoitiin professori Risto Lehto-
nen Jyväskylän yliopistosta, psykometriikan lehtori, dosentti Lauri Tarkkonen psykologian
laitokselta ja dosentti Seppo Laaksonen Tilastokeskuksesta.

Assistentteina tai projektitutkijoina akateemisia uriaan ehtivät noina vuosina (ennen tai
jälkeen fuusion) aloitella muun muassa Leena Kalliovirta, Jarkko Miettinen, Olli Saarela,
Reijo Sund ja Maria Valaste, mutta pian assistentin virat jäivät historiaan, ja tilastotieteen
tutkijaksi pätevöitymisen tyypilliseksi poluksi muodostui työura jossakin monista yliopiston
ulkopuolisista tutkimuslaitoksista.

Sopivasti fuusion suunnitteluvaiheessa 2003 tilastotieteen laitokselle saatiin (hänen
omasta aloitteestaan) siviilipalvelusmies Pekka Nieminen, joka sittemmin väitteli tohtoriksi
matematiikasta, teki uraa fuusiolaitoksella ja siirtyi myöhemmin Turun yliopistoon. Jo
sivariaikanaan Pekka oli pidetty opettaja, joka opetti ja kehitti keskeistä aineopintojen
tilastollisen päättelyn kurssia. Hänen ja professori Pentti Saikkosen laatima kurssimateriaali
on edelleen käytössä Helsingin yliopistossa (Nieminen & Saikkonen, 2013).

Rehtori sijoitti matematiikan ja tilastotieteen fuusioon hankerahaa, jolla voitiin perustaa
viisi yliopistonlehtorin määräaikaista virkaa. Kaksi viroista kohdennettiin biometriaan ja
jaettiin neljäksi osa-aikaiseksi (50%) viraksi, joissa toinen 50% suoritettiin jossain tutkimus-
laitoksessa (kuten silloiset Kansanterveyslaitos tai Metsäntutkimuslaitos). Toiset kaksi virkaa
kohdennettiin sovellettuun matematiikkaan ja yksi ekonometriaan. Viimeksi mainittu tuli
valtsikaan ja siihen tuli valituksi Pekka Pere. Matlun tilastotieteen puolikkaiksi viranhalti-
joiksi valittiin alun perin Jukka Corander, Kari Auranen, Mervi Eerola ja Juha Heikkinen.
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Lisäksi uuden laitoksen tilastotieteen tehtävissä toimivat Petri Koistinen (1961–2013) ja
Sirkka-Liisa ”Siru” Varvio. Siru toimi aluksi matlun bioinformatiikan maisteriohjelmassa,
mutta hänestä tuli myöhemmin varsinkin matlun tilastotieteen kannalta keskeinen yliopis-
tonlehtori, koska 2010-luvun yliopiston isojen muutosten keskellä hän otti oman toimensa
ohella vastuulleen myös runsaasti tilastotieteen koulutussuunnittelijan tehtäviä. Alkuvuo-
sina Petri Koistisen tutkijatohtorin virkaa rahoittivat molemmat tiedekunnat. Myöhemmin
Petri sai matlusta yliopistonlehtoraatin, jossa hän toimi ennenaikaiseen kuolemaansa asti
(Holmström, 2013).

Kokonaisuudessaan matematiikan ja tilastotieteen laitos oli valtava yksikkö: kaksi akate-
miaprofessoria, 20 professoria, 22 yliopistonlehtoria, 5 akatemiatutkijaa, 10 tutkijaa, 11 post
doc -tutkijaa, 5 assistenttia, 61 jatkokoulutettavaa, 8 hallintohenkilöä, 6 tutkimusavustajaa,
7 dosenttia ja 4 emeritusprofessoria (vuoden 2007 tilanne). Vaikka laitoksen nimessä esiin-
tyivät molemmat tieteenalat, oli tilastotiede matematiikkaan verrattuna varsin pieni – usein
puhuttiin ”Daavid ja Goljat” -asetelmasta, ja pelättiin toisinaan, että tilastotiede ennemmin
tai myöhemmin häviäisi matematiikan sisään.

Historiallisista syistä johtuen tilastotieteen henkilöresurssien (joita tuolloisella virkojen
aikakaudella seurattiin tarkasti) painopiste oli valtsikassa, kun taas matlun tilastotiede vasta
aloitteli olemassaoloaan ja haki identiteettiään matematiikan ja soveltavan matematiikan
rinnalla. Valtsikan tilastotiede tavoitteli profiloitumista yhteiskuntatilastotieteeseen:

”Tilastotieteen opetuksen ja tutkimuksen laajeneminen Kumpulan kampuksel-
le ja siellä tapahtuva toimintaympäristön mukainen profiloituminen erityises-
ti tilastotieteen luonnontieteellisiin ja lääketieteellisiin sovelluksiin vahvistaa
omalta osaltaan keskustakampuksella toimivan ’Kvantitatiivisten tutkimusmene-
telmien tukikeskuksen’ mahdollisuuksia profiloitua yhteiskuntatieteellisten ja
käyttäytymistieteellisten sovellutusten suuntaan. Sovelluslähtöisen tutkimus-
menetelmäkehityksen lähtökohta on aina monitieteinen, ja se menestyy parhaiten
yhteistyössä substanssialojen osaajien kanssa.” (Matematiikan ja tilastotieteen
laitoksen tavoiteohjelma 2007–2009.)

Lainauksessa mainittu ”Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien tukikeskus” (Support
Center) oli fuusiolaitoksen valtsikan tilastotieteen henkilöstön intresseistä syntynyt yritelmä,
jolla tavoiteltiin metodikeskus-tyyppistä toimintaa. Myöhemmin sellainen sai paremmin
tukea myös valtsikalta, kun Yhteiskuntatieteiden menetelmäkeskus vuonna 2014 perustettiin.

Keväällä 2008 oltiin jälleen tilastotieteen useiden samanaikaisten eläköitymisten sekä
viisivuotisten fuusiolehtoraattien ja muidenkin määräaikaisten pestien yhtaikaisen päät-
tymisen takia yhtäkkiä varsin kriittisessä taitekohdassa. Tällöin yliopiston rahoittamissa
tilastotieteen opetusviroissa tehtiin henkilötyövuosina (htv) laskettuna 4 htv professorin
viroissa (3.4 htv valtsikassa ja 0.6 htv matlussa) sekä yhteensä 6.9 htv yliopistonlehtorin,
lehtorin ja assistentin viroissa (4.6 htv valtsikassa ja 2.3 htv matlussa), joten painopiste oli
selvästi valtsikassa.
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3.14 Tilastotieteen strategiset kehittämiskohteet

Yksi fuusiolaitoksen alkuvuosien strategisista kehittämiskohteista oli tilastotieteen raken-
nemuutoksen vakiinnuttaminen. Se ei ollut ihan helppoa, ja niinpä se jatkuikin vielä vuosia
myöhemmin, oikeastaan aina 2020-luvulle saakka, vaikka laitoskuviot ehtivät jo sinä aikana
muuttua moneen kertaan.

Kun fuusiolaitoksen arkea oli eletty muutaman vuoden verran, professori Elja Arjas
maalaili tilastotieteen tulevaisuutta, juuri edellä mainitussa kriittisessä taitekohdassa vuonna
2008, seuraavin sanoin:

”Tilastotieteen alan pääaineopetus Helsingin yliopistossa tapahtuu matematii-
kan ja tilastotieteen laitoksella. Tilastotieteellä on luonnollinen yhteys matema-
tiikkaan, laitoksen toiseen pääaineeseen, jota yhteyttä on voitu fuusion jälkeen
hyödyntää monin tavoin laitoksen antamassa opetuksessa. Kehittyvänä menetel-
mätieteenä, jossa laskennallisilla algoritmisilla menetelmillä on yhä keskeisempi
merkitys, tilastotieteellä on myös läheinen yhteys tietojenkäsittelytieteeseen.
Helsingin yliopiston rakenteessa tätä yhteyttä korostavat tietojenkäsittelytieteen
laitoksen voimakas panostus data-analyysin alueella tehtävään tutkimukseen
sekä laitosten sijainti Kumpulassa toistensa lähinaapureina.

Yhtä olennaisia ovat kuitenkin tilastotieteen yhteydet sen eri sovellusaluei-
siin. Tilastotieteen opetuksen kannalta näitä yhteyksiä voidaan jäsentää luonnol-
lisella tavalla kun otetaan huomioon Helsingin yliopiston nykyinen kampusra-
kenne. Kaikilla neljällä yliopistokampuksella annetaan sivuaineopiskelijoille tar-
koitettua tilastotieteen perusopetusta. Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien
merkitys tieteellisessä tutkimuksessa yleensäkin – ehkä lukuun ottamatta joita-
kin humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen osa-alueita7 – näyttää
myös kasvavan jatkuvasti. Tästä johtuen tilastollisten menetelmien käyttöön
liittyvää korkeatasoista asiantuntemusta tarvitaan enenevässä määrin myös varsi-
naisen pääainelaitoksen ulkopuolella, yhtenä tärkeänä osatekijänä tieteellisen
tiedon tuottamisprosessia.” (Elja Arjas: Muistio tilastotieteen asemasta Helsin-
gin yliopistossa, 5.3.2008.)

Toinen strateginen kehittämiskohde laitoksen tavoiteohjelmassa 2007–2009 oli mene-
telmätieteiden sivuaineopetuksen ja metodituen laadullinen laajentaminen. Lisäksi suun-
nitelmassa nimettiin kuusi ”strategista yhteistyökohdetta yliopiston sisällä ja lähialueella”,

7Digitaalisten ihmistieteiden (Digital Humanities) läpimurto alkoi vasta 2010-luvulla. Digitalisaatio on mul-
listanut näiden alojen perinteistä tutkimusta vastaavalla tavalla kuin mitä tapahtui luonnontieteissä (kuten bio-
logiassa) jo aikaisemmin: alalla kuin alalla tilasto- tai datatieteen merkitys on kasvanut erittäin voimakkaasti.
Introduction to Open Data Science -verkkokurssillani, jolle on osallistunut vuodesta 2017 lähtien vuosittain
noin 100 tohtoriopiskelijaa kaikilta Helsingin yliopiston kampuksilta, aloin viljellä kurssin keskeisenä mottona
jonkin kursseista aloitusluennolla mieleni yhtäkkiä generoimaa ajatusta: ”Riippumatta siitä, mitä tieteenaloja
edustamme, meistä on kaikista tulossa datatieteilijöitä.”
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joista tilastotieteen alueelle kuuluivat biologisen tiedon data-analyysi ja yhteiskunnallisen
tiedon data-analyysi.

Arjaksen muistiossa linjattiin näitä tavoitteita koskien seuraava, nelikohtainen ehdotus:

• ”Rekrytoidaan tilastotieteen seniorivirkoihin henkilöitä, joiden tutkimusprofiili ja
julkaisuaktiviteetti edustavat korkeaa kansainvälistä tasoa ja joiden tutkimuksella on
elävä yhteys tilastotieteen tärkeisiin sovelluksiin;

• Perustetaan yliopiston muiden tiedekuntien kanssa yhteisiä tilastotieteen professorin ja
yliopistonlehtorin virkoja;

• Jatketaan soveltuvin osin nykyisiä osa-aikaisiin virkoihin perustuvia virkajärjestelyjä
valtion sektoritutkimuslaitosten kanssa;

• Yhteisiin ja osa-aikaisiin virkoihin liittyvät työvelvollisuudet jaetaan kustannusosuuk-
sien suhteessa.” (Elja Arjas: Muistio tilastotieteen asemasta Helsingin yliopistossa,
5.3.2008.)

Ehdotukselleen professori Arjas esitti syvälliseen kokemukseensa pohjaavat perustelut:

”Onnistuneet rekrytoinnit avainvirkoihin ovat aina menestyksellisen yliopis-
tollisen opetus- ja tutkimustoiminnan keskeinen edellytys. Tämä pätee myös –
ja ehkä aivan erityisesti – tilanteessa, joka nyt vallitsee tilastotieteen kohdalla
Helsingin yliopistossa. Lukuun ottamatta laitosfuusioon liittyneitä määräaikaisia
virkajärjestelyjä, tilastotieteen alan virkojen määrä yliopistossa on parin viime
vuosikymmenen aikana jatkuvasti vähentynyt. Ehdotetuilla virkajärjestelyil-
lä ja niihin liittyvillä onnistuneilla opettajarekrytoinneilla voidaan taata sekä
tilastotieteen pääaineopetukselle sen välttämättä tarvitsemat virkaresurssit et-
tä myös tilastotieteen tärkeitä sovellusaloja edustavien tiedekuntien toiveiden
mukainen opetustarjonta. Pääainelaitoksen kanssa tehtävän yhteistyön kautta
on mahdollista toteuttaa kattavampi opetustarjonta ja siihen liittyvissä järjes-
telyissä suurempi joustavuus kuin mihin yksittäisellä sovellusaluetta edustavalla
tiedekunnalla olisi yksinään mahdollisuuksia. Osa-aikaisiin virkoihin perustuvat
virkajärjestelyt sektorilaitosten kanssa puolestaan ovat osoittautuneet erinomai-
seksi tavaksi löytää käytännön kannalta tärkeitä ja menetelmällisesti haastavia
tutkimusongelmia sekä saada käyttöönsä niihin liittyviä tutkimusaineistoja. Syn-
tyneet yhteydet ovat myös usein tarjonneet valmistuneille tilastotieteilijöille
luontevan väylän mielenkiintoisiin työtehtäviin.” (Elja Arjas: Muistio tilasto-
tieteen asemasta Helsingin yliopistossa, 5.3.2008.)

Perusteluja seurasi ehdotus yksityiskohtaiseksi virkasuunnitelmaksi molemmissa tiede-
kunnissa; valtsikan osalta esitykset noudattivat professori Risto Lehtosen asiasta laatimaa
muistiota.

Laitoksen virkasuunnitelmaan sekä Arjaksen ja Lehtosen tarkennettuihin ehdotuksiin
pohjautuen molemmissa tiedekunnissa perustettiin erilaisilla rahoitusjärjestelyillä uusia
osa-aikaisia tai täyspäiväisiä, määräaikaisia tai pysyviä virkoja, ja käynnistettiin kaikkia niitä
koskevat hakumenettelyt.
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3.15 Vakituiseksi valtion virkamieheksi

Valtsikassa avautui edellä mainitussa kriittisessä vaiheessa kaksi vakituista virkaa, kun
tilastotieteen viimeiset vanhan virkarakenteen mukaiset lehtorit, VTL Pyry-Matti Vasama
ja VTL Juha Puranen, jäivät eläkkeelle. Heidän lehtoraattinsa muutettiin yliopistonlehtorin
viroiksi, joihin vaadittiin tohtorin tutkinto, ja ne avattiin julkiseen hakuun.

Kyseessä olivat ensimmäiset ”pysyvät” tilastotieteen virat, jotka tulivat minun aikanani
hakuun valtsikassa. Olin siinä vaiheessa työskennellyt valtsikassa keskeytyksettä 15 vuotta eri
pituisten viranhoitojen ja määräaikaisten virkojen pätkissä, joista pisin oli ollut viisivuotinen
ja lyhin kuukauden mittainen.

Ajoitus ei olisi voinut olla parempi. Olin vuonna 2007 saanut nimityksen (Helsingin
yliopiston ensimmäiseksi) soveltavan tilastotieteen dosentiksi (keksin nimikkeen itse, puo-
lisoni avustuksella), ja dosentuuri (”professorin pätevyys”, kuten sitä oli tapana luonneh-
tia) oli jokseenkin välttämätön haussa menestymisen kannalta. Oli selvää, että vakituinen
yliopistonlehtorin virka houkuttelisi kovatasoisia kilpahakijoita.

Ensimmäinen kahdesta virasta (nro 29017) oli haettavana 21.4.–21.5.2008. Hakujulistuk-
sessa täsmennettiin: ”Virkaan kuuluva keskeinen tehtävä on tilastotieteen perus- ja aineope-
tukseen osallistuminen ja muita keskeisiä tehtäviä ovat soveltavan tilastotieteen opetukseen
osallistuminen ja alan tutkimustoiminnan harjoittaminen. Virka on opetuspainotteinen.”

Olin jo ehtinyt vakavasti harkita siirtymistä yliopiston ulkopuolelle, josta sain houkuttele-
via tarjouksia, mutta viimeiseen niistä – kiinnostavia tehtäviä olisi ollut tarjolla Kööpenhami-
nassa, pohjoismaisessa markkinatutkimusyrityksessä, jonka johtaja oli käymässä Helsingissä
ja toivoi tapaavansa minut – vastasin, että olen hakenut pysyvää yliopistovirkaa ja haluan
katsoa, miten siinä käy.

Markkinatutkimuksen haasteet saivat jäädä, koska hakuprosessissa kävi hyvin: 11.8.2008
päivätty, neljän sivun nimitysmuistio, jossa vertailtiin viiden hakijan ansioita, päättyi mi-
nun kannaltani suosiolliseen nimitysesitykseen: ”Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen
johtoryhmä esittää, että tilastotieteen yliopistonlehtorin virkaan 29017 nimitetään dosentti
Kimmo Vehkalahti 1.10.2008 lukien”. Esitys vietiin valtsikan tiedekuntaneuvostoon, joka
käsitteli sen kokouksessaan 3.9.2008. Päätös oli esityksen mukainen.

Tämä oli epäilemättä työurani tärkein taitekohta: pätkätyöni päättyi, ja minusta tuli
vakituinen valtion virkamies – vuodeksi. Vuonna 2010 virat muutettiin työsuhteiksi.

Toisen yliopistonlehtorin viran sai dosentti Jyrki Möttönen, jolla oli mittava kokemus
useista muista Suomen yliopistoista, viimeksi Tampereelta. Uusi valtsikan tilastotieteen
joukkue oli alkanut muodostua. Uuden joukkueenkin elinkaari tulisi kuitenkin kestämään
vain vajaat 10 vuotta, sillä edessä oli yhä suurempia uudistuksia.
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Olin päässyt opettamaan yliopistossa opiskelujeni alusta asti, ensin atk:ta mutta myös tilasto-
tiedettä, professori Seppo Mustosen kurssiassarina ja itsenäisenä kurssin pitäjänä muualla.
Väiteltyäni vuonna 2000 sain opetusvastuuta myös tilastotieteen laitoksella.

Aluksi sain opettaa aineopintojen Data-analyysi II -kurssia ja perusopintojen Data-
analyysi I -kurssia. Perin molemmat lehtori Juha Puraselta, joka oli ansiokkaasti vetänyt niitä
1980-luvulta asti ja laatinut niitä varten laajoja kurssimateriaaleja (Puranen, 1994, 1997).

Suurimman pedagogisen haasteeni, Tilastotieteen johdantokurssin, sain 2008. Siitä asti
tilastotieteen perusopetus on pitänyt minua tiukasti otteessaan, ja olen pitänyt siitä.

4.1 Data-analyysi II

Oli mielenkiintoista päästä opettamaan data-analyysia, koska se oli kiehtonut jo hakiessani
opiskelemaan. Onnekkaasti olin väittelyni jälkeisenä kesänä 2001 sukuloimassa Kalifor-
niassa ja vierailin ohimennen Stanfordin yliopiston kirjakaupassa. Sieltä tarttui mukaan
tuore regressioanalyysin ja -diagnostiikan oppikirja (Cook & Weisberg, 1999), josta imin
vaikutteita, kun aloitin syksyllä Data-analyysi II -kurssin pitämisen ja kehittämisen.

Koska kyseessä oli aineopintotason kurssi (tähän viittasi myös roomalainen kakkonen sen
nimessä: data-analyysia oli opetusohjelmassa kaikilla kolmella tasolla), opiskelijoita oli vain
parikymmentä, joista puolet tilastotieteen pääaineopiskelijoita, puolet eri oppiaineiden sivuai-
neopiskelijoita. Yksi heistä oli tuleva kollegani Maria Valaste, joka opiskeli pääaineenaan
matematiikkaa, mutta vaihtoi myöhemmin valtsikaan tilastotieteen pääaineopiskelijaksi.

Tutkintovaatimuksissa kurssia vastannut opintojakso oli kuvattu seuraavasti:

OJ7. Data-analyysi II (5 ov)
Tavoitteet: Opettaa aineiston analysointia käytännössä ja kehittää opiskelijan

kykyä formuloida, estimoida ja arvioida tilastollista mallia havaintoaineistoon
sisältyvän tilastollisen informaation tiivistäjänä sekä kykyä esittää ongelmat ja
tulokset selkeästi graafisia menetelmiä ja muita tilastollisia esitystapoja käyttäen.
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4 Tilastotieteen opetusta

Kurssilla keskitytään lineaariseen malliin liittyviin tarkasteluihin ja se on syytä
suorittaa kurssin Tilastollinen päättely ja lineaariset mallit (OJ5–6) jälkeen.

Suoritustavat: Opetusta pienryhmissä 60 h, josta osa luentomuotoista opetus-
ta, osa ohjattua harjoittelua tietokoneilla. Näiden lisäksi opiskelijan on kirjoitet-
tava lyhyitä raportteja analyyseistään. Kurssin suorittamiseksi on suoriuduttava
käytännön harjoittelusta ja laadittava siitä hyväksyttävät raportit. Kurssille osal-
listuvien on osattava käyttää Survon lisäksi ainakin yhtä tilastollista ohjelmistoa,
joita ovat mm. SAS ja SPSS.

Oheislukemistoa:

• Puranen J: Data-analyysi II (saatavissa laitokselta)
• Cook R D, Weisberg S: An Introduction to Regression Graphics

Kurssin kuvaus paljastaa, kuinka moni asia oli toisin vielä 20 vuotta sitten: tavoitteet
ilmaistiin passiivisesti (pohtimatta tarkemmin opiskelijan osaamistavoitteita kuten nykyään)
ja kurssien laajuudet esitettiin opintopisteiden (op) sijaan opintoviikkoina (ov). Lisäksi kurssit
kestivät koko lukukauden, mikä näkyy opetustunneista.

Nykyään tuntuu myös erikoiselta, että kurssien kesto vaihteli sen mukaan, oliko kurssi
syksyllä vai keväällä, koska kevätlukukauteen kuului enemmän viikkoja. Tämä hankaloitti
aika tavalla opetuksen suunnittelua.

Keräsin kurssilaisista taustatietoja oheisella ilmoittautumislomakkeella (siihen aikaan yk-
silöintiin käytettiin varsin yleisesti henkilötunnusta, opiskelijanumero oli vielä uusi asia).
Suoritustavoitekohdasta ilmenee, että kurssia saattoi suorittaa eri tavoin. Matemaattisem-
pia sisältöjä vaadittiin vain niiltä, jotka olivat matematiikkaa opiskelleet. Muut saivat huoleti
ohittaa kaavat ja keskittyä niiden soveltamiseen. (Muistan erään sosiaalipsykologian opis-
kelijan verranneen kaavoja hieroglyfeihin; hän ei kuitenkaan niistä ahdistunut, päinvastoin,
innostui entistä enemmän tilastotieteestä ja sovelsi sitä myöhemmin väitöskirjassaankin.)

Luennoilla kävin läpi keskeisiä kaavoja ja käsitteitä kirjoittamalla niitä käsin piirto-
heitinkalvoille. Se taisi olla ensimmäinen (ja samalla viimeinen) kerta, kun tein niin mil-
lään kurssilla. Jo seuraavana vuonna olin kirjoittanut muistiinpanoni puhtaaksi ja laati-
nut siistin, myöhemmin vielä päivittämäni monisteen (Vehkalahti, 2003), jonka jaoin sii-
tä lähtien kurssilaisille PDF-muodossa nykyistä Moodle-oppimisympäristöä edeltäneellä
BSCW-verkkoalustalla.

Tärkeintä kurssin antia olivat laitoksen atk-luokassa ohjaamani harjoitukset, joissa sai
käyttää kaikkia tuohon aikaan tarjolla olleita ohjelmistoja (SURVO MM, SAS, SPSS, R
ja S-Plus) sekä Cookin ja Weisbergin (1999) kirjaan kuulunutta, Arc-nimistä visuaalisen
regressiodiagnostiikan ilmaisohjelmaa.

Harjoituksissa lähdettiin liikkeelle matriisilaskennasta, nojaten maisteri Patovaaran op-
peihin (Patovaara, 1991), jotka olivat tuttuja enimmälle osalle kurssilaisista. Kuten Patis
itsekin aina muistutti, matriisilaskennan syvällinen ymmärtäminen vaatii myös numeerista
matriisien pyörittelyä. Patis olisi itse halunnut pitää sellaista(kin) kurssia, mutta se ei kos-
kaan mahtunut hänen ylitäyteen opetuspalettiinsa. Niinpä käytännön matriisilaskenta oli
upotettu jo opiskeluaikanani Data-analyysi II -kurssiin, ja jatkoin mielelläni tuota perinnettä.
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4.1 Data-analyysi II

Helsingin yliopisto | Tilastotieteen laitos | Data-analyysi II | sl. 2001 | K.Vehkalahti

Ilmoittautuminen kurssille 

Sukunimi:    __________________________________     Etunimi:         _________________

Pääaine:     __________________________________     Aloitusvuosi:    _________________

Sähköposti:  __________________________________     Hetu/opisk.nro:  _________________

Kurssin suoritustavoite:  (ympyröi yksi)
  a) tilastotieteen pääaineopinnot (Data-analyysi II, 5 ov)
  b) tilastollisten menetelmien sivuainekokonaisuus (Lineaariset mallit, 3 ov)
  c) laajennettu A-oppimäärä matematiikan opiskelijoille (Data-analyysi II, 5 ov)
  d) B-oppimäärä sivuaineopiskelijoille (Data-analyysi II, 5 ov)
  e) C-oppimäärä sivuaineopiskelijoille (Data-analyysi II, 5 ov)
  f) jokin muu, mikä? ___________________________________________________________

Edeltävät opinnot:  (ympyröi kaikki jotka olet suorittanut)
  a) Tilastollinen päättely ja lineaariset mallit (OJ5-6)
  b) Matriisilaskennan jatkokurssi (OJ22)
  c) Matriisilaskennan johdantokurssi (OJ20)
  d) Data-analyysi I (OJ3a)
  e) Lineaarialgebra I (esim. Matematiikan laitos)

Ohjelmistojen käyttö:  
Arvioi alla lueteltujen ohjelmistojen tähänastinen käyttötaitosi asteikolla
  5 = hallitsen suvereenisti
  4 = osaan kohtalaisen hyvin
  3 = osaan jonkin verran
  2 = olen vähän kokeillut
  1 = en ole käyttänyt lainkaan

  Survo   ___       S-Plus   ___       Arc     ___       BMDP       ___
  SAS     ___       R        ___       Excel   ___       SYSTAT     ___
  SPSS    ___       Matlab   ___       STATA   ___       Xlisp-Stat ___

Korrelaation arviointi:  
Arvioi seuraavien kuvien perusteella korrelaatiokerroin r.

 r ≈ ________      r ≈ ________      r ≈ ________      r ≈ ________

Kommentteja, toiveita ym.:  

_____________________________________________________________________________
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4 Tilastotieteen opetusta

Kurssin toteutustani kuvatkoot myös oheiset näkymät sen kotisivuista, joita tein Survolla:

Seuraavalla sivulla näkyy melko yksityiskohtainen luettelo kurssin aihepiireistä. Siihen
aikaan tilastotieteen opiskelijoilla oli vielä Patovaaran (1991) kurssien ansiosta paremmat,
selvästi pidemmälle ulottuvat, pohjatiedot matriisilaskennasta, mikä tarjosi erinomaisen
pohjan data-analyysin ja useiden erikoiskurssien tarpeisiin.

Luvussa 3 kuvaamani laitosfuusion yksi tavoite oli keskittää matematiikan opetus vuodes-
ta 2004 lähtien valtsikasta matluun, mutta uudistuksen valitettavana sivutuotteena matriisilas-
kennan osaamisen taso putosi aiempaa vaatimattomammaksi. Matematiikan puolella asiat
oli tapana käydä läpi perusteellisemmin, mikä ei sinänsä ole huono asia, mutta ongelmaksi
muodostui se, ettei lineaarialgebran kursseilla koskaan ehditty niin pitkälle kuin Patovaa-
ran kursseilla. Patis sivuutti vaativimpien kohtien todistukset ja sai taottua opiskelijoille
aivan riittävät pohjat vaikkapa singulaariarvohajotelmasta ja muista tärkeistä matriisihajo-
telmista. Tätä lineaarialgebran opetuksen dilemmaa ei saatu missään vaiheessa ratkaistua
ainakaan kovin hyvin fuusiolaitoksen aikana.
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4.1 Data-analyysi II

Luentojen sisältöä nyt pitkästä aikaa silmäillessä tuntuu, että aiheista saisi nykyään
helposti rakennettua kaksikin kurssia (mallidiagnostiikan voisi erottaa omaksi kurssikseen).

Pidin kurssin neljänä vuonna peräkkäin ja sekä annoin että sain sen tiimoilta paljon
positiivista, kannustavaa ja rohkaisevaa palautetta. Reflektoin uusia opetuskokemuksiani
Piirtoheitin-nimisessä verkko-opetuksen (verkko)lehdessä (Vehkalahti, 2004; Joutsenvirta &
Vehkalahti, 2005) ja suoritin yliopistopedagogiikan perusopinnot, joiden lopputyöni käsitteli
kirjallisen palautteen merkitystä opiskelijan oppimisprosessissa.

Vuonna 2005 valtsikassa siirryttiin nykyiseen neljän opetusperiodin järjestelmään, jossa
kurssien pituus rajoittuu seitsemään viikkoon. Tämä tarkoitti, että kurssia oli pakko tiivis-
tää. Siinä auttoi olennaisesti oma kurssimateriaalini (Vehkalahti, 2003), jonka rakenteen
olin jo viimeistellyt niin, että selkeät pääkohdat olivat ”Regressiomallin rakentaminen”,
”Diagnostiikka ja muunnokset” sekä ”Luokittelevat muuttujat”.

Seuraavalla sivulla on näkymiä kurssin harjoituksista.
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4 Tilastotieteen opetusta

Data-analyysi II | sl. 2001 | Kurssin kotisivu: www.helsinki.fi/%7ekvehkala/da2                                                                                   

Harjoitus 2

Jatketaan Hairin ym. (1998, 149) esittämän luottokorttiaineiston käsittelyä (ks. harjoitus 1). Tehtävät 2 ja
3 on pääasiassa tarkoitettu Matriisilaskennan jatkokurssin suorittaneille.

Tehtävä 1

Laske regressiokerroinvektori B luennolla esitetystä mallista Survon matriisitulkilla. Tarvitset edellisen
harjoituksen tehtävien 1 ja 2 matriiseja. Luo ne uudelleen tarvittaessa. Poimi sitten selitettävän muuttujan
vektori Y ja mallimatriisi X erilleen matriisista Z:
MAT Y!=Z(*,1)        /  kaikki rivit, vain 1. sarake; sisäiseksi nimeksi samalla Y
Muodosta mallimatriisi lisäämällä Kortit-sarakkeen tilalle vakio:
MAT X=Z              /  kopioi ensin Z kokonaan nimelle X
Sijoita sitten aiemmin tehty ykkösvektori (I1) tilalle (voit myös antaa sille nimen "Vakio"):
MAT X(1,1)=I1        /  Tarkista tämän jälkeen miltä mallimatriisi näyttää.
Määrää regressiokertoimien PNS-estimaatit normaaliyhtälöistä B=(X’X)-1X’Y (vrt. Patovaara s. 159).

Tehtävä 2

Ortogonalisoi mallimatriisi X Gram-Schmidt-hajotelman avulla muotoon X=QR ja näytä mistä matriiseis-
sa Q ja R on kysymys (vrt. Patovaara s. 166).
Määrää regressiokertoimien PNS-estimaatit yhtälöstä B=R-1Q’Y (vrt. Patovaara s. 169).

Tehtävä 3

Tee mallimatriisille X singulaariarvohajotelma X=UDV’ ja näytä mistä matriiseissa U, D ja V’ on kysy-
mys (vrt. Patovaara s. 280).
Määrää regressiokertoimien PNS-estimaatit yhtälöstä B=VD+U’Y (vrt. Patovaara s. 289).

Tehtävä 4

Tee matriisista KORTIT samanniminen Survon havaintotiedosto (datatiedosto):
FILE SAVE MAT KORTIT TO KORTIT / TYPE=1 (kokonaisluvuille riittää muuttujatyyppi 1)
Erotuksena on tiedoston pääte, joka matriiseilla on .MAT ja datatiedostoilla .SVO. Edellisiä käsitellään
matriisitulkilla (MAT-komennoilla) kun taas jälkimmäisiä hallitaan FILE-operaatioilla (ks. neuvontajärjestel-
mästä lisää kyseisillä avainsanoilla). Havaintotiedoston selailu tapahtuu komennolla
FILE SHOW KORTIT  /  (poistuminen napilla F8)

Tee uusi muuttuja RES ja alusta se puuttuvilla tiedoilla:
VAR RES=MISSING TO KORTIT

Valitse selitettäväksi muuttujaksi (Y) Kortit ja selittäjiksi (X) Jäsenet, Tulot ja Autot. Käytä MASK-ope-
raatiota. Aktivoi myös RES-muuttuja kirjaimella R (residuaali). Estimoi lineaarinen regressiomalli LIN-
REG-komennolla. Laske residuaalien summa ja neliösumma STAT-komennolla (käytä täsmennystä SUMS=2).
Jälkimmäisestä saat estimaatin jäännösvarianssille jakamalla sen vapausasteillaan n-p (vrt. LINREG).

Tehtävä 5

Tarkastellaan vuoden 1973 maailman parhaita kymmenottelijoita. Kopioi aineisto työhakemistoosi:
>COPY <Survo>\OPETUS\KYMMEN KYMMEN.SVO

Tutustu aineiston sisältöön (FILE SHOW) ja rakenteeseen (FILE STATUS). Mikä lajeista korreloi eniten
yhteispisteiden kanssa? Käytä CORR-operaatiota. Muodosta vastaava regressiomalli, piirrä korrelaatio-
diagrammi ja regressiosuora sekä kommentoi tuloksiasi.

Tehtävä 6

Tee KYMMEN-aineistoon uudet muuttujat Jäännös ja Sovite. Muodosta regressiomalli jossa selität yh-
teispisteitä ensimmäisen kilpailupäivän lajien (100 metrin juoksu, pituushyppy, kuulantyöntö, korkeus-
hyppy ja 400 metrin juoksu) pisteillä. Talleta residuaalien ja sovitteen arvot tekemiisi muuttujiin (mas-
keilla R ja P). Kommentoi mallia. Kuinka hyvin ensimmäisen päivän menestys selittää kokonaistulosta?
Mitä voit sanoa residuaalien, sovitteen, selitettävän muuttujan ja selittäjien välisistä korrelaatioista?

Tehtävä 7

Tutustu Arc-ohjelmiston käyttötapaan luennolla esitetyn Bluegill-aineiston avulla. Laske sen muuttujista
perustunnuslukuja ja piirrä kuvia (ainakin boxplot ja korrelaatiodiagrammi). Kokeile lowess-tasoitusta ja
estimoi lineaarinen regressiomalli (Fit linear LS). Kommentoi tuloksiasi.

Kuten näkyy, Patovaaran (1991) moniste oli kovassa käytössä kurssin alkupuolen matrii-
silaskennan harjoituksissa. Numeeriset laskelmat tehtiin Survon mainiolla matriisitulkilla.

Alla on näyte myös toisenlaisista tehtävistä, koskien osittaiskorrelaatiota ja sen visua-
lisointia lineaarisen regressiomallin rakentamisen työkaluna.Data-analyysi II | sl. 2001 | Kurssin kotisivu: www.helsinki.fi/%7ekvehkala/da2                                                                                   

Harjoitus 5

Tehtävä 1

Miten tulkitsisit oheiset osittaiskorrelaatiodiagrammit (1,2,3)?
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______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Tehtävä 2

Tutki (Arcilla) miten lapsen syntymäpaino riippuu äidin iästä ja raskausviikkojen lukumäärästä. Aineisto
on viime harjoituksista tuttu Birthwt. Piirrä kolmiulotteinen kuva, ja ota mukaan lisäksi tieto lapsen suku-
puolesta. Käytä OLS-liukurin "Fit by marks" -toimintoa ja tarkastele ryhmittäisiä sovitteita. Sovita vastaa-
vat mallit. Piirrä myös osittaiskorrelaatiodiagrammit (AVP).

Tehtävä 3

Tutki miten Haldin aineistossa eri kemikaalien osuuksien (X1, X2, X3, X4) lisääminen malliin (vrt. Har-
joitus 4) näkyy osittaiskorrelaatiodiagrammeissa. Selitettävä muuttuja Y kuvaa siis sementin valmistus-
prosessissa kehittyvää lämpöä.

Tehtävä 4

Tee kymmenotteluaineistoon painoindeksiä kuvaava muuttuja (pituus jaettuna painon neliöllä). Sovita
malli jossa valitset yhteispisteiden (Pisteet) selittäjiksi lajipisteet 100m, Pituush, Kuula ja Korkeus. Mitä
vaikutuksia painoindeksin lisäämisellä malliin on? Kannattaako sitä ylipäätään lisätä?

Tehtävä 5

Kurssi alkaa hipoa puoltaväliä. Jo tähän mennessä on tullut esille useita asioita ja käsitteitä, joista osa on
ennestään tuttuja ja osa ei, riippuen aiemmista opinnoista. Edessäpäin on vielä paljon tärkeitä asioita,
mutta ennen kuin jatketaan, olisi mukava kuulla miten tähänastiset ovat tulleet tutuiksi.

Niinpä pyytäisin jokaista kurssilaista selittämään aivan lyhyesti omin sanoin seuraavat käsitteet:

  F-testi (regressiomallissa) multikollineaarisuus    selitysaste
  hajontakuvamatriisi         normaaliyhtälöt         sisäkkäinen malli
  jäännösneliösumma           osittaiskorrelaatio     sovite
  jäännösvaihteludiagrammi    projektiomatriisi       t-testi (regressiomallissa)
  kovarianssimatriisi         regressiofunktio        vakiotermi
  mallimatriisi               regressiokerroin        varianssitaulu
  mallivirhe                  residuaali              yhteiskorrelaatiokerroin

Jos jokin näistä ei vaikuta tutulta tai tuntuu vaikealta selittää, jätä se väliin ja siirry seuraavaan. Selityksiä
ei kannata hakea oppikirjoista, koska tämä ei ole mikään kuulustelu vaan oman oppimisen arviointia.

Lähetä omat käsityksesi käsitteistä minulle sähköpostitse (ei liitetiedostona) perjantai-iltaan (19.10.2001)
mennessä (Kimmo.Vehkalahti@helsinki.fi). Vastaan jokaiselle henkilökohtaisesti.
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4.2 Data-analyysi I

Ensimmäisen Data-analyysi II -kurssini harjoitusten ”vetovoima” (regressiodiagnostiikan keskeinen käsite).

Tutkintovaatimusten uudistamisen yhteydessä kurssin nimeksi vaihdettiin sen sisältöä
paremmin kuvaava Lineaaristen mallien sovellukset. Sillä nimellä opetin kurssia vuosina
2005–2008 sekä 2011. Vuosina 2009 ja 2010 kurssin piti kollegani Jyrki Möttönen, kun
seuraavissa kohdissa kuvatut kurssit veivät kaiken aikani ja energiani.

Vuonna 2016 pidin kurssin viimeistä kertaa, limittäin monimuuttujamenetelmien kurssin
kanssa. Yliopiston koulutusjärjestelmän muututtua sen jälkeen perusteellisesti ei tilastotieteen
kanditason pääaineopintoja enää ole ollut tarjolla valtsikassa.

4.2 Data-analyysi I

Jotkut kuvittelevat, että mitä edistyneemmistä opinnoista on kysymys, sen vaativampaa on
niiden opettaminen, esimerkiksi että tohtoritason erikoiskurssien pitäminen olisi aivan eri-
tyisen vaativaa. Asiahan on itse asiassa täysin päinvastoin. Kaikkein vaativimpia opetettavia
ovat perustason kurssit.

Perusopintojen kurssin Data-analyysi I opettamisen aloitin pitämällä sen kesäopetuksena
Avoimessa yliopistossa vuosina 2000 ja 2001. Keväällä 2002 pidin kurssin ensimmäistä
kertaa osana laitoksen opetusohjelmaa.

Kurssille osallistui noina aikoina tyypillisesti noin 80 opiskelijaa. Luentojen lisäksi
olennaisessa osassa olivat tietokoneharjoitukset. Ne olivat 1980-luvulta lähtien perustuneet
Survon käyttöön, jolle laitoksella oli tietenkin paras tuki. Luennot olivat maanantaisin, ja
harjoituksia, joita ohjasivat usein (assareina tai tuntiopettajina) pääaineopiskelijat kuten Mika
Lahdenkari ja Heikki Hyhkö, järjestettiin mikroluokassa muina aamupäivinä. Harjoitusmo-
nistetta (Puranen ym., 2003) päivitettiin vuosittain. Kurssiin kuului viikkotehtävien ohella
harjoitustyö, jonka ohjeet olivat tehtävämonisteen lopussa. Siihen kuului myös alueellisia
tarkasteluja, joiden tuloksia havainnollistettiin karttapohjalla.
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4 Tilastotieteen opetusta

Vuodesta 2003 lähtien, aina eläköitymiseensä saakka, kurssia piti jälleen Juha Puranen,
jolloin minulle jäi paremmin aikaa post doc -opintoihini.

4.3 Data-analyysi Survo- ja SPSS-ohjelmistoilla

Aika monena vuonna pidimme tilastotieteen opiskelijaksi siirtyneen, assarina toimineen
Maria Valasteen kanssa kurssia Tilastollisen tietojenkäsittelyn perusteet, jota kutsuttiin
yleisesti ”Data-analyysi nollaksi”, koska siinä keskityttiin lähinnä aineistojen esikäsittelyyn,
hyviin työskentelytapoihin ynnä muihin, varsinaisia analyyseja tukevien taitojen hiomiseen.
Siitäkin ehti tulla varsin suosittu kurssi, myös sivuaineopiskelijoiden keskuudessa.

Aloitin uuden vaiheen data-analyysin kurssin parissa keväällä 2009, saatuani edellisenä
syksynä vakituisen yliopistonlehtoraatin. Data-analyysin suosio oli nousussa, sillä vaikka
laitoksella oli tarjolla muitakin data-analyysin kursseja, oli ilmoittautuneita niin paljon,
että jouduin vetämään kurssin kaksi kertaa peräkkäin samana keväänä, yhteensä lähes 200
opiskelijalle. Seuraavina vuosina kurssin kooksi vakiintui reilut 100 opiskelijaa.

Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos
Data-analyysi Survo- ja SPSS-ohjelmistoilla, kevät 2016

Harjoitus 3

Varmuuskopiointi – tärkeä osa työskentelyä
Työn touhussa tiedostot saattavat mennä sekaisin tai vaurioitua käyttökelvottomiksi. Muistitikut häviävät
helposti. Oma koneesi voi hajota milloin tahansa. Kaikesta tästä seuraa aivan turhaa harmia. Kysymys:
millaisia riskejä olet valmis ottamaan? Jos sinusta on ihan OK milloin vain tehdä alusta
uudelleen

• parin tunnin pituinen intensiivinen työrupeama
• viikkojen kuluessa ahkeroimat raporttisi
• kuukausien aikana vääntämäsi opinnäytetyö
• (tai jotain muuta vastaavaa)

yrittäen samalla muistella, mitä kaikkea mahdoitkaan keksiä, oivaltaa ja oppia kyseisen työprosessin
kuluessa, niin mahtaa sinulla ainakin olla ruhtinaallisesti aikaa! Lisäksi taidat olla kova riskinottaja.
(Tai sitten et ole vain tullut ajatelleeksi koko asiaa — tai ajattelet, ettei se sinua koske.)

Seuraa pari hyvää, kokemukseen perustuvaa neuvoa:

• Opettele tekemään varmuuskopioita (esim. useammille muistitikuille, eri paikkoihin sijoite-
tuille irtokovalevyille, verkon varmistuspalveluihin, . . . ), niin voit aina helposti palata ajassa taak-
sepäin tarvittavan verran ilman, että se on mikään ongelma. Automaattinen varmuuskopiointi (jota
yliopistokin tarjoaa) voi joskus olla hyödyksi, mutta ei se (pelkästään) riitä: mitä jos superhieno
innovaatiosi tuli juuri kahden varmistusajankohdan välissä?

• Varmuuskopiointiin on monia tapoja; valitse itsellesi sopiva ja riittävän yksinkertainen tapa.
Tee siitä rutiini, niin sinun ei tarvitse hajota, vaikka koneet ja tiedostot aina välillä niin tekevätkin.

Miten itse huolehdit varmuuskopioinnista? Olisiko kenties syytä pohtia asiaa ja
mahdollisesti kehittää työtapoja tässä suhteessa? Et kai halua päätyä lööppiin, jossa ker-
rotaan kuinka ”tietokone söi väitöskirjan” tms.?

Esikäsittely: muunnokset, luokittelut ja muokkaukset
• Valitse jokin aineistoon sisältyvistä mittareista ja muodosta joistakin sen osioista
(useammasta kuin kahdesta) summamuuttuja (keskiarvomuuttuja) kahdella ta-
valla (ks. JYT, Teema 4):

1. laske osiot suoraan yhteen ja jaa summa niiden lukumäärällä
2. tee sama, mutta käytä laskemiseen valmista keskiarvofunktiota

Muunna ensin mahdolliset EOS-vastaukset1 (raa’asti) puuttuviksi tiedoiksi.
• Tarkista tekemäsi uudet muuttujat (aineiston selailu, yksittäiset jakaumat ja perus-

tunnusluvut).
• Piirrä molemmista erikseen histogrammi ja/tai laatikkokuva sekä molemmista yh-

dessä hajontakuva. Tulkitse kuvien sisältö sanallisesti.
• Laske muuttujien välinen korrelaatiokerroin ja tulkitse se sanallisesti.
• Tutki puuttuvien tietojen vaikutusta tarkemmin selvittämällä havaintokohtaiset

puuttuvien tietojen lukumäärät alkuperäisissä osioissa. Visualisoi tilanne.
• Kaksi bonus-kysymystä:

1. Voiko kyselyaineiston puuttuville tiedoille tehdä mitään?
2. Onko EOS-vastausten samastaminen puuttuviin tietoihin ihan OK?

1Vaihtoehto EOS (en osaa sanoa) ei kuulu kvantitatiiviseen asteikkoon! Vastaavia ovat mm. ”vaikea
sanoa” tai ”en tiedä”. Likert-tyyppisten asteikkojen keskimmäinen arvo on määritelmällisesti neutraali
vaihtoehto, esim. ”ei samaa eikä eri mieltä”. Tarkemmin näistä: JYT, Teema 2.

Kokemusperustaista, hyviin työskentelytapoihin kannustamista, osana data-analyysin harjoitustehtäviä.

Otin Survon rinnalle perinteisen SPSS-tilasto-ohjelmiston, jonka osaamista pidettiin vielä
tuolloin tärkeänä valtsikassa. Valikkopohjaisen SPSS:n käytössä painotin sen syntaksiksi
kutsutun ohjelmointikielen tärkeyttä työvaiheiden dokumentoinnin ja toistamisen kannalta.
Aloin myös soveltaa viikoittaisia työraporttien itse- ja vertaisarviointeja, mikä toimikin
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4.4 Tilastotieteen johdantokurssi

erittäin hyvin. Vedin kurssin joka kevät aina vuoteen 2016 asti. Se jäi pois opetusohjelmasta,
kun siirryttiin uusiin, matlu-vetoisiin tilastotieteen kandi- ja maisteriohjelmiin.

Vuonna 2016 päättyi myös vuosikymmenien pituinen Survo-opetus valtsikassa, kun
tiedekunnan viimeisenä Survoa opettaneena siirryin R:n käyttöön opetuksessani. Myös
SPSS:n opetus jäi silloin osaltani historiaan, ja sen merkitys onkin jatkuvasti vähentynyt
myös valtsikassa, kun R on yleistynyt.

Tilastotieteen perusopetuksen painopiste oli vuoteen 2016 asti valtsikassa, mutta siirtyi
sitten matluun. Valtsikan tilastotieteen opetus keskittyi sen jälkeen yhteiskuntatilastotieteen
maisteriopintoihin osana matlu-vetoista maisteriohjelmaa.

Käytännössä ainoaksi tilastotieteen perusopintojen kurssiksi valtsikaan vuodesta 2017
eteenpäin jäi seuraavassa kuvattu johdantokurssi, joka oli jo siinä vaiheessa muuttunut
kaikille avoimeksi verkkokurssiksi (MOOC) nimeltään Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen.

4.4 Tilastotieteen johdantokurssi

Johdantokurssin edeltäjiä ovat 1960-luvun approbatur-kurssit, niiden pohjalta syntynyt Va-
saman ja Vartian kaksiosainen teos (Vasama & Vartia, 1970), joka oli pitkän aikaa Suomen
tunnetuin tilastotieteen oppikirja lukuisine, 1990-luvulle ulottuneine painoksineen (hankin
omani syksyllä 1990, kun aloitin opiskelun) sekä myöhemmät, Ilkka Mellinin uudistama
kurssi ja opetusmonisteet (Mellin, 1996a,b) ja monien, sekä minulle tuntemattomiksi jää-
neiden (mm. Aarni Nyberg ja Matti Liedes) että tutuksi tulleiden opettajien (Pyry-Matti
Vasama, Juha Heikkilä, Timo Patovaara, Juha Puranen, Ilkka Mellin ja Lauri Tarkkonen)
peruskurssien opetus- ja kehitystyö kautta vuosikymmenten. Vuosien ajan kurssia opetet-
tiin hieman eri painotuksin eri kohderyhmille syys- ja kevätlukukausilla. Lisäksi kurssi oli
tarjolla kesäisin Helsingin seudun kesäyliopistossa ja myöhemmin Avoimessa yliopistossa.

Ennen kuin olin valmis käärimään hihani ja tarttumaan tuohon urani siihen asti ”suu-
rimpaan pedagogiseen haasteeseen”, kuten sitä kutsuin myöhemmin, hakiessani Helsingin
yliopiston Opettajien akatemiaan (Vehkalahti, 2012), kurssi pyöräytettiin vielä läpi kolme
kertaa: ensin syksyllä 2006 ja keväällä 2007 tätä varten erikseen palkatun sijaisen voimin,
mikä oli hyvin poikkeuksellista. Toisin kuin muissa valtsikan oppiaineissa, joissa tuntiopetta-
jia on käytetty kurssien opettajina, tilastotieteestä valmistuneita (varsinkin väitelleitä) on
melko vähän, ja heidän asemansa työmarkkinoilla on yleensä sellainen, ettei heitä pysty
houkuttelemaan pätkätöihin yliopistolle.

Onnekkaasti laitos sai tuohon tehtävään, silloin vielä vanhan muotoisen lehtoraatin (johon
ei vaadittu tohtorin tutkintoa) vuoden pituiseen viranhoitoon, tilastotieteestä valtiotieteiden
maisteriksi valmistuneen Annukka Valkeapään, joka keskeytti sitä varten vuodeksi maatalous-
metsätieteellisessä tiedekunnassa alkaneet tohtoriopintonsa. Se oli kaikille osapuolille tärkeä
vuosi: Annukka sai CV:hensä arvokkaan opetuskokemuksen (Hyhkö, 2006), laitos ei joutunut
pulaan sadoille opiskelijoille pakollisen kurssin vuoksi, ja minä sain rauhassa viimeistellä
dosentuurini kannalta tärkeitä tutkimusartikkeleita. Syksyllä 2007 kurssin veti vielä kerran
lehtori Juha Puranen, minkä jälkeen oli minun vuoroni ryhtyä savottaan.
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4 Tilastotieteen opetusta

Ensimmäisen tilastotieteen johdantokurssini kotisivu fuusiolaitoksen tyyliin keväällä 2008 (arkistokuvaa).

Sain siis johdantokurssin vastuulleni keväästä 2008 lähtien. Sitä ehdotti alun perin bio-
metrian professori Elja Arjas (s.1943), jonka mielestä kurssin vetovastuu voisi sopia minulle.
Nyt, yli 15 vuotta myöhemmin, on helppo nähdä, että Elja oli aivan oikeassa, mutta kuul-
lessani tuon ehdotuksen (opettajakokouksessa Kumpulassa vuonna 2006) en ollut lainkaan
yhtä vakuuttunut, koska ymmärsin nopeasti, ettei kyseessä olisi mikään läpihuutojuttu vaan
massiivinen haaste. En ollut vielä vakinaisessa virassa eikä minulla ollut dosentin pätevyyttä.
Sitoutuminen johdantokurssin kehittämiseen olisi siinä vaiheessa vienyt liikaa aikaa vaki-
naistamiseen välttämättä vaadittujen tutkimusmeriittien hankkimiselta.

Tilanne muuttui sittemmin sekä laitoksen että minun osaltani, kuten luvussa 3 kerroin,
ja asiat etenivät hyvään suuntaan. Vuosien myötä johdantokurssista tuli minulle paljon
muutakin kuin iso pedagoginen haaste, lyhyesti sanottuna yksi yliopistourani tärkeimpiä ja
eniten kaikenlaisia kokemuksia kartuttaneita työtehtäviä.

Laitoksen suurimman ja pitkäaikaisimman kurssin myötä sain kunnian seistä lukuisilla
hartioilla ja mahdollisuuden joko jatkaa noita pitkiä perinteitä tai haastaa ne.

Päädyin haastamaan perinteet perusteellisesti. Halusin kehittää kurssista kiinnostavam-
man ja omassa ajassani relevantimman, erityisesti yhteiskuntatieteilijöille. Sisällytin siihen
mittaamisen teemoja, jotka ovat yleensä esillä yhtä laajasti vain psykologian kursseilla, esi-
merkiksi kyselylomakkeen laatimisen tilastollisia näkökohtia, joista monien tutkijoiden ja
muidenkin kyselyitä laativien olisi hyvä olla paremmin selvillä. Vähensin roimasti kaavoja ja
käsin laskemista, painotin enemmän tilastollisen lukutaidon asioita ja keskityin yhteiskun-
tatieteellisiin esimerkkeihin ja näkökulmiin. Laskutehtävien vähentämisen ansiosta tilaa
jäi tietojenkäsittelyn asioille, joita pidän kurssin kohderyhmälle paljon tärkeämpinä.

Samoihin aikoihin kirjoitin myös suosituksi tulleen, lopulta kolmen eri kustantajan
eri vuosina julkaiseman oppikirjan Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät (Vehkalahti,
2008a, 2014c, 2019a), jossa ei ole yhtään matemaattista kaavaa, ja joka on alusta asti ollut
kurssin oheismateriaalina, laatimieni luentosisältöjen ja tehtävien tukena.
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4.5 Tiivistäminen yhteen ISOON kurssiin vuodessa

Tulokset alkoivat näkyä nopeasti, oikeastaan heti kevään 2008 kurssista lähtien: osin jo
syvää inhoakin aiemmin herättänyt kurssi muuttui valtsikassa pidetyksi, jopa suosituksi, ja se
alkoi saada positiivista huomiota muidenkin Helsingin yliopiston opiskelijoiden keskuudessa.
Kurssin kehitystyö palkittiin eri tavoin ja sain keskittyä sen kehittämiseen ja opettamiseen
vuosien ajan pääasiallisena työtehtävänäni.

Erikoisin palkinto tuli 2010, kun Helsingin CITY-lehti valitsi minut ”kaupungin parhaaksi
opettajaksi”. Perusteluissa muutostyöni nostettiin esiin värikkäästi:

”Kimmo ei ottanut lapiota käteen, ei moottorisahaa, vaan kaivinkoneen ja pisti
Tilastotieteen johdantokurssin uusiksi. Matemaattisten kaavojen laskeminen
muuttui käytännönläheisemmäksi, ja puolet aikaisempien kurssien materiaa-
leista putosi pois. Kimmo palautti asiat oikeille uomilleen.” (Tammi ym. (2010).)

Tämä oli hauskaa mutta myös hämmentävää. En tiennyt olevani ehdolla enkä sitä, että
CITY-lehden ”Kaupungin paras” -kisassa oli kategoria ”Opettaja” (se taisikin olla ainoa
kerta lehden historiassa). Palkintogaala ravintola Pääkonttorissa oli ”kaiken maailman” (eli
soveltavan tilastotieteen) dosentille mielenkiintoinen kokemus: muita palkittuja olivat mm.
huippumalli Maryam Razavi, beatboksaaja Rudi ”RudiRok” Mickelsson, skeittaaja Eniz
Fazliov ja tankotanssija Oona Kivelä. Pidin lennokkaan kiitospuheen!

4.5 Tiivistäminen yhteen ISOON kurssiin vuodessa

Vähitellen johdantokurssi tuntui täyttävän (työ)elämäni. Se ei ollut pelkästään hyvä asia.
Olin aika lailla yksin ison haasteeni kanssa. Lähimmät työkaverini olivat kurssin harjoitusten
pitäjiä, jotka itse rekrytoin tilastotieteen ja matematiikan, mutta myös mm. psykologian, ja
myöhemmin enenevässä määrin myös valtsikan eri oppiaineiden opiskelijoista. Laitoksen
varsinaisesta henkilökunnasta kukaan muu ei ollut tekemisissä johdantokurssin kanssa.

Aluksi opetin kurssia sekä keväisin että syksyisin, mikä oli aivan hullua: syksyn kurssi
ehti tuskin loppua, kun kevään kurssin ilmoittautumiset alkoivat, ja kevään luennoilla inhotta-
va dejavú-ilmiö saattoi iskeä, kun syksyn luennot olivat vielä tuoreena mielessä. (”Kerroinko
jo, että . . . ??”) Syksyisin sentään kesäloma oli pyyhkinyt asiat sopivasti muistista.
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4 Tilastotieteen opetusta

Oli aina hieno aloittaa uusi lukuvuosi ”puhtaalta pöydältä”, kohdata täydessä Porthanian
isossa luentosalissa valtsikan uudet opiskelijat, toivottaa heidät tervetulleiksi Helsingin
yliopistoon, ja antaa opiskelijaryhmän mainostaa valtsikan speksiä1 pienimuotoisella soitto-
ja lauluesityksellä, josta oli aina sovittu speksin tuottajan kanssa etukäteen, mutta joka
varmasti vaikutti yllätykseltä. Mahtava meininki, ihana ilmapiiri ja upeita muistoja!

Muutaman kierroksen ”tuplajohdantoa” vedettyäni päätin lopettaa kevään kurssin pitämi-
sen vuodesta 2011 lähtien (joidenkin oppiaineiden vastustuksesta huolimatta) ja keskittää
kaiken energiani syksyyn, vaikka kurssi kasvoikin osallistujamäärältään kaksinkertaiseksi
– ennätys oli yli 700 ilmoittautunutta. Laitoksella ei ollut osoittaa ketään toista opettajaa
tähän (kuten aiemmin oli tehty, kun syksyn ja kevään kursseista vastasivat eri opettajat), vaan
johdantokurssi oli vuosien ajan yksin minun harteillani. Kurssien ja kurssikokeiden lisäksi
pyöritin erilliskokeiksi kutsuttuja lopputenttejä, joilla kurssin saattoi suorittaa tenttimällä.

Yhden opettajan varassa oleminen oli melko riskialtistakin toimintaa, koska en voinut
käytännössä pahemmin sairastella tai olla muutenkaan poissa. Välillä tähän kiinnitettiin jo
huomiota valtsikan johdossa, olihan kurssi jatkuvasti pakollinen melkein kaikille tiedekunnan
opiskelijoille. Loistava ratkaisu tähän hankalaan pulmaan (ja aika moneen muuhunkin
opetushallinnolliseen ongelmaan) oli tulossa, en vain tiennyt sitä vielä.

4.6 Opiskelijoiden nimet ja kurssin uusi nimi

Kurssilaisten etunimet, jotka sain Weboodi-systeemin ilmoittautumistiedoista, muodostivat
kiinnostavan aineiston, josta tulin tehneeksi mitä erilaisimpia sanapilviä ja pientä tilastollista
analyysia, muun muassa nimien pituuksista ja kirjainten jakaumista.

Vuodesta toiseen suosituimmissa nimissä oli viisi kirjainta eikä niissä ollut ’ääkkösiä’.

1Speksillä tarkoitetaan opiskelijoiden toteuttamaa musiikkinäytelmää, jossa yhdistyvät draamalliset elemen-
tit, musiikki, tanssi, laulu ja improvisaatio (ks. https://valtsikanspeksi.com/).
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4.7 Jaakko Kurhilan järisyttävä ehdotus

Kaikkien aikojen yleisin nimi oli Laura (yleensä joka kurssilla oli vähintään 10 Lauraa),
mutta jakaumalla oli pitkä häntä, toisin sanoen yksilöllisiä nimiä oli paljon. Joskus hyödynsin
tätä datapohjaista tietoa aloitusluennolla, jossa opiskelijat saattoivat vielä hieman ujostella
reagoimaan kysymyksiini. Kysyin yhtäkkiä suoraan: ”Mitä tähän sanoisit, Laura?”, ja
saimme makeat, ilmapiiriä vapauttaneet naurut, kun useampi Laura ison luentosalin eri
puolilta vastasi rohkeasti samaan aikaan.

”Lennokas” tervetuliaisviestini syksyn 2014 kurssilaisille. Kurssisivut olivat fuusiolaitoksen perintönä wiki-
systeemissä, joka on yhä olemassa (https://wiki.helsinki.fi/display/SocStats). Kokeilin tuolloin
opetuksen aktivointityökalu Presemoa kurssin anonyymina chat-alustana. Viestin päivämäärät ja kellonajat viit-
taavat kurssikokeisiin eli massiivisiin tenttitilaisuuksiin (osassa 1 koe kesti kaksi tuntia, osassa 2 neljä tuntia).

Vuodesta 2014 vaihdoin kurssin nimeksi Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, joka
kuvaa paremmin sen sisältöä. Siinä vaiheessa osallistujista valtsikan omia opiskelijoita oli yli
300, humanisteja ja muita keskustakampuksen opiskelijoita yhteensä saman verran. Loput
olivat Helsingin yliopiston kolmen muun kampuksen tiedekunnista.

4.7 Jaakko Kurhilan järisyttävä ehdotus

Kehitettyäni kurssia seitsemän vuoden ajan yhä paremmin toimivaksi niin sisällöltään,
rakenteeltaan kuin tekniseltä toteutukseltaan, hiottuani materiaalini huippuunsa ja vedettyäni
kurssin noina vuosina läpi jo 10 kertaa, tapahtui jotain, joka ”muutti kurssia” (Vehkalahti,
2014b) perusteellisemmin kuin olisin vielä edellisenä vuonna voinut edes kuvitella.
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4 Tilastotieteen opetusta

Johdantokurssia, opettajan uraani ja paljon muutakin järisyttäneen idean esitti kesällä
2015 Avoimen yliopiston silloinen johtaja, tietojenkäsittelytieteen entinen opintoesimies ja
huippusuositun, ohjelmoinnin avoimen verkkokurssin isähahmo Jaakko Kurhila, josta tuli
myöhemmin Helsingin yliopiston digitalisaatiojohtaja. Tunsimme entuudestaan Opettajien
akatemiasta, johon olin tullut valituksi perustajajäsenenä vuonna 2013.

Kurhilalla oli visio: hän halusi avata suosiota saavuttaneen kurssini ovet sepposelleen.
Hän oli ehdottanut tätä jo kesäkuussa sähköpostilla, mutta siinä vaiheessa olin kypsä kesä-
lomalle ja päätin palata asiaan vasta elokuussa, koska arvelin innostuvani siitä, kunhan saisin
ensin ladata akkuni kesälaitumilla.

Ihmeellinen elokuinen palaverimme Jaakon kanssa johti yllättäen päätökseen käynnistää
Suomen ensimmäinen tilastotieteen MOOC (Massive Open Online Course) eli kaikille avoin
verkkokurssi jo samana syksynä, vaikka lukukauden alkuun oli aikaa enää pari viikkoa.

Ihmeellinen palaverini Jaakko Kurhilan kanssa elokuussa 2015 (kuva ja twiitti: Sanna Saari–Salomeri).

Olin ilman muuta olettanut, että suunnittelisimme MOOCia kaikessa rauhassa vuoden
verran yhteistyössä Avoimen yliopiston kanssa ja starttaisimme sen vasta syksyllä 2016.
Palaverimme sai kuitenkin yllättävän käänteen Jaakon lausuessa jännittävän kuuloisesti:

”Siis jos sä oot tollanen, niin mulla on unelma.’’
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Vastasin (hieman ihmetellen Jaakon sanavalintoja):

”Mielenkiintoista, että johtaja Kurhilalla on näin torstaiaamuna unelma.
Mikähän se unelma mahtaa olla?”

Jaakon vastaus tuli välittömästi – ja se yllätti minut jokseenkin täydellisesti:

”Mun unelma on se, että MOOC olisi valmis viikonloppuna.”

Tätä en totisesti osannut odottaa, mutten halunnut latistaa tunnelmaa, joten vastasin:

”Jaakko, unelmasi toteutui: MOOC tuli valmiiksi! Tosin vain minun päässäni.”

Niinpä päätimme käynnistää valmistelut, olihan lukukauden alkuun vielä pari viikkoa.
Näin sai alkunsa #tilastoMOOC, (yhteiskunta)tilastotieteen avoin verkkokurssi.

VHS:n Jaakko Vuorenmaa kuvaa Hakaniemen torilla elokuussa 2015 (kuva ja twiitti: Sanna Saari–Salomeri).

Jo seuraavalla viikolla kuvattiin esittelyvideo, jota Kurhila piti olennaisena kurssin
mainostamiseksi. Käsikirjoituksen laatimiseen ei jäänyt aikaa, vaan improvisoin lennossa
repliikkejä, kun vietimme kauniin kesäpäivän yliopiston keskustakampuksella VHS-nimisen
videofirman kanssa, kuvaten pätkiä siellä täällä. Editointikin tapahtui pikana, joten video
saatiin levitykseen hyvissä ajoin ennen kurssin alkua.
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Kuvakaappauksia MOOC-esittelyvideosta, joka tehtiin elokuussa 2015 (lopputekstit päivitettiin vuonna 2016).
Vuonna 2020 tekstitetty versio on Avoimen yliopiston vimeo-kanavalla: https://vimeo.com/402103824.

4.8 Suomen ensimmäinen tilastotieteen MOOC

Yliopisto huomioi rehtoria myöten uuden MOOCin (niitä ei ollut vielä silloin kovin pal-
jon, olimme ensimmäisten joukossa ainakin Helsingin yliopistossa). Tilastotieteen alal-
la kurssi osoittautui Suomen ensimmäiseksi, kaikille avoimeksi verkkokurssiksi. Myös
mooc.helsinki.fi -alusta, jonne tulevina vuosina rakennettiin melkoinen määrä muitakin
avoimia verkkokursseja, otettiin käyttöön tuona syksynä 2015.
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4.8 Suomen ensimmäinen tilastotieteen MOOC

MOOCin myötä kurssin kehitysvastuu jakaantui useille eri toimijoille, mikä oli mi-
nulle uutta, kun olin tottunut tekemään kaiken itse, rekrytoimieni ohjaajien kanssa. Nyt
mukaan kuvaan tulivat Avoin yliopisto, Opetusteknologiakeskus, Tietotekniikkapalvelut sekä
yliopiston ulkopuoliset yritykset VuoLearning2 ja DataCamp3.

Tätä kirjoittaessa #tilastoMOOC on ollut tarjolla keskeytyksettä jo lähes seitsemän vuotta.
Koko sen ajan sitä on kehitetty vaihe vaiheelta eteenpäin. Koronapandemian vauhdittamana,
vuonna 2021 se lopulta tuli ”valmiiksi” siinä mielessä kuin sen Jaakko Kurhilan kanssa
visioimme elokuussa 2015.

Syksystä 2021 lähtien en ole enää itse opettanut kurssilla lainkaan. Kurssi pyörii omillaan
ja mahdollistaa hyvin joustavan opiskelun täysin omaan tahtiin: kurssille voi tulla mukaan
milloin tahansa, ja kun saa ”tarpeekseen”, voi ilmoittautua Avoimeen yliopistoon suorituksen
rekisteröintiä varten. Apua tehtävien tekemiseen saa edelleen kurssin ohjaajiksi rekrytoi-
miltani opiskelijoilta, Zoom-työpajoissa ja MOOC-alustan keskusteluryhmissä. Itse vas-
taan suoritusten vahvistamisesta Sisu-opintosuoritusjärjestelmässä, kurssin kehityksestä ja
ylläpidosta, ohjaajien rekrytoinnista sekä yhteydenpidosta eri toimijoiden välillä.

Viime vuosina kurssilla on opiskellut pitkälti toista tuhatta ihmistä vuosittain: suurin
osa edelleen Helsingin yliopistosta, melkoinen määrä muista yliopistoista ja oppilaitoksista
sekä osa puhtaasti omasta mielenkiinnosta ilman muodollisia suoritustavoitteita, kerraten
tietojaan tai tuoreuttaen taitojaan. Kiinnostus tuntuu vain kasvavan!

2VuoLearning on suomalainen, opetusteknologiaan erikoistunut ohjelmistoyritys, jonka perustamisajankoh-
ta sattui onnekkaasti yksiin #tilastoMOOCin kehitysvaiheiden kanssa (ks. KV:n haastattelu sivulla https:
//www.vuolearning.com/fi/customer-stories/) ja jonka toimitusjohtaja Johanna Pellinen oli opiskel-
lut Helsingin yliopistossa mm. teoreettista filosofiaa ja tilastotiedettä sekä ehtinyt toimia data-analyysin kurssini
ohjaajana ennen kuin perusti VuoLearningin yhdessä puolisonsa Otto Pellisen kanssa.

3DataCamp oli alun perin belgialainen startup-yritys, josta tuli pikavauhtia yksi maailman suosituimmista
datatieteen oppimisalustoista, ks. https://www.datacamp.com/about.
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4 Tilastotieteen opetusta

4.9 Johdantokurssin ja #tilastoMOOCin työpajaohjaajat

Työpajaohjaajien merkitys kurssin kehittämisessä ja käytännön opetustyössä on ollut valtava.
Tällaista kurssia ei yksinkertaisesti kukaan voi toteuttaa yksin. Yhteistyö opintojen eri
vaiheisten, eri aineita opiskelevien ohjaajien kanssa on ollut kaikkia rikastuttavaa ryhmätyötä.
Aika moni on aloittanut akateemisen työuransa tämän kurssin työpajaohjaajana.

Ohjaajien toimenkuvaan kuuluivat takavuosina myös kurssin jättiläismäisten tenttitilai-
suuksien valvonta sekä mielenkiintoinen ja opettavainen tenttitehtävien tarkastus, kunnes
paperitentit jäivät digitalisoinnin myötä historiaan, mutta kaikkein tärkein työtehtävä on
aina ollut (ja on edelleen) auttaa, neuvoa ja kannustaa kurssilaisia tehtävien tekemisessä.

Nykyisen #tilastoMOOCin kannalta ratkaisevan tärkeinä, perinteisen luentokurssin vuosi-
na (2008–2014) kanssani työskenteli ohjaajina yli 30 opiskelijaa, useat heistä monena vuonna
peräkkäin (seuraavassa aikajärjestyksessä lueteltuina): Heidi Rand, Annukka Valkeapää,
Emmi Tikkanen, Nina Varila, Markus Grönfors, Helena Karling, Tuomas Kvist, Heidi Ryynä-
nen, Tara Junes, Satu Suolinna, Laura Tuohilampi, Annu Nissinen, Sini Tiainen, Eija-Leena
Koponen (joka sittemmin myös veti kurssin pari kertaa Avoimen yliopiston kesäopetuksena),
Miika Paavola, Tomi Salminen, Tanja Vänttinen, Mikhael Koufos, Jadwiga Buchwald, Otso
Peräkylä, Anni Nelimarkka, Anna Konttinen, Aku-Ville Lehtimäki, Juha Lehtiranta, Pau-
la Bergman, Taija Alatalo, Teemu Palviainen, Juha-Antti Isojärvi, Marianne Laalo, Pihla
Oksanen, Emma Kämäräinen, Pauliina Karell ja Emma Peltomaa.

Kurssin osan 1 mainossivu yliopiston kurssisivuilla syksyllä 2016.

Osa ohjaajista jatkoi MOOC-aikakaudella, mutta uusiakin on syksystä 2015 lähtien
ollut jo yli 20: Anna Eronen, Liisi Hakalisto, Tuomo Nieminen, Petteri Mäntymaa, Joni
Oksanen, Satu Malmberg, Taru Lilja, Milja von Lerber, Otto Ylöstalo, Mirka Råberg, Johanna
Tuhkanen, Elina Viukari, Juhana Rautavirta, Outi Jurvanen, Kasperi Kuuskoski, Päivi Mäkelä,
Anastasia Kalashnik, Ville Ylitalo, Tia Kemppinen, Tero Alitalo ja Jonna Rajala.

Lisäksi kollegani Maria Valaste vastasi usean vuoden ajan verkkotenteistä, joilla kurssin
saattoi suorittaa Avoimen yliopiston kautta keväisin ja kesäisin.
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4.10 Videot ja automatisoidut tehtävät

Tilastotieteen pääainekoulutuksen siirryttyä 2017 valtsikasta kokonaan matluun olemme
valtsikassa alkaneet etääntyä tilastotieteen opiskelijoiden arjesta. Niinpä olen yhä enemmän
alkanut rekrytoida MOOC-ohjaajiksi valtsikan opiskelijoita, enimmäkseen sosiaalitieteiden
kandiohjelmasta, johon meillä on yhteisesti järjestetyn Sosiaalitutkimuksen tilastolliset
menetelmät -kurssin ansiosta lähimmät yhteydet.

4.10 Videot ja automatisoidut tehtävät

Videoiden merkitys kurssilla on ollut melko vähäinen, kuten Jaakko Kurhila evästi jo 2015:
tämän tyyppisillä kursseilla esittelyvideo on tärkeä kurssin löytämisessä ja kiinnostuksen
herättämisessä, mutta kurssilla tehtävien tekeminen on oppimisen kannalta olennaisempaa
kuin videoiden katselu.

Kurssin teemoihin johdattelevat, 5–10 min pituiset videot kuvattiin lennossa jo syksyllä
2015, kuvaajana Sanna Saari–Salomeri. Teeman 4 video syntyi erikoisissa olosuhteissa,
keskellä Porthanian valtausta4, mikä toi tilanteeseen erityisen sävyn.

Näkymä Teeman 4 ”Vaihtelu ja riippuvuus” -videoon Avoimen yliopiston YouTube-kanavalla.

R-koodauksen alkuun pääsemisessä on ollut hyötyä lyhyistä videoista, joita purkitin
elo–syyskuussa 2020, kun koronan takia siirryttiin kokonaan etäopetukseen.

MOOCin tehtävät tarkastuvat ja pisteytyvät automaattisesti, ja niistä saa välitöntä ja oppi-
mista tukevaa, numeerista ja sanallista palautetta. Joustavuus on huipussaan, sillä kurssille
voi tulla mukaan milloin vain, ja sen voi suorittaa täysin omaan tahtiin, milloin ja missä
tahansa. Voi aivan hyvin opiskella myös ilman mitään suoritustavoitteita.

Tehtäviä saa tehdä omaan tahtiin ja niin monta kertaa kuin haluaa. Tämä on osoittautu-
nut todella toimivaksi: tehtäviä tehdään uudelleen ja uudelleen valtavia määriä, mikä aivan

4Yliopistovaltaus, jolla opiskelijat vastustivat koulutusjärjestelmään kohdistuneita leikkauksia, ks. esim.
https://blogit.kansanuutiset.fi/toimittaja-testaa/porthanian-loputon-valtaus/
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4 Tilastotieteen opetusta

vääjäämättä tehostaa oppimista. (Paperitehtävien aikakaudella tällaisesta harjoittelumää-
rästä ei voinut unelmoidakaan!) Ennätyspisteidensä menettämistä ei tarvitse pelätä, sillä
jokaisen omat, parhaat suoritukset tehtäväsarjoista (eli Moodle-tenteistä) jäävät voimaan
koko lukuvuoden ajaksi. Tehtävät arvotaan laajasta, vuosina 2016–2019 kehitetystä tehtä-
väpankista, joten jokainen aloitettu tentti on vähän erilainen. Maria Valasteen koodaustyö
kurssin verkkotenttien parissa loi erinomaisen pohjan kurssin tehtävien automatisoinnille.
Olin aiemmin epäileväinen monivalintatyyppisiä tehtäviä kohtaan, mutta Marian löytämät,
monipuolisemmat keinot saivat minut vakuuttumaan, että niiden avulla saa aikaan hyvin
toimivia ja pedagogisesti päteviä tehtäviä.

Parhaita arvosanoja (4 tai 5) saadakseen pitää tehdä sekä tilastotieteen että datatieteen
tehtäviä. Jälkimmäisissä menestyminen edellyttää R Markdown -koodaustehtävien tekemistä
RStudio-ohjelmistolla. Suurin osa opiskelijoista myös toimii näin, mikä näkyy selvästi
oheisesta kuvasta: täydetkin pisteet tilastotieteen tehtävistä riittävät vain hyvään arvosanaan
(3), jos jättää datatieteen tehtävät tekemättä.

      #tilastoMOOC, osa 1 (2021-2022): pisteet ja arvosanat (N=1470)
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Kurssin osan 1 pisteitä ja arvosanoja asteikolla 1–5 (1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä
ja 5 = erinomainen) lukuvuonna 2021–2022. Harmaa piste tarkoittaa, että opiskelija ei ole (vielä) saavuttanut
hyväksymisrajaa (kuvaaja on elokuulta 2022, jolloin suoritusaikaa oli vielä jäljellä muutama viikko).

4.11 R-ohjelmointi osana tilastotieteen taitoja

Vuodesta 2016 kurssiin on sisältynyt tilastollisen R-ohjelmointikielen (R Core Team, 2022)
perustaitojen opettelua. Yhä useammilla opiskelijoilla alkoi tuolloin olla oma kannettava
tietokone, mikä mahdollisti datatieteen tuomisen luontevaksi osaksi kurssia. Aluksi opettelu
tapahtui DataCamp-alustalla, jonne rakensimme englanninkielisen, #tilastoMOOCin teemoja
1–10 säestävän 10-osaisen datatieteen kurssin (Nieminen, Kämäräinen & Vehkalahti, 2016).
Sen käyttöön riitti pelkkä verkkoselain; mitään ohjelmistoja ei tarvinnut asentaa.

DataCampin katkaistua yllättäen pisteiden siirtoyhteyden Moodle-alustoille vuonna 2018
toteutimme vastaavat tehtävät R Markdown -tehtäväpohjina, joita on vuodesta 2019 tehty
vapaasti asennettavalla RStudio-ohjelmistolla (https://www.rstudio.com/).
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4.11 R-ohjelmointi osana tilastotieteen taitoja

Näkymä DataCamp-kurssistamme Helsinki Social Statistics (Nieminen, Kämäräinen & Vehkalahti, 2016).

Näkymä R Markdown -koodaustehtävästä RStudion editorissa.

Englanninkielisten koodaustehtävien, joihin johdattaa pieni suomeksi tekemäni ohje
(Vehkalahti, 2021), lisähyötynä on, että keskeiset tilastotieteen termit tulevat kurssin myötä
opittua sekä suomeksi että englanniksi. Nykyisille opiskelijoille englanti on tuttua jo alusta
saakka, joten se ei ole mikään ongelma.

Koodaustehtävät on koettu innostaviksi ja opettavaisiksi. Minua on ilahduttanut suuresti,
että samalla kurssilla yhdistyvät nykyään tilastotieteen ja data-analyysin perusasiat, joita
aiemmin opetin erillisillä kursseilla. On todella tärkeää, että opiskelijat pääsevät näiden
asioiden pariin heti ensimmäisellä tilastotieteen kurssilla. Data-analyysi (ki)innostaa!
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4.12 Kuvia työpajoista ja ohjaajatiimeistä

MOOC-ajan ensimmäisten, isojen työpajojen ohjaajat 2015: Anna Eronen, Pihla Oksanen, Paula Bergman,
Emma Peltomaa, Emma Kämäräinen.

Ohjaajatiimiä 2016 uusine työliiveineen (hieno idea, jonka kopioin Kumpulan kollegoiltani): etualalla Pihla
Oksanen, Marianne Laalo, Liisi Hakalisto, taka-alalla Emma Kämäräinen ja Petteri Mäntymaa.
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4.12 Kuvia työpajoista ja ohjaajatiimeistä

Kimmo koodaamassa työhuoneellaan Unioninkatu 35:ssä lokakuussa 2016 (Yliopistolainen-lehden haastattelua
varten lavastettu kuva; kuvaajana Linda Tammisto). Samoihin aikoihin synnytimme uutta kurssia, Introduction
to Open Data Science, joka sai alusta asti huomiota avoimen tieteen esiinnousun ansiosta. Kurssista tuli etenkin
tohtoriopiskelijoiden suosima ympäri yliopistoa, kun se saatiin mukaan tutkijakoulun yleisopintoihin.

Ohjaajatiimiä 2017: Satu Malmberg, Petteri Mäntymaa, Joni Oksanen, KV.
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4.13 Lähiopetuksen loppu ja etäopetuksen alku

Syksyn 2019 työpajat, joissa siirryttiin RStudion käyttöön, pidettiin Kielikeskuksen juhla-
salissa, kahdessa noin 100 hengen ryhmässä. Juhlallisissa puitteissa5 pidetyt työpajat, joissa
oli todella hauska ja tiivis tunnelma sekä tuttu, tekemiseen kannustava ilmapiiri, jäivät siis
kurssin viimeisiksi lähiopetustilaisuuksiksi.

Ohjaajatiimiä 2019: Johanna Tuhkanen, Mirka Råberg, Pihla Oksanen, Satu Malmberg.

5Kielikeskuksen juhlasalissa on professori Erik Tawaststjernan (1916–1993) musiikkitieteen laitokselle
hankkima Steinway-flyygeli, jota perimätiedon mukaan on soittanut myös säveltäjämestari Jean Sibelius.
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4.14 Yli 50 vuotta tilastotieteen perusopetusta valtsikassa

Vihdoin päästiin eroon Porthanian ja päärakennuksen suurimmista saleista, joiden kiin-
teiden penkkien väleissä työpajaohjaajien oli aika hankala kulkea.

Mutta tuolloin ei voitu tietää seuraavana keväänä puhkeavasta koronapandemiasta, joka
muuttaisi #tilastoMOOCin lopulta kokonaan verkkokurssiksi syksystä 2020 lähtien.

Ohjaajatiimiä 2020 Zoom-työpajassa RStudion äärellä: Päivi Mäkelä, KV, Kasperi Kuuskoski, Elina Viukari,
Juhana Rautavirta, Johanna Tuhkanen, Outi Jurvanen, Pihla Oksanen. Työliivit edelleen käytössä! :)

Zoom-vetoisissa työpajoissa opiskelijoiden läppäreiden ruuduille on lopulta paljon hel-
pompi nähdä (Share Screen -toiminnolla), ja ohjausta on voitu kätevästi eriyttää pienryhmiin
(Breakout Rooms). Kurssi alkoi heti toimia hyvin etänäkin. Sanomattakin on selvää, että
verkkokurssin työpajat ovat Zoomin kautta saavutettavampia kuin koskaan aikaisemmin.

Korona kristalloi kurssin ”mission”: tarjota tilastotieteen perusasioiden oppimismahdolli-
suus samalla tavalla kenelle tahansa, missä tahansa ja milloin tahansa.

4.14 Yli 50 vuotta tilastotieteen perusopetusta valtsikassa

Edelleen 2020-luvulla – yli 50 vuotta Seppo Mustosen cum laude -kurssien ja vuosikym-
meniä veivattujen peruskurssien jälkeen – sadat opiskelijat vuosittain suorittavat valtsikas-
sa tilastotieteen opintoja. Matematiikan opiskelu on siirtynyt kokonaan matluun, ja vain
aniharva valtsikasta (taloustieteen opiskelijoita lukuunottamatta) opiskelee enempää mate-
matiikkaa kuin sen minimaalisen määrän, joka nykyiseen peruskurssiin sisältyy. Sen sijaan
tietojenkäsittely on datatieteen nimellä levittäytynyt kaikkialle, osaksi eri alojen opintoja.

Nykyinen datatieteen buumi ja datavallankumous (Data Revolution) ovat merkittävästi
nostaneet tilastotieteen arvostusta ja lisänneet alan vetovoimaa. Myös ruotsalaisen, kan-
sainvälisen terveyden professorin, Hans Roslingin (1948–2017) elämäntyö, etenkin datan
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visualisointia ja avointa tiedettä edistävän, maailmankuuluksi tulleen Gapminder-säätiön
keulakuvana (Rosling ym., 2018), sekä koronapandemian kirkastama käsitys tilastotieteen
(ja tieteen yleensäkin) hyödyllisyydestä ovat vaikuttaneet myönteisten mielikuvien yleisty-
miseen. Pidin Roslingin työtä esillä ensimmäisestä johdantokurssistani lähtien varaamalla
aina yhden luennoista hänen teemojensa käsittelyyn muun muassa videoiden välityksellä.

ASSUMPTIONS 
VS. FACTS
Attend a unique lecture and let mind-blowing statistics shatter 
your assumptions.

Maxim theatre, Kluuvikatu 1, March 1, 2010 15.00-17.00

Prof. Hans Rosling, ranked as one of the top 100 Global 
Thinkers by Foreign Policy Magazine and a favourite from TED 
Talks, together with Prof. Peter Lund from Aalto University will 
challenge your world view. 

For more information www.unicef.fi/luuletko-vai-tiedatko

Free admission.

Can we stop population growth?
Will there be enough energy?

Keskeisenä elementtinä nykyperuskurssiin sisältyy datatieteen ja R:n (R Core Team,
2022) perustaitojen – ohjelmoinnin ja työvaiheiden dokumentoinnin – opettelua, mikä
on datavetoisessa maailmassa ainakin useimmille yhteiskuntatieteilijöille hyödyllisempää
kuin matematiikan opiskelu. Tilastollista lukutaitoa ja tilastollisen päättelyn perustajua voi
hyvin ajatella kansalaistaitoina. On tärkeää pitää valtsikan kurssi jatkuvasti avoinna kaikille.

Syksystä 2022 lähtien #tilastoMOOCin tarina jatkuu Suomen korkeakoulujen yhteisellä DigiCampus-alustalla.
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5 Uusia muotoja

Vuoden 2010 laaja organisaatiouudistus toi valtsikaan kaksi suurlaitosta, joihin tiedekunnan
oppiaineet järjestettiin, mielenkiintoisesti – osin jopa mielivaltaisesti. Isompi laitoksista oli
nimeltään sosiaalitieteiden laitos (Department of Social Research), johon kuuluivat sosiaali-
ja kulttuuriantropologia, sosiaalipsykologia, sosiaalityö, sosiologia, tilastotiede, viestintä
ja yhteiskuntapolitiikka. Toisen suurlaitoksen nimeksi tuli politiikan ja talouden tutkimuk-
sen laitos (Department of Political and Economic Studies), ja sen oppiaineet olivat kan-
santaloustiede, kehitysmaatutkimus, käytännöllinen filosofia, poliittinen historia, talous- ja
sosiaalihistoria sekä yleinen valtio-oppi.

Suurlaitosten nimet heijastelevat osaltaan erilaisia jännitteitä ja ristiriitoja, joita on
mahdoton välttää, kun yhdistetään perinteisiä aloja saman katon alle ja yritetään keksiä niille
ytimekkäitä nimiä. Toisen laitoksen työnimi oli pitkään ”sosiaalitieteiden ja viestinnän
laitos”, mutta lopulta viestintä pudotettiin pois nimestä. Tilastotiede olisi periaatteessa
voinut kuulua kumpaan tahansa laitokseen, mutta enemmistö henkilöstöstä mielsi itsensä
yhteiskuntatilastotieteilijöiksi ja siten koki yhteyden sosiaalitieteisiin luontevammaksi kuin
(kansan)taloustieteeseen.

Enemmistö koko valtsikan henkilöstöstä olisi itse asiassa ollut valmis jo tuossa vaiheessa
siirtymään laitoksettomaan tiedekuntaan, jossa oppiaineet olisivat olleet ilman laitostasoa
suoraan dekaanin alaisuudessa, mutta yliopiston hallinto suosi(tteli) suurlaitosmallia, jo-
ten sellaiseen päädyttiin. Kahden suurlaitoksen malli jäi kuitenkin varsin lyhytaikaiseksi,
sillä laitoksista luovuttiin kokonaan vain muutamia vuosia myöhemmin, kun yliopiston
organisaation uudistaminen jatkui.

Samana vuonna 2010 tuli voimaan uusi yliopistolaki, jolla on ollut kauaskantoisia
seurauksia. Yksi niistä oli se, että virat muuttuivat työsuhteiksi. Yliopisto ei siis enää ollut
valtion virasto kuten se oli siihen saakka ollut. Myös dosenttien asema osana yliopistoa
muuttui siinä vaiheessa perusteellisesti (Lindberg, 2020).
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Yhteiskuntatilastotieteen linjan esittelyposteri vuonna 2010, jolloin toimin väliaikaisesti professorina. Opetus
oli vuodesta 2004 organisoitu biometrian, ekonometrian ja yhteiskuntatilastotieteen linjoiksi (tai suuntautumis-
tai erikoistumisvaihtoehdoiksi), jotka purettiin vasta vuonna 2015.

5.1 Yhteiskuntatieteiden menetelmäkeskus

Vuonna 2014, kun valtsikan dekaanina toimi (sittemmin Tampereen yliopiston rehtorinakin
vaikuttanut) Liisa Laakso (s.1961), valtsikaan perustettiin Yhteiskuntatieteiden menetelmä-
keskus (Centre for Research Methods). Vastaavaa oli yritetty jo 10 vuotta aikaisemmin,
fuusiolaitoksen alkutaipaleella, mutta ehdotus ei silloin saanut vastakaikua tiedekunnassa
ja jäi silloisen matematiikan ja tilastotieteen laitoksen sisäiseksi yritykseksi, kuten luvussa 3
mainitsin.

Nyt keskuksen perustamiseen oli saatu rahoitus, jolla oli tarkoitus palkata kaksi henkilöä,
mutta lopulta rahoitusta karsittiin, joten oli mahdollista palkata vain yksi henkilö. Tuo-
hon tehtävään rekrytoitiin uudella yliopistotutkijan nimikkeellä soveltavan tilastotieteen
dosentti Reijo Sund (s.1976), joka oli työskennellyt tilastotieteilijänä ja tutkimuspäällikkö-
nä THL:ssä (ja sitä edeltäneessä Stakesissa) opiskeluajoistaan lähtien ja erikoistunut laajojen
rekisteriaineistojen analysointiin.
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5.1 Yhteiskuntatieteiden menetelmäkeskus

Valtsikan tilastotieteen henkilöstö vuonna 2014. Sosiaalitieteiden laitoksella tilastotieteellä oli sosiaalipsyko-
logian kanssa yhteinen opintoasiainsuunnittelija, joka hoiti muutakin hallintoa. Fuusiolaitoksen aikana (2004–
2009) opinto- ja muu hallinto oli hoidettu Kumpulasta.

Reijo Sund kuuluu minulle hyvin erityiseen ryhmään opiskelijoita, jotka aloittivat tilasto-
tieteen pääaineopiskelijoina yliopisto-opintonsa syksyllä 1995. Itse toimin silloin, yhdessä
Moodi- ja Tyyppiarvo-aktiivi Aki Niemen kanssa, opiskelijatuutorina, juuri ennen omaa
maisteriksi valmistumistani (Vehkalahti, 1995b). Reijon lisäksi tuohon fuksiryhmäämme,
jota minulla ja Akilla oli ilo johdatella akateemisen opintien alkuun, kuuluivat mm. Annukka
Valkeapää, joka valmistuttuaan maisteriksi tilastotieteestä tuli kesken sosiaalipsykologian
tohtoriopintojensa opettamaan Tilastotieteen johdantokurssia (kuten luvussa 4 kerroin) ja
toimi vielä harjoitusten pitäjänä minun ensimmäisellä johdantokurssillani keväällä 2008,
sekä pitkän linjan opiskelija ja kaikkien valtsikalaisten tuntema opiskelijaelämäaktiivi ja
Moodin moottori Heikki Hyhkö, joka lopulta vei myös kunniakkaasti maisteriopintonsa
päätökseen, vaikka jotkut välillä epäilivät, mahtaako Hessusta maisteria tulla.

Reijo oli alusta lähtien (itse asiassa jo opintojaan edeltäneestä kesästä 1995 lähtien,
jolloin hän otti yhteyttä laitokselle, ja graduaan tekemässä ollut ”päivystävä assari” neuvoi
tulemaan käymään) erittäin kiinnostunut tilastollisesta tietojenkäsittelystä, ja pääsikin heti
Seppo Mustosen oppiin. Reijosta kehkeytyi melkoinen tilastotieteen, tietojenkäsittelyn ja
rekisteritutkimuksen asiantuntija, myöhemmin myös professori sekä Survon päävastuullinen
kehittäjä ja Sepon arvokkaan elämäntyön jatkumisen takaava avainpelaaja.

Yksi merkittävimpiä taitekohtia Survon yli 60-vuotisessa kehityskaaressa oli Reijon
2009 esittämä idea istuttaa Survo osaksi kansainvälistä R-projektia (R Core Team, 2022).
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Tuo työnimellä Muste (”Mustosen editori” tai ”Must Editor for Survo”) aloitettu projekti,
jonka käyttöön Seppo Mustonen ilomielin luovutti Survon C-kielisen, vuodesta 1985 oh-
jelmoimansa lähdekoodin, onnistui loistavasti (Sund, 2011a,b; Vehkalahti & Sund, 2011).
Vuodesta 2013 toteutus on tunnettu nimellä Survo R (Sund, Vehkalahti & Mustonen, 2012).

Survo-Käyttäjäyhdistyksen ja Suomen Tilastoseuran yhteisesti järjestämän Muste Workshopin (2012) esitettä
(https://survo.fi/yhdistys/Muste_Workshop_2012.pdf).

Reijo Sundin tehtävänkuva valtsikan Yhteiskuntatieteiden menetelmäkeskuksen vetäjänä
muodostui varsin laajaksi. Hän keskittyi post doc -tutkijoiden rahoitushakemuksissa neu-
vomiseen, yliopiston laajuisten ja jopa kansallisten datainfrastruktuurien kehittämiseen ja
tutkijoiden vaativaan menetelmätukeen. Yliopistotutkijana Reijon tehtävänkuvaan ei kuu-
lunut (eikä mahtunut) juurikaan opetusta, mutta hän piti silti erikoiskursseja muun muassa
rekisteritutkimuksen menetelmistä maisteri- ja tohtoriopiskelijoille.

Visioita oli, että menetelmäkeskusta saataisiin myöhemmin laajennettua. Näin kävikin,
joskin lopulta toisella tavalla kuin oli kuviteltu. Sitä ennen ehti vielä tapahtua paljon muuta.
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5.2 Tilastotiede yliopiston Isossa Pyörässä

Yliopiston organisaatiouudistukset jatkuivat voimallisesti 2010-luvun puolessavälissä. Tuol-
loin käynnistyi Iso Pyörä -nimellä tunnettu muutosprosessi, joka johti Helsingin yliopiston
historian suurimpaan koulutusuudistukseen. Sen tuloksena kaikkiin tiedekuntiin luotiin kandi-
ja maisteriohjelmia, joihin uudet opiskelijat valitaan aiempien pääaineiden sijaan.

Samaan aikaan toteutui laaja organisaatiouudistus, jossa tiedekuntien alaiset laitokset
lakkautettiin ja hallinto järjestettiin kokonaan uudelleen matriisityyppiseksi palveluorgani-
saatioksi. Kaiken tämän ohella yliopistossa vietiin läpi paljon ahdistusta aiheuttanut, sen
historian ensimmäinen YT-prosessi, jonka seurauksena osa yliopiston vakituisistakin opet-
tajista menetti työnsä.

5.3 Uudet koulutusohjelmat ja tilastotieteen tulevaisuus

Ison Pyörän muutoksista merkittävin valtsikan tilastotieteelle oli alan opiskelun paino-
pisteen siirtyminen valtsikasta matluun. Valtsikan puolella uusien tilastotieteen opiskelijoiden
sisäänotto toteutui viimeisen kerran vuonna 2016, minkä jälkeen sekä opiskelijavalinta että
kandidaatin opinnot keskitettiin matluun, Matemaattisten tieteiden kandiohjelmaan.

Maisteriopinnoissa fuusiolaitoksen myötä 2004 alkanut opetusyhteistyö jatkui vielä
niin, että uudessa matlun hallinnoimassa Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelmassa
yhdeksi opintosuunnaksi tuli vuodesta 2017 lähtien yhteiskuntatilastotiede. Opintosuunta
oli tiedekunnille yhteinen: siitä valmistuttiin joko VTM:ksi tai FM:ksi, riippuen siitä, oliko
saanut opiskeluoikeuden valtsikasta vai matlusta.

Yhteiskuntatilastotieteen opintosuunta jäi todella lyhytaikaiseksi, sillä se ajettiin alas
ensimmäisen kolmivuotiskauden jälkeen kesällä 2020. Yhteiskuntatilastotieteen maisteri-
opinnot aloittaneet opiskelijat saivat kolmen vuoden siirtymäajan viimeistellä opintonsa.
Viimeiset valtsikan tilastotieteen maisterit (VTM) tulevat valmistumaan kesään 2023 men-
nessä, sillä jatkoaikaa ei enää ole mahdollista hakea eikä saada.

Mielenkiintoinen detalji on, että nämä muutamat ”viimeiset mohikaanit” saavat tehdä
opinnäytetyönsä vanhoilla vaatimuksilla, joissa pro gradu -tutkielmaksi kutsutun työn laa-
juus on 40 opintopistettä, ja se tullaan arvioimaan vanhalla ja perinteisellä, 7-portaisella,
latinalaisella arvosana-asteikolla (laudatur, eximia cum laude approbatur, magna cum laude
approbatur, cum laude approbatur, non sine laude approbatur, lubenter approbatur, appro-
batur). Kaikilla muilla Helsingin yliopiston opiskelijoilla 1.1.2021 voimaan tulleet uudet
säännöt muuttivat perinteisen gradun nimen maisterin tutkielmaksi, laajuuden 30 opinto-
pisteeksi ja arvosana-asteikon viisiportaiseksi (erinomainen, kiitettävä, hyvä, tyydyttävä,
välttävä), jota on jo vuosia käytetty muiden opintojaksojen ja kurssien arvioinnissa.

Kesään 2023 mennessä tulevat valmistumaan myös ensimmäiset yhteiskuntadatatieteen
(Social Data Science) pääaineopiskelijat, jotka aloittivat opintonsa syksyllä 2021 valtsikan
Nyky-yhteiskunnan tutkimuksen (Contemporary Societies) kansainvälisessä maisteriohjel-
massa. Valtsikan tilastotieteen menneisyys ja tulevaisuus kietoutuvat näin kauniisti toisiinsa.
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5.4 Tilastotieteen asema laitoksettomassa valtsikassa

Palataan vielä ajassa muutama vuosi taaksepäin. Helsingin yliopiston organisaation myl-
lerrys jatkui taukoamatta. Kun yliopiston laitokset (mukaan lukien valtsikan kaksi vuonna
2010 perustettua suurlaitosta) lakkautettiin vuonna 2017, oppiaineet (tai tieteenalat, ku-
ten niitä alettiin noihin aikoihin kutsua) siirtyivät hallinnollisesti suoraan tiedekunnan, siis
dekaanin, alaisuuteen. Tieteenalojen tuloksellisia aikaansaannoksia (kuten valmistuneiden
opiskelijoiden määriä yms.) oli jo alettu tarkastella ja vertailla toisiinsa aiempaa tarkemmin.

Valtsikan tilastotiede oli fuusiolaitoksen alusta asti vastannut useista suurista sivuaine-
opiskelijoille suunnatuista kursseista, ennen kaikkea valtsikan yli 300 opiskelijalle vuosittain
pakollisesta Tilastotieteen johdantokurssista, jonka – kuten luvussa 4 kerroin – sain vastuulle-
ni keväästä 2008 alkaen, kun sen aiemmat opettajat olivat jääneet eläkkeelle.

Panostaminen sivuaineopetukseen vei merkittävän osan valtsikan tilastotieteen resursseis-
ta. Yliopiston tuloksellisuuskriteerit kuitenkin muuttuivat jossain vaiheessa huomattavasti.
Sivuaineopetuksesta ei enää saanut ”pisteitä” samalla tapaa kuin aiemmin, ei myöskään
muiden tiedekuntien väitöskirjatutkijoiden menetelmäohjauksesta, joka on aina ollut tyy-
pillistä soveltavien tilastotieteilijöiden työsarkaa. Tilastotieteen VTK- ja VTM-tutkintojen
määrät eivät mairitelleet tilastojen tarkastelijoita ensinkään. Kun vielä uusien opiskelijoi-
den sisäänotto ja kanditason opetuskin oli siirretty Kumpulaan, alkoi valtsikan tilastotiede
oppiaineena olla heikoissa kantimissa, kun sitä verrattiin tiedekunnan muihin oppiaineisiin.

Kaiken tämän johdosta valtsikan tilastotieteen (jäljellä ollut) henkilökunta liitettiin vuon-
na 2017 Yhteiskuntatieteiden menetelmäkeskukseen, jota Reijo Sund oli vetänyt käytännössä
yksin vuodesta 2014. Keskuksesta käytettiin sen jälkeen pitkähköä nimitystä Yhteiskunta-
tilastotiede ja menetelmäkeskus (Centre for Research Methods and Social Statistics). Mutta
tämäkin vaihe jäi lyhyeksi.

Tilastotieteen oppiaineen henkilöstö keskittyi oman tutkimuksen ohella opetukseen ja oh-
jaukseen. Vuoteen 2017 saakka se tarkoitti oppiaineen omaa opetusta matlun kanssa yhteisten
kandi- ja maisteritason tutkintovaatimusten mukaisesti. Vuodesta 2017 eteenpäin opetus
siirtyi matlun hallinnoimaan Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelmaan. Valtaosa
kursseista pidettiin jo tuossa vaiheessa englanniksi.

5.5 Valtsikan tilastotieteen muutosten loppukiri

Yliopiston suurten muutosten vuosina 2015–2018 myös valtsikan tilastotieteen piirissä sekä
oppiaineen että menetelmäkeskuksen ja lopulta niiden yhteinen henkilöstö koki muutoksen
toisensa jälkeen. Tahti oli välillä suorastaan hengästyttävä. Vielä tätäkin kirjoittaessa on
jatkuvasti kelattava aikajanaa edestakaisin, jotta saisi hahmotettua, mitä kaikkea ehtikään
tapahtua. Noina vuosina tuntui vain, että törmäilimme turbulenssista toiseen.

Yhteiskuntatilastotieteen professoriksi 2013 valittu Juha Alho, joka oli siirtynyt Joensuun
pitkäaikaisesta professuuristaan valtsikaan Itä-Suomen yliopiston lopetettua tilastotieteen
pääainekoulutuksen, toimi tilastotieteen oppiainevastaavana ja toi mukaan väestötieteellisen
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Valtsikan tilastotieteen ja yhteiskuntatieteiden menetelmäkeskuksen henkilöstö vuonna 2015.

erikoisosaamisensa ohella uusia elementtejä kuten lineaaristen sekamallien opetusta ja oh-
jausta. Yhdessä professorit Alho ja Lehtonen aktivoivat tilastotieteen jatkokoulutus- ja
vierailuseminaarin, jossa kuultiin useita kiinnostavia esitelmiä. Seminaarissa 2015–2017
esiintyneistä mainittakoot Jouni Kuha (London School of Economics), Partha Lahiri (Uni-
versity of Maryland), Joel E. Cohen (Rockefeller University), Michael Greenacre (Pompeu
Fabra), Juha Karvanen, Antti Penttinen ja Jukka Nyblom (Jyväskylän yliopisto), Tapio Num-
mi ja Lasse Koskinen (Tampereen yliopisto) sekä Seppo Mustonen, Elja Arjas, Markus Jäntti,
Matti Pirinen, Jarno Vanhatalo, Antti Honkela ja Mikko Myrskylä (Helsingin yliopisto).

Professori Alho johti Suomen Akatemian rahoittaman, maailmanlaajuisesti harvinai-
sen Suomi24-keskusteludatan ympärille rakennetun Kansakunnan mielenliikkeet (Citizen
Mindscapes) -konsortion osaa, johon osallistuivat tilastotieteen henkilöstöstä myös Reijo
Sund sekä pitkän uran valtsikassa tehnyt pääsuunnittelija Timo Harmo, joka oli siirretty Rei-
jon avuksi menetelmäkeskukseen. Keskuksen ja oppiaineen opinto- ja yleishallintoa sekä
opintoneuvontaa saimme hoitamaan opintoasiainsuunnittelija Jaana Lehtisen.

Pari vuotta myöhemmin hallintohenkilöstö siirrettiin omaan organisaatioon, pois tiede-
kunnista. Se hankaloitti sekä menetelmäkeskuksen että oppiaineen päivittäistä toimintaa,
joka oli saatu vihdoin sujumaan paremmin.
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Valtsikan karnevaalit Unioninkatu 37:n sisäpihalla kesällä 2013: tilastotieteen esittelyteltan suojissa (vas.) Risto
Lehtonen, Pekka Pere, Jyrki Möttönen ja Juha Alho, joka oli juuri rantautunut Joensuusta Helsinkiin.

Yksi Suomi24-projektin tutkijoista oli Krista Lagus, joka oli väitellyt tekniikan tohtoriksi
koneoppimisen aihepiiristä akateemikko Teuvo Kohosen 1990-luvulla johtamassa, mutta
alun alkaen (sittemmin digitaalisten aineistojen tutkimuksen professorina humanistisessa
tiedekunnassa toimineen), Timo Honkelan1 (1962–2020) aikaan saamassa, Suomen Akate-
mian projektissa, jossa Honkelakin oli väitellyt tohtoriksi. Onnekkaiden sattumien ansiosta
ehdin tutustua kaikkiin kolmeen Otaniemessä uransa pohjustaneisiin hahmoihin.

Kristasta tuli yksi läheisimpiä työtovereitani, mutta tuossa vaiheessa en tiennyt sitä vielä
(eikä tiennyt Kristakaan). Honkelaan tutustuin hänen ja professori Pirjo Hiidenmaan vetä-
mässä Kynä ja kone -keskustelusarjassa2, jossa esiinnyin syksyllä 2016. Kohosen kohtasin
kolme vuotta myöhemmin, kun hän esiintyi (viimeisen kerran julkisesti) uuden yksikköm-
me avajaisissa. Edeltäneellä pienen piirin lounaalla, jossa Seppo Mustonenkin oli mukana,
kävi ilmi, että Teuvo ja Seppo olivat olleet samaan aikaan, 1960-luvun alussa, töissä Suomen
Kaapelitehtaalla, mutta eivät olleet sen jälkeen tavanneet ennen tuota lounasta!

Professoreista Seppo Laaksonen oli jo ehtinyt jäädä eläkkeelle, mutta jatkoi aktiivisena
emeritusprofessorina elämänsä loppuun (2020) saakka. Hannu Niemi jäi eläkkeelle ennätyk-
sellisen pitkää dekaanikauttaan seuranneiden, parin ”riviprofessori”-vuoden jälkeen (kuten
Niemi niitä kutsui itseironisella huumorillaan, joka ei aina auennut kaikille, mutta johon
olin tottunut niinä vuosikymmeninä, joina olin hänen työtoverinaan tai alaisenaan). Risto
Lehtonen ehti toimia Kelan tutkimusprofessuurinsa ohella myös sosiaalitieteiden laitoksen
varajohtajana ja valtsikan opetustaitotoimikunnan (OTT) puheenjohtajana (”perin” Ristolta
tuon perin kiinnostavan OTT:n vetovastuun vuonna 2015 ja hoidin sitä seuraavat viisi vuotta).

1https://375humanistia.helsinki.fi/humanistit/timo-honkela
2https://blogs.helsinki.fi/librarynews/kyna-ja-kone/
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5.6 Valtsikan tutkimuskausijärjestelmä

Vuonna 2016 oli Risto Lehtosen (s.1948) vuoro jäädä eläkkeelle, ja hänen tilalleen, toi-
seksi yhteiskuntatilastotieteen professoriksi Juha Alhon rinnalle, valittiin sekä tilastotieteestä
(Suomessa) että väestötieteestä (Yhdysvalloissa) tohtoriksi väitellyt Mikko Myrskylä. Mik-
ko oli jo ehtinyt väiteltyään kunnostautua rakettimaisella tutkimusurallaan Yhdysvalloissa,
Berliinin Max Planck -instituutissa ja London School of Economicsissa.

Laaksosen ja Lehtosen alojen – survey-metodiikan ja vaativien otanta-asetelmien – ope-
tusta ja ohjausta saatiin vahvistamaan Kelassa tutkijan uraa tehnyt ja tilastotieteestä väitellyt
Maria Valaste, joka oli aiemmin toiminut oman työnsä ohella valtsikassa osa-aikaisena projek-
titutkijana. Sitä ennen Maria oli valmistunut valtsikasta maisteriksi vaihdettuaan pääaineensa
matematiikasta tilastotieteeseen professori Hannu Niemen kannustamana.

Monivuotiset yliopistonlehtorikollegani Jyrki Möttönen ja Pekka Pere siirtyivät muualle:
Jyrki vaihtoi tiedekuntaa (valtsikasta matluun) ja Pekka yliopistoa (Helsingistä Tampereelle).
Ja juuri kun menetelmäkeskus oli saatu toimimaan, yliopistohallinnon massiivinen muutos
matriisiorganisaatioksi aiheutti Jaana Lehtisen siirtämisen keskustakampuksen opintoneu-
vontaan ja Timo Harmon jäämisen ennenaikaiselle eläkkeelle.

Menetelmäkeskuksen keskushahmo Reijo Sund siirtyi vähitellen, ensin osa-aikaisesti
ja lopulta kokonaan, rekisteritutkimuksen professoriksi Itä-Suomen yliopistoon. Vielä kun
Juha Alhokin päätti lähteä eläkkeelle ennakoitua aikaisemmin, oli tilanne yhtäkkiä se, että
valtsikan tilastotiede koostui enää kolmesta henkilöstä: Mikko Myrskylä, Maria Valaste ja
minä. Vastuullamme oli muun muassa yhteiskuntatilastotieteen opintosuunta matematiikan
ja tilastotieteen maisteriohjelmassa, mikä alkoi tuntua hieman kuumottavalta, kun suurta
osaa kursseistakaan ei ollut enää mahdollista järjestää.

5.6 Valtsikan tutkimuskausijärjestelmä

Keskellä edellä kuvattuja jatkuvia, rajuja muutoksia, minulle koitti mahdollisuus irtautua
väliaikaisesti, ja ensimmäistä kertaa, linjatöistäni, kun valtsikassa otettiin käyttöön vakitui-
selle henkilöstölle suunnattu tutkimuskausijärjestelmä vuonna 2018. Kuuluin tiedekunnan
pisimpään palvelleisiin, minkä ansiosta pääsin kokeilemaan puolen vuoden pituista, palkal-
lista tutkimuskautta ensimmäisten joukossa.

Työskentelin kolmisen kuukautta Barcelonan Pompeu Fabra -yliopistossa professori
Michael Greenacren vieraana. Kyseessä oli tavallaan vastavierailu, sillä Greenacre oli vie-
raillut valtsikassa juuri edellisenä vuonna, parin kuukauden ajan. Hain silloin Michaelin
lentokentältä, ja hän (kosmopoliitti: kotoisin Etelä-Afrikasta, tehnyt tohtoriopinnot Rans-
kassa, uran Kataloniassa, asuu Turkissa, vierailee säännöllisesti Norjassa jne.) totesi, ettei
ollut vuosiin viettänyt missään kokonaista kahta kuukautta!

Nuo keväiset pari kuukautta Helsingissä kuluivat nopeasti, kun Greenacre piti seitse-
män viikon kurssin erikoisalastaan, korrespondenssianalyysista. Olin saanut luentoja varten
Kielikeskuksen juhlasalin, mikä osoittautui täysosumaksi. Greenacre viihdytti opiskelijoita
luentotauoillaan soittamalla (mainitsin salin flyygelistä luvussa 4) sovituksiaan Beatlesin
klassikoista (hän on myös ammattimuusikko, ks. http://www.globalsong.net/).
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Olin tutustunut Michaeliin jo vuosia aikaisemmin laadittuani yhdestä hänen kirjoistaan
arvion (Vehkalahti, 2008b). Michael otti aivan yllättäen minuun yhteyttä ja pyysi, että lähettäi-
sin arvion hänelle PDF-muodossa. Tämän kommunikaation johdosta hän kutsui minut Rans-
kaan vuonna 2011, järjestämäänsä korrespondenssianalyysin 50-vuotisjuhlakonferenssiin,
jonne myös menin (Vehkalahti & Sund, 2011).

Ensimmäisellä tutkimuskaudellani 2018 pääsin siis Michaelin vieraaksi Barcelonaan,
jossa aloin kirjoittaa pitkäaikaisen mieliaiheeni, monimuuttujamenetelmien, oppikirjan uutta
painosta etäyhteistyössä lontoolaisen professori Brian Everittin kanssa (Vehkalahti & Everitt,
2019), jolle kirja oli jo seitsemäskymmenes (!) – minulle vasta toinen.

Yhteys ja ystävyys Everittiin syntyi sekin yllättäen, vuosia aiemmin laatimani kirja-
arvion ansiosta (Vehkalahti, 2010). Sain viestin perinteiseltä Chapman & Hall -kustantamolta
Lontoosta. Kustantaja Rob Calver kysyi, olisinko kiinnostunut arvioimaan kirjan toisen
painoksen suunnitelman. Tein niin, minkä jälkeen uusi yhteydenotto johtikin kirjan toisek-
si kirjoittajaksi. Tarinan huippukohta oli, kun samana keväänä, Barcelonassa ahkeroinnin
jälkeen, tapasin Brianin Lontoossa ensimmäistä kertaa, ja hän kertoi ehdottavansa kustan-
tajalle, että minusta tulisi kirjan ykköskirjoittaja. (Tilastotieteilijän elämä tuntuu toisinaan
hyvin voimakkaasti onnekkaiden sattumien ohjaamalta.)

Palattuani tutkimuskaudelta syntyi jotain, mikä muutti vielä kerran kaiken.

5.7 Yhteiskuntadatatieteen keskus

Yhteiskuntadatatieteen keskus (Centre for Social Data Science, CSDS) sai alkunsa, kun viisi
valtsikan vakinaista työntekijää alkoivat pohtia, mikä heitä yhdistää. Tilastotieteilijöitä tässä
joukossa oli minun lisäkseni kaksi: Mikko Myrskylä ja Maria Valaste (joista kerroin edellä).

Valtsika oli (humanistisen tiedekunnan tavoin) reagoinut digitaalisten ihmistieteiden
voimakkaaseen nousuun ajanmukaisilla ja onnistuneilla rekrytoinneilla. Matti Nelimarkka
oli tietojenkäsittelytieteestä väitellyt, laskennallisiin menetelmiin erikoistunut yhteiskuntatie-
teilijä, joka oli juuri aloittanut laskennallisen yhteiskuntatieteen yliopistonlehtorina. Krista
Lagus (jonka myös mainitsin edellä), oli nimitetty vuonna 2017 uuteen, digitaalisen yhteis-
kuntatieteen professuuriin. Hän esitti jo tuolloin dekaani Hannu Niemisen koolle kutsumas-
sa menetelmäkeskuksen kehittämispalaverissa uutta avaavan vision: ”Voisiko ’menetelmä’
tarkoittaa laajemmin ’menetelmiä kohti kaikille hyvää yhteiskuntaa’?”

Yhteisiä säveliä alkoi löytyä, ja kesään 2019 mennessä idea uudesta keskuksesta oli
kirkastunut. Syksyllä valtsikan tiedekuntaneuvosto sinetöi ideamme virallistaen keskuksen
perustamisen. Pian sen jälkeen Yhteiskuntadatatieteen keskus avattiin juhlallisesti ja perintei-
tä kunnioittaen. Olimme aloittaneet valmistelut jo keväällä, sopineet tarkan ajankohdankin.

Juhlaesitelmöitsijöiksi 28.10.2019 pidettyyn avajaistilaisuuteen saatiin eri yliopistoissa
samana vuonna 2000 väitelleiden Kristan ja Kimmon väitöskirjaohjaajat: akateemikko ja
Suomen Akatemian emeritusprofessori Teuvo Kohonen (1934–2021) ja emeritusprofessori
Seppo Mustonen (s.28.10.1937).
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5.8 Valtsikan tilastotieteen tarina jatkuu

Yhteiskuntadatatieteen keskuksen perustajat CV-tietoineen Turussa kesällä 2019.

Ilahduttavan laaja yleisö kunnioitti läsnäolollaan avajaisia Unioninkatu 35:ssä tai ver-
kossa, johon auditorio-osuus välitettiin suorana ja tallennettiin (Unigrafia, 2019).

Seuraavana talvena, juuri ennen korona-ajan alkua, saimme tiimiimme vahvistuksen
Saksasta, kun Christina Bohk-Ewald tuli hoitamaan Mikon osa-aikaisuutta paikkaavaa yli-
opistonlehtorin tehtävää. Samassa työkielemme vaihtui luontevasti englanniksi. Saimme
pian joukkueeseemme myös väitöskirjatutkijan, Joni Oksasen, joka oli viimeisiä valtsikaan
tilastotiedettä opiskelemaan tulleita ja VTM-tutkinnon tilastotieteestä tehneitä opiskelijoita.

Samana vuonna saimme aikaan yhteiskuntadatatieteen (Social Data Science) opintosuun-
nan kansainväliseen Contemporary Societies -maisteriohjelmaan, jota pääsin itse johtamaan
elokuusta 2020 lähtien. Kun koulutusohjelmien johtajien tehtävät tulivat hakuun, hain ja sain
tuon kiinnostavan tehtävän vastuulleni vuosille 2021–2024.

Kuten jo yhteiskuntatilastotieteen (Social Statistics) aikana, etuliite Social alamme nimes-
sä korostaa kiinteää yhteyttämme yhteiskuntatieteisiin (Social Sciences). Yhdistettynä tär-
keäksi iskusanaksi nousseeseen datatiede-sanaan, se painottaa samalla eroa tietojenkäsittely-
tai tietotekniikkapohjaiseen datatieteeseen, joka on Helsingin yliopistossa keskittynyt (mate-
maattisen tilastotieteen – tai ns. tilastollisen matematiikan – tavoin) Kumpulaan, matemaattis-
luonnontieteelliseen tiedekuntaan ja Aalto-yliopistossa Tietotekniikan laitokseen.

5.8 Valtsikan tilastotieteen tarina jatkuu

Aikaisemmin alamme sai ”kärsiä” tilastotiede-sanan epäselvistä merkityksistä (aika usein
joutui selittämään, ettei tilastotieteen opiskelu ole ”pölyisten tilastojen pänttäämistä”) ja
tilastojen paljolti ansaitsemattomasta maineesta epäluotettavana tiedon lähteenä (kulunut
hokema ”vale, emävale, tilasto” on liiankin tuttu kaikille alan ihmisille). Osa tilastotieteen
huonosta maineesta ja heikosta vetovoimasta menneinä vuosikymmeninä lienee ollut jossain
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määrin alan itsekin aiheuttamaa, mutta osasyynä on ollut myös se, että tilastotiedettä opettavat
monet, jotka eivät sitä kovin syvällisesti osaa. Menneisyyteen jämähtäneet massakurssit,
joita löytyy kaikkialta maailmasta, ylläpitävät valitettavasti pinttynyttä käsitystä ”tylsästä
tilastotieteestä” (Ridgway, 2015; Kozyrkov, 2019).

Monien mielestä datatiede kuulostaa yksinkertaisesti dynaamisemmalta ja jännittäväm-
mältä kuin tilastotiede. Olen tullut siitä hyvin tietoiseksi tavatessani uusia ihmisiä ja pitäessä-
ni esitelmiä. Mikäli esittäydyn tilastotieteilijänä, reaktio saattaa olla pelon tai ahdistuksen
sävyttämä huokaus, jota seuraa jokin vuosien takainen muisto tylsältä tilastotieteen kurs-
silta, kun taas datatieteilijänä esiintyminen saa aikaan välitöntä innostusta ja uteliaisuutta.
Dramaattinen ero!

Datan ja data-analyysin korostaminen on hyväksi, ja naseva termi datatiede toimii. Myös
tilastotiedettä (sekä alaa että termiä) tarvitaan. Usein on hyvä käyttää molempia sanoja
rinnakkain, täydentämään toisiaan. Hyvä esimerkki on alamme opetuksen ja oppimisen
tutkimuksen järjestön IASE:n (International Association for Statistical Education) vuon-
na 2021 pidetyn virtuaalikonferenssin pääteema: Statistics Education in the Era of Data
Science. Minulla oli ilo ja kunnia toimia tuon IASE:n ensimmäisen, kokonaan virtuaalisen
satelliittikonferenssin (https://iase-web.org/conference/satellite21/) kansain-
välisen ohjelmatoimikunnan puheenjohtajana. Se oli yksi kaikkien aikojen kiintoisimpia
työtehtäviäni, ei vähiten aikavyöhykkeiden ansiosta.

Yhteiskuntadatatieteen keskuksen voi mieltää valtsikan tilastotieteen uusimmaksi muo-
doksi tai laajennetuksi jatkumoksi. Datatiede-termin käyttöönotto ei viittaa ainoastaan
tilastotiede-termin modernisointiin, vaan se kuvaa laajentunutta fokustamme, joka käsittää
useita sellaisia aiheita ja alueita, joihin tilastotiede tai yhteiskuntatilastotiede eivät ole perin-
teisesti ulottuneet, ainakaan niin syvälle ja niiden moderneissa, nyky-yhteiskuntia koskevissa
muodoissa: digitalisaatio, datafikaatio, tekoäly ja algoritmit, kausaalisuus ja ennustaminen,
tilastolliset ohjelmointikielet, -alustat ja tietorakenteet, datan lukutaito ja dataetiikka, avoin
data, avoin tiede ja avoimet työkalut – koskien sekä numeerista että tekstuaalista dataa.

Hahmotamme kaiken tämän sekä vakiintuneemmat tilastotieteen osa-alueet (kuten tiedon
keruun, mittaamisen, hallinnan, visualisoinnin, analysoinnin ja mallintamisen) alamme avain-
käsitteinä, joita olemme tuoneet esiin omille, ensimmäisille pääaineopiskelijoillemme uudella
Key Concepts of Social Data Science -kurssilla syksystä 2021 lähtien, jolloin uusi yhteiskun-
tadatatieteen opintosuuntamme aloitti toimintansa ensimmäisten pääaineopiskelijoidemme
tultua valituiksi yliopiston kansainvälisten maisteriohjelmien haussa.

Yhteiset tuntemuksemme kokoaa kappale vuoden 2020 toimintakertomuksestamme (s.4):

”Overall, we consider our first full year of operation to have been a great start of our newly
established research centre. This has been a notable success in the middle of challenging times.
The need for social data science overall is growing, and there is enormous potential in extending
to new areas in society. Our leadership, initiative and open development orientation can also help
the overall progress in the context of collaboration in the midst of challenging times. We have an
optimistic outlook concerning the future and of our role in it.” (Bohk-Ewald, Lagus, Myrskylä,
Nelimarkka, Valaste & Vehkalahti (2021).)
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Seuraavassa on vielä muutama kuva eräistä vuosien 2019–2021 kohokohdista.

Tiedote uudesta keskuksesta ja sen Friday Coffee:sta valtsikan alumnikirjeessä 1/2020. Kuva avajaistilaisuudes-
tamme 28.10.2019; vasemmalla avauspuheenvuoron esittänyt yliopiston tuore viestintäjohtaja Taina Kyllönen.
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Näkymä Helsingin yliopiston ”Meet the teacher!” -somesarjasta Instagramissa 30. lokakuuta 2020, esittelyssä
KV (https://www.instagram.com/p/CG9w6ZVJkOS/).

Yhteiskuntadatatieteen keskuksen korona-ajan kokous Zoomissa 20. joulukuuta 2021.
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