
SUOMEN EPIDEMIOLOGIAN SEURA RY  

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019 
 

Suomen Epidemiologian Seuran (SES) tarkoituksena on 

edistää tietoisuutta epidemiologiasta ja sen mahdollisuuksista 

terveysongelmien ratkaisemiseksi. Seura toimii linkkinä 

epidemiologista tutkimusta tekeville suomalaisille tutkijoille 

ja viranomaisille sekä epidemiologian opettajille. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi seura tukee jäsentensä epidemiologista tutkimustyötä 

järjestämällä tilaisuuksia, joissa on mahdollista esitellä tutkimuksia ja käydä niihin liittyvää 

epidemiologista keskustelua. Seura järjestää jäsenilleen myös epidemiologista osaamista 

tukevia seminaareja. Seura tekee yhteistyötä muissa maissa toimivien epidemiologian 

seurojen ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. Seura antaa tarvittaessa lausuntoja 

epidemiologian keskeisistä kysymyksistä viranomaisille ja muille tahoille. 

Tapahtumat vuonna 2019 

 

SES vuosikokous pidetään 20.3.2019 klo 13:30 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiloissa 

Helsingissä. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua etänä Skype for Business -yhteyden 

kautta. 

 

SES on vastuullinen järjestäjä 9th Nordic Conference of Epidemiology and Register-Based 

Research (NordicEpi) 2019 –kongressissa, joka pidetään 18.-20.9.2019 Tampereella. 

 

SES järjestää syysseminaarin, joka sisältää Vuoden Nuori Epidemiologi -kilpailun ja Vuoden 

Epidemiologin julkistamisen. Seminaari järjestetään loppusyksystä (loka-joulukuu). 

 

SES seuraa aktiivisesti Tieteellisen seurain valtuuskunnan toimintaa ja tiedottaa jäseniään 

tiedeyhteisölle suunnatuista seminaareista ja koulutustilaisuuksista. 

 

Kansainvälinen toiminta vuonna 2019 

  

SES valmistelee vastuullisena järjestäjänä seuraavaa pohjoismaista konferenssia NordicEpi 

2019 –kongressia Tampereella. SES koordinoi järjestelytoimikunnan ja tieteellisen 

toimikunnan toimintaa sekä vastaa kongressin tieteellisestä sisällöstä ja käytännön 

järjestelyistä yhdessä Tampereen yliopiston kongressitoimiston kanssa.  

 

SES toimii aktiivisesti hallituksen jäsenten ja muun jäsenistön kautta myös muiden kokousten 

ja tapahtumien yhteydessä. 

  

SES ylläpitää koko hallituksen toimesta hyviä suhteita kotimaisiin ja ulkomaisiin alan 



seuroihin. 

 

Muu toiminta vuonna 2019 

  

SES tiedottaa jäsenistölle sähköpostitse sekä Facebookin ja Twitterin kautta tärkeimmistä 

epidemiologiaan liittyvistä tapahtumista, avoimista viroista, apurahoista ja 

tutkimusohjelmista sekä epidemiologian koulutuksesta. Lisäksi tiedotetaan epidemiologian 

alan tärkeistä valmistuneista tutkimuksista ja muista puheenaiheista. 

  

Vuoden Nuoren epidemiologin palkintoa varten sekä NordicEpi:n tukemiseksi etsitään 

sponsoreita. 

  

SES koordinoi epidemiologian alan sanaston päivittämistä, joka aloitettiin vuonna 2018. 

Sanasto löytyy seuran nettisivuilta: www.finepi.fi 

  

SES hallitus seuraa epidemiologian koulutuksen kehittämistä ja osallistuu koulutuksen 

edistämiseen. 

  

SES nostaa tarvittaessa ajankohtaisia lakimuutoksia ja valmisteluja, joilla on vaikutusta 

epidemiologisen tutkimuksen mahdollisuuksiin ja toteuttamiseen. 
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