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Kertomus Pohjoismaiden Hallinnollisen Liiton Suomen osasto ry:n toiminnasta vuonna 2019 
 

 
Yhdistyksen toimijat 
 

 
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimi kertomusvuonna pääjohtaja Tytti Yli-Viikari ja 
varapuheenjohtajana varatuomari, lakimies Ida Sulin. Muina hallituksen jäseninä toimivat 
yliopistolehtori Sebastian Godenhjelm, professori Jan-Erik Johanson, johtava asiantuntija Kaisa 
Lähteenmäki-Smith, varatuomari, kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, hallinto-oikeustuomari Camilla 
Sandström, oikeussihteeri Camilla Servo, professori Stefan Sjöblom, vanhempi 
oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor sekä professori Markku Suksi. 
 
Hallituksen sihteerinä toimi kertomusvuonna väitöskirjatutkija Hanna Hämäläinen. Yhdistyksen 
rahastonhoitajana toimi asiantuntija Benjamin Strandberg. 
 
Hallitus kokoontui vuonna 2019 yhteensä kahdeksan kertaa, joista kerran sähköpostin välityksellä. 
Lisäksi hallituksen toiminnankehittämisseminaari järjestettiin 10.6.2019. Seminaarissa hallitus 
keskusteli pohjoismaisista yhteyshenkilöistä, jäsenrekrytoinnista etenkin nuorempien jäsenten osalta 
sekä gradupalkinnosta ja pohjoismaisesta tunnustuspalkinnosta. Esiin otettiin myös toimintavuoden 
painotus / teema uutena lisättävänä asiana toimintasuunnitelmaan. 
 
Hallituksen sijoitusryhmään kuului kertomusvuonna yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja 
ja rahastonhoitaja. Hallitus hyväksyi kertomusvuonna sijoitussuunnitelman. 
 
Yhdistyksen tilintarkastajana toimi kertomusvuonna HT- tilintarkastaja Virva Saarinen ja 
toiminnantarkastajana hallinto-oikeustuomari Juha Rautiainen. Yhdistyksen kirjanpitäjänä toimi 
tilitoimisto THP Laskentavisio Oy.  
 

Yhdistyksen taloudellinen tilanne 
 
Varsinainen toiminta 
 
Vuonna 2019 NAF:in henkilöstökulut olivat 16 878,40 euroa (2018: 16 608,63 euroa). Yhdistys myönsi 
apurahoja vuonna 2019 yhteensä 85 477,77 euron edestä (2018: 93 221,41 euroa). 
 
Vuonna 2019 kokouskulut olivat 9 349,00 euroa (2018: 13 383,28 euroa) (talousarviossa varattu                       
18 200 euroa) ja muut hallinnolliset kulut 16 136,58 euroa (2018: 15 602,39 euroa) (talousarviossa 
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varattu 18 900 euroa).  
 
Vuonna 2019 NAT (Nordisk Administrativt Tidskrift) julkaisun kulut olivat 17 894,24 euroa (2018: 
18 578,30 euroa), joista henkilöstökulujen (toimituksen palkkiot ja käännöstyöpalkkiot) osuus oli 
10 258,38 euroa (2018: 9 698,37 euroa) ja kustantajan osuus 7 635,86 euroa (2018: 8 879,93 euroa).  
 
Vuonna 2019 varsinaisen toiminnan kokonaismenot olivat 146 083,85 euroa (2018: 155 760,40 euroa) 
ja pysyivät siten talousarviossa varatun 190 600 euron puitteissa. 
 
Vuonna 2019 jäsenmaksuja kertyi 1970 euroa (2018: 2040 euroa). 
 
Sijoitustoiminta 
 
Yhdistyksen varainhoitajana toimi Taaleri täyden valtakirjan varainhoitosopimuksella. Vuonna 2019 
sijoitustoiminnan kokonaiskulut (mm. säilytys- ja hoitopalkkiot, arvopapereiden myyntitappiot ja 
arvonalennukset sekä korot) olivat 94 679,73 euroa (2018: 177 220,25 euroa), joista vuonna 2019 
säilytys- ja hoitopalkkiot olivat 8 076,86 euroa (2018: 8 806,67 euroa). Vuonna 2019 sijoitustoiminnan 
kokonaistuotot (mm. osingot ja voitto-osuudet, korkotuotot, arvopapereiden myyntivoitot ja 
arvonalennusten palautukset) olivat 345 677,97 euroa (2018: 150 070,89 euroa). 
 
Vuonna 2019 yhdistyksen taseen loppusumma oli 2 502 128,82 euroa (2018: 2 389 239,24 euroa) ja 
velkojen loppusumma oli 6 005,10 euroa (2018: 631,25 euroa). Vuoden 2019 ylijäämä oli 106 884,48 
euroa (2018: alijäämäinen -180 579,76 euroa). 
 

Yhdistyksen toiminta 
 
Kevätkokous. Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin tiistaina 14.5.2019 Suomen 
kansallismuseossa (kokoustila Ateljee). Ennen kokousta Nina Nordström (Ihmisoikeuspolitiikan yksikön 
päällikkö, UM) piti esitelmän aiheesta "Euroopan neuvoston yhä vaikeampi tehtävä: Ihmisoikeuksien, 
demokratian ja oikeusvaltion edistäminen Euroopassa”. Kevätkokouksen jälkeen tutustuttiin oppaan 
kanssa Kansallismuseon näyttelyyn "Kansallisaarteet". Kokoukseen osallistui 27 yhdistyksen jäsentä. 
 
Kevätkokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen mukaan kevätkokouksessa käsiteltävät asiat ja 
vahvistettiin yhdistyksen tilinpäätös. Yhdistyksen 2018 vuoden hallitukselle ja rahastonhoitajalle 
myönnettiin tilintarkastajien lausunnon mukaisesti tili- ja vastuuvapaus toimintavuodelta 2018.  
 
Syyskokous. Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous järjestettiin keskiviikkona 11.12.2019 Suomen 
kansallismuseossa (kokoustila Ateljee). Ennen syyskokousta KHO:n presidentti Kari Kuusiniemi piti 
syyskokousalustuksen teemasta "Oikeusvaltio Euroopan unionissa". Kokouksessa käsiteltiin 
yhdistyksen sääntöjen mukaan syyskokouksessa käsiteltävät asiat. Yhdistyksen toimintasuunnitelma 
ja talousarvio vuodelle 2020 hyväksyttiin. Tilintarkastajaksi valittiin TalousNosturista HT-tilintarkastaja 
Virva Saarinen ja HT-tilintarkastaja Aarto Hirvi hänen varajäsenekseen. Yhdistyksen jäsenmaksuksi 
vuodelle 2020 vahvistettiin 10 euroa. Kokouksen jälkeen järjestettiin glögitilaisuus NAF:in jäsenille. 
Kokoukseen osallistui 32 yhdistyksen jäsentä. 
 
Käsiteltiin yhdistyksen hallituksen jäsenten valintaa erovuoroisten sijaan. Yhdistyksen sääntöjen 6 §:n 
mukaan hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta siten, että 
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puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain. Erovuoroiset jäsenet voidaan valita uudelleen. 
Erovuorossa olivat Sebastian Godenhjelm, Kaisa Lähteenmäki-Smith, Jan-Erik Johanson, Pirjo Pihlaja 
ja Håkan Stoor. Jan-Erik Johanson ja Håkan Stoor olivat ilmoittaneet eroavansa. Kaikki muut 
erovuorossa olevat hallituksen jäsenet olivat ilmoittaneet olevansa käytettävissä jatkamaan 
yhdistyksen hallituksessa. Sebastian Godenhjelm, Kaisa Lähteenmäki-Smith ja Pirjo Pihlaja valittiin 
uudelle kaksivuotiskaudelle. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Paul Karlsson ja Ulrika Krook. 
 
Hallituksen kokoonpanoksi vuonna 2020 muodostui näin ollen: Tytti Yli-Viikari (puheenjohtaja), 
Sebastian Godenhjelm, Paul Karlsson, Ulrika Krook, Kaisa Lähteenmäki-Smith, Pirjo Pihlaja, Camilla 
Sandström, Camilla Servo, Stefan Sjöblom, Markku Suksi ja Ida Sulin. 
 
Bilateraalinen seminaari. NAF:n Suomen osasto ry ja NAF:in Ruotsin osasto ry järjestivät yhteistyössä 
seminaarin teemalla "Eurooppaoikeuden vaikutus kansalliseen hallintoon" / ”Europarättens 
inflytande på nationell förvaltning". Seminaari pidettiin 5.4.2019 Korkeimmassa hallinto-oikeudessa, 
Riddarholmenilla Tukholmassa. Ohjelma koostui alustuksista, lounaasta (Gamla Riksarkivet) sekä 
opastetusta kierroksesta Riddarholmenin kirkossa. Alustajina olivat oikeusneuvos Pekka Aalto, 
oikeusneuvos Niilo Jääskinen, professori Jane Reichel (Ruotsi) sekä pääjuristi Hans-Olof Lindblom. 
Seminaariin Suomesta osallistui 12 NAF:n jäsentä. 
 
Lounaskokouksia järjestettiin vuonna 2019 aikaisempien vuosien tapaan. Kokouksia järjestettiin 
kertomusvuonna yhteensä neljä. Kuhunkin kokoukseen osallistui n. 20-30 yhdistyksen jäsentä. 
 

• Vuoden 2019 ensimmäinen lounaskokous järjestettiin 10.1.2019 Vaasassa tiedekirjasto 
Tritonian Nissi-auditoriossa. Kokouksessa professori Lotta Lerwall (Uppsalan yliopisto) alusti 
aiheesta: "Valtion hallinto parempaa koulua varten - kehitys Ruotsissa" (ruotsiksi). Lerwallin 
esityksen jälkeen apulaisprofessori Suvianna Hakalehto (Itä-Suomen yliopisto) piti 
kommenttipuheenvuoron. 
 

• Kevään 2019 toinen lounaskokous järjestettiin 28.3.2019 Café Esplanadissa Helsingissä. 
Lounaskokouksen teemana oli ” Kokemuksia Islannin yleiskokouksesta ja pohjoismaisen 
yhteistyön tulevaisuus”. Lounastilaisuudessa teemasta ovat keskustelemassa Kuntaliiton 
lakiasiain johtaja Arto Sulonen, NAF:in entinen puheenjohtaja, OTL Pekka Nurmi sekä 
professori emeritus, OTT Jyrki Tala. Teemaa kommentoivat myös NAF:in hallituksen edustajat. 

 

• Vuoden 2019 kolmas lounaskokous pidettiin 24.10.2019 ravintola Sunnissa Helsingissä. 
Kokouksessa lainsäädäntöneuvos Heidi Kaila valtioneuvoston kansliasta alusti 
aiheesta ”Finlands EU-ordförandeskap 2019". 
 

• Vuoden 2019 neljäs ja viimeinen lounaskokous järjestettiin 10.12.2019. Kokouspaikka oli 
ravintola Sunn Helsingissä. Kokouksessa NAF:in juhlavuosistipendiaatti 2018 PhD, 
yliopistonlehtori Milla Vaha alusti tutkimuksestaan ”Ilmastopakolaisuuden tulevaisuus: 
Alueellisen yhteistyön mahdollisuudet Pohjoismaissa”. 

 
Tunnustuspalkinto. Vuonna 2019 tunnustuspalkintoa ei jaettu. 
 
Kunniajäsenet. Vuonna 2019 yhdistyksen kunniajäseneksi kutsuttiin OTT, oikeusneuvos Eija Siitari. 
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Avustustoiminta. Tutkimusapurahoja myönnettiin vuonna 2019 yhteensä 85 477,77 euroa (2018: 
81 092,91 euroa), joista 72 977,77 euroa kohdistuivat varsinaisiin apurahoihin ja 12 500 euroa 
toiminnanedistämisrahaan. Tutkimus- ja julkaisuapurahojen hakuaika oli keväällä 2019, matka-
apuhojen ja toiminnanedistämisapurahojen hakuajan ollessa jatkuva. NAF:in juhlakauden (2018-2022) 
kunniaksi yhdistyksen Suomen osasto jakoi syksyllä 2019 erillisen isomman tutkimusapurahan yhden 
vuoden päätoimiseen tutkimustyöhön. 
 
Yksivuotinen tutkimusapuraha 2019 
 
VTT, Tuula Teräväinen ja tutkimusryhmä (Itä-Suomen yliopisto) ympäristöpolitiikan, sosiologian ja 
politiikan tutkimuksen tutkimusprojektiin "Arktisen alueen ylirajaisten vesiresurssien hallinta – 
pohjoismaiset hallinnon, hallinnan ja hallinnallisuuden haasteet, odotukset ja uudet avaukset" 24 000 
euroa (19.12.2019) 
 
Tutkimusapurahat väitöskirja- ja muuhun tutkimustyöhön (yhteensä 25 200) 
 
VTM, väitöskirjatutkija Håkan Hemberg (Åbo Akademi) julkisen hallinnon tutkimuksen 
väitöskirjatyöhön ”Verksamhetens effektivisering inom offentlig förvaltning med 
bibehållen/förbättrad etik” 4 000 euroa (6.5.2019) 
 
FM, tohtorikoulutettava Kaisa Pankakoski (Cardiffin yliopisto, Wales) sosiolingvistiikan 
väitöskirjatyöhön ”Vertaileva tutkimus kolmikielisistä perheistä Suomessa ja Walesissa: kielipolitiikka 
ja kielten kehitykseen vaikuttavat tekijät” 1 200 euroa (6.5.2019) 
 
OTM, jatko-opiskelija Kristian Keskitalo (Helsingin yliopisto) oikeustieteen väitöskirjatyöhön ”Rahan 
sääntelyn oikeushistoria – raha oikeudellisena käsitteenä ennen ja nyt” 4 000 euroa (6.5.2019) 
 
VTL, kaupunginjohtaja Mats Brandt Vaasan yliopisto) sosiaali- ja terveyshallintotieteen 
tutkimusprojektiin ”Effektiva kontrollmetoder – case äldreboenden. Hurdana samband finns det 
mellan kvaliteten på boende, hur verksamheten kontrolleras och hur brukardelaktigheten ordnas.” 4 
000 euroa (6.5.2019) 
 
VTM, väitöskirjatutkija Marjukka Weide (Jyväskylän yliopisto) politiikan ja hallinnon tutkimuksen 
väitöskirjatyöhön "PARTICIPATIVE EXPECTATIONS. How is Political Citizenship Constructed in Finnish 
and Danish Immigrant Incorporation Policies?" 4 000 euroa (6.5.2019) 
 
HM, nuorempi tutkija Paula Tulppo (Arktinen keskus, Lapin yliopisto) sosiologian 
väitöskirjatyöhön ”EU:n rajayhteistyö aluekehittämisen välineenä Suomen ja Ruotsin välisellä 
pohjoisella rajaseudulla” 4 000 euroa (6.5.2019) 
 
Doktor elektus, asianajaja Anna Barlow (Åbo Akademi), oikeustieteen tutkimusprojektiin “The Global 
Access to Justice Project” osallistumiseen 4 000 euroa (6.5.2019) 
 
Matka-apurahat kansainvälistymistä edistäviin ulkomaisiin tutkimus- ja työmatkoihin (yhteensä 
17 777,77 euroa) 
 
HM Yliopisto-opettaja Paula Rossi (Tampereen Yliopisto) 1 000 euron matka-apuraha Tanskassa 
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järjestettävään "The Summer Course in Narrative Study" (10.5.2019). 
 
Tutkijatohtori Tomoya Wakayama (Tampereen Yliopisto) 850 euron matka-apuraha Oslossa 
järjestettävään PlanNord 2019-konferensin osallistumista varten sekä 250 euron matka-apurahan 
Seinäjoella järjestettävään NoRSA 2019-konferensin osallistumista varten. Yhteensä 1 100 euroa 
(10.5.2019). 
 
HT, yliopistonlehtori Anni Jäntti (Tampereen Yliopisto) 2 000 euron matka-apuraha Belfastissa 
järjestettävään EGPA-konferenssiin osallistumista varten (10.5.2019). 
 
VTM, tohtorikoulutettava projektisuunnittelija Isak Vento 1 400 euron matka-apuraha Budapestissa 
järjestettävään "ECPR Summer School in Methods and Techniques" (10.5.2019). 
 
VTT, erikoistutkija Pekka Kettunen 700 euron matka-apuraha Potsdamissa järjestettävään kokouksen 
osallistumista varten. Kokous liittyy Kettusen kirjahankkeeseen: "THE FUTURE OF LOCAL SELF-
GOVERNMENT. CHALLENGES FOR LOCAL DEMOCRACY AND ADMINISTRATION" (12.6.2019). 
 
HT, professori Elias Pekkola (Tampereen Yliopisto) 1 750 euron matka-apuraha Belfastissa 
järjestettävään EGPA-konferessiin osallistumista varten (12.6.2019). 
 
HT Anna-Elina Kork, HT yliopistonlehtori Lotta-Maria Sinervo ja tutkijatohtori Kirsi Hasanen 
(Tampereen Yliopisto) 2 550 euron yhteinen matka-apuraha Belfastissa järjestettävään EGPA-
konferenssiin osallistumista varten (10.5.2019). 
 
VTT, tutkijatohtori Kanerva Kuokkanen (Svenska social- och kommunalhögskolan, HY) 1 400 euron 
matka-apuraha Budapestissa järjestettävään "ECPR Summer School in Methods and Techniques" 
(12.6.2019). 
 
Varatuomari, VTM Lauri Jääskeläinen (Ympäristöministeriö) 1 500 euron matka-apuraha "Moderne 
byggregler" -hankkeen tutumista varten Tukholmassa ja Karlskronassa. (12.6.2019) 
 
YTT Tanja Joona (Tampereen Yliopisto) 1 000 euron matka-apuraha Reykjavikissa järjestettävään Artic 
Circle -konferenssiin osallistumista varten (18.9.2019). 
 
YTM Kaisa Kurkela (Tampereen Yliopisto) 500 euron matka-apuraha Pariisissa  järjestettävälle "Political 
leadership and democratic innovations in local governments” -kurssille osallistumista varten" 
(18.9.2019). 
 
HM, FM Sanna Lehtinen (Tampereen Yliopisto) 500 euron matka-apuraha Portossa järjestettävään 
UCP-konferenssin osallistumista varten (18.9.2019). 
 
OTM, VT, KTM Mikko Laapas (Helsingin hallinto-oikeus / Helsingin yliopisto) 800 euron matka-apuraha, 
tutkijavierailu Tukholman yliopistossa. (18.9.2019). 
 
VTM Juha Klemelä (Tampereen Yliopisto) 175 euron matka-apuraha Turussa järjestettävään Nordiska 
Kommunforskarkonferens -tapahtuman osallistumista varten (18.9.2019). 
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ON, OTM Sonja Aaltomaa (Helsingin Yliopisto) 180 euron matka-apuraha Suomen suurlähetystössä 
Oslossa suoritettavan korkeakouluharjoittelijan kuluihin 2(18.9.2019). 
 
Doktor elektus, asianajaja Anna Barlow (Åbo Akademi), oikeustieteen matka-apuraha liittyen 
tutkimusprojektiin “The Global Access to Justice Project” Turussa 2 000 euroa (19.9.2019)  
 
 
Julkaisuapurahat (yhteensä 6 000 euroa) 
 
KTT, yliopettaja Jukka Ojasalo (Laurea-ammattikorkeakoulu) artikkelikäsikirjoitusten 
kielentarkastamista varten ”Julkisen sektorin palveluiden innovaatioyhteistyö yritysten, kolmannen 
sektorin ja muiden organisaatioiden kanssa. Avoimet innovaatioalustat ja julkisella sektorilla.” 1 000 
euroa (6.5.2019) 
 
Suomen Lainopilliselle Yhdistykselle (JF) Kai Kokon "Ympäristöoikeuden perusteet" -teoksen 
käännöskuluihin 5 000 euroa (6.5.2019) 
 
Toiminnanedistämisrahat (yhteensä 12 500 euroa) 
 
Valtiontieteelliselle yhdistykselle 1 000 euroa. 
 
Valtiotieteelliselle Yhdistykselle "Politiikan tutkimuksen päivät 2020" -konferenssikuluihin 3 500 euroa. 
NAF saa näkyvyyttä tilaisuudessa ja NAF:in jäsenillä on mahdollisuus osallistua konferenssiin maksutta. 
(20.11.2019) 
 
Hallinnon Tutkimuksen Seuralle ja Focus Localis ry:lle Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivien 
järjestämiseen 4 000 euroa. NAF saa näkyvyyttä tilaisuudessa ja NAF:in jäsenillä on mahdollisuus 
osallistua konferenssiin maksutta ja illalliseen alennetulla hinnalla. (10.6.2019) 
 
Suomen Kuntaliitolle pohjoismaisen Kommunkompassen-arviointivälineen käyttöönottoon 4 000 
euroa. (10.4.2019) 
 
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2019 lopussa yhteensä 239 henkilöä (227 jäsentä sekä 12 
kunniajäsentä) (2018: yhteensä 230). Jäsenmaksu oli 10 euroa. Kertomusvuonna yhdistys sai 14 uutta 
jäsentä. 5 jäsentä jätti yhdistyksen. 
 
NAT-julkaisu ilmestyi kertomusvuonna kahdella numerolla, jotka julkaistiin sähköisessä muodossa 
Open Access -alustalla. NAT:in päätoimittajana toimi julkisoikeuden yliopistolehtori Niina Mäntylä ja 
toimitussihteerinä toimi HTM, FM Laura Perttola. 
 
 
Helsingissä 24.3.2020 
 
 
 
Tytti Yli-Viikari   Laura Karjalehto 
Yhdistyksen puheenjohtaja                       Yhdistyksen sihteeri 
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