
 
Kertomus Pohjoismaiden Hallinnollisen Liiton Suomen osasto 

ry:n toiminnasta vuonna 2008 
 
 
 
 
Yhdistyksen hallitukseen ovat kuuluneet kertomusvuonna puheenjohtajana 
lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, varapuheenjohtajana professori Outi Suviranta ja 
muina jäseninä, erityisasiantuntija Jannika Enegren-Åberg, professori Heikki Kulla, 
varatuomari Lena Kumlin, kansainvälisten asiain neuvos Greta Lohiniva, hallinto-
oikeustuomari Marjatta Mäenpää, professori Eija Mäkinen, lakiasiain päällikkö Kari 
Prättälä, OTT, vanhempi hallintosihteeri Liisa Tähtinen, kansliapäällikkö Pertti 
Vanne sekä osastopäällikkö Auni-Marja Vilavaara. Hallituksen sihteereinä on toiminut 
erikoissuunnittelija Niklas Wilhelmsson sekä tutkija Hanna-Leena Iso-Ketola. 
Yhdistyksen taloutta on hoitanut vanhempi hallintosihteeri Liisa Tähtinen.  
 
Hallitus kokoontui vuonna 2008 yhteensä 6 kertaa. 
 
Yhdistyksen tilintarkastajina ovat toimineet vanhempi hallintosihteeri Marja Ihto ja 
lainsäädäntöneuvos Eija Siitari-Vanne. Varatilintarkastajia ovat olleet ylijohtaja Pekka 
Nurmi ja hallinto-oikeuden ylituomari Juha Rautiainen. 
 
Yhdistyksen kirjanpitäjänä on toiminut auktorisoitu kirjanpitotoimisto Ludwig. 
 
Yhdistyksen taloudellinen tilanne 
 
Yhdistyksen taseen loppusumma on 1 135 954, 83 euroa (vuonna 2007 1 581 730,16 
euroa) ja velat 4119,55 euroa (vuonna 2007 2 752,50 euroa).  
 
Vuoden 2008 alijäämä on 465 997,26 euroa (Vuoden 2007 ylijäämä 3 306,66 euroa). 
Tilinpäätössiirtoa toimintarahastoon ei ole tehty. 
 
Jäsenmaksuina kertyi vuonna 2008 1820 euroa. Vuonna 2007 kertymä oli 2 180 euroa. 
 
Yhdistyksen toiminta 
 
Kevätkokous järjestettiin 26.5.2008 eduskuntatalossa. Kokouksessa käsiteltiin 
yhdistyksen sääntöjen mukaan kevätkokouksessa käsiteltävät asiat sekä talousarvion 
tarkistaminen. Yhdistyksen tilinpäätös vahvistettiin. Yhdistyksen hallitukselle ja 
rahastonhoitajalle myönnettiin tilintarkastajien lausunnon mukaisesti tili- ja 
vastuuvapaus vuodelta 2007. Kokouksen yhteydessä kansanedustaja Jacob 
Söderman piti esitelmän perustuslakivaliokunnan toiminnasta.  
 
Syyskokous pidettiin 19.11.2008 Helsingin pääpelastusasemalla. Kokouksen jälkeen 
pelastuslaitoksen pelastuskomentaja Kari Lehtokangas esitteli pelastuslaitoksen 
toimintaa ja pelastuskalustoa.  

Erovuorossa olevista hallituksen jäsenistä Patrick Zilliacus oli ilmoittanut, että hän 
ei ole jatkossa käytettävissä hallituksen jäsenenä. Hänen tilalleen valittiin seuraa-
vaksi kaksivuotiskaudeksi kansainvälisten asiain neuvos Greta Lohiniva eduskunnas-
ta. Erovuorossa olevista hallituksen jäsenistä Kulla, Prättälä, Vanne ja Enegren-
Åberg valittiin yksimielisesti jatkamaan tehtävässä seuraavan kaksivuotiskauden.  
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Yhdistyksen tilintarkastajiksi vuodelle 2008 valittiin Juha Rautiainen ja Eija Siitari-
Vanne. Varatilintarkastajiksi valittiin Pekka Nurmi ja Sirkka Heikkilä.  
 
Lounaskokouksia järjestettiin aikaisempien vuosien tapaan. Kokouksia järjestettiin 
kertomusvuonna yhteensä kolme. Ensimmäisessä lounaskokouksessa 
lainsäädäntösihteeri Liisa Vanhala kertoi valmiuslainsäädännön uudistamisesta. 
Toisessa lounaskokouksessa lainsäädäntöneuvos Marietta Keravuori alusti 
väitöskirjansa teemasta ”Yksityinen julkisen vallan käyttäjänä. 
Valtiosääntöoikeudellinen tutkimus julkisen hallintotehtävän antamisesta muulle 
kuin viranomaiselle”. Kolmannessa lounaskokouksessa erikoissuunnittelija Niklas 
Wilhelmsson oikeusministeriön demokratiayksiköstä alusti aiheesta Demokratian 
kehittämisen suuntaviivat ja hallituksen demokratia-asiakirja vuonna 2009. 
Lounaskokoukset pidettiin korkeimman hallinto-oikeuden henkilökuntaravintola 
Kohokkaassa. 
 
Yhdistys järjesti kevätretken Vaasaan 8.-9.5. Retken ohjelmaan kuului tutustumi-
nen Vaasan yliopistoon, yliopiston osaamisalueisiin ja kehitysnäkymiin, ajankohtai-
seen tutkimukseen hallintotieteiden tiedekunnassa sekä oikeustieteelliseen koulu-
tukseen ja tutkimukseen Vaasassa. Retkellä järjestettiin myös vierailu Vaasan Ho-
vioikeuteen. Hovioikeuden presidentti Mikko Könkkölä kertoi käräjäoikeusuudis-
tuksesta ja muutoksenhakulupajärjestelmän arvioinnista. Hallinto-oikeustuomari 
Marjatta Korsbäck Vaasan hallinto-oikeudesta puolestaan alusti ympäristöasioita 
koskevien valitusten käsittelyn erityispiirteistä ja haasteista. Retkelle osallistui noin 
kymmenen yhdistyksen jäsentä.  
 
Yhdistys järjesti seminaarin yhdessä Ruotsin osaston kanssa. Seminaari pidettiin 17.-
18.9.2008 Porvoossa. Seminaarin ensimmäisen päivän aiheena oli Suomen ja Ruot-
sin valtiosäännön kehitys vuoden 1809 jälkeen, ja se järjestettiin Porvoon tuomio-
kapitulin tiloissa. Toisen päivän aiheena oli kuntien perustuslaillinen asema, tilai-
suus järjestettiin Porvoon kaupungintalossa.  Seminaarin alustajina olivat professori 
Henrik Meinander (Helsingin yliopisto), regeringsrådet Henrik Jermsten (Rege-
ringsrätten), kaupunginjohtaja Marcus Henricson (Porvoon kapunki), rehtori Henrik 
Hägglund (Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet), 
förbundsjuristen Håkan Torngren (Sveriges Kommuner och Landsting) sekä profes-
sori Pia Letto-Vanamo (Helsingin yliopisto). Seminaariin osallistui 22 Suomen osas-
ton ja 17 Ruotsin osaston jäsentä.  
 
Tunnustuspalkinto. Hallitus päätti kokouksessaan 19.11.2008 myöntää yhdistyksen 
kolmannen tunnustuspalkinnon Uppsalan yliopiston hallinto-oikeuden professori Lena 
Marcussonille. Palkinto luovutettiin Marcussonille Helsingin yliopiston tiloissa 
järjestetyssä seminaarissa 25.2.2009. 
 
Avustustoiminta. Yhdistys ei myöntänyt apurahoja vuoden 2008 aikana. 
 
Yhdistyksen jäsenmäärä oli kertomusvuoden lopussa 202 jäsentä (edellisen vuoden 
lopussa jäseniä oli 192). Jäsenmaksu oli 20 euroa. 
 
NAT ei ilmestynyt vuonna 2008. Suomen osastoa edustavana toimittajana on toiminut 
professori Eija Mäkinen.  
 
 
 



 
 

3

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2009 
 
 
 
 
Sten Palmgren    Niklas Wilhelmsson 
puheenjohtaja    sihteeri 


