
 

 

 
Kertomus Pohjoismaiden Hallinnollisen Liiton Suomen osasto 

ry:n toiminnasta vuonna 2009 
 
 
 
 
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, esittelijäneuvos 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 2009 yhteensä 9 kertaa. 
 
Yhdistyksen tilintarkastajina ovat toimineet hallinto-oikeustuomari Juha Rautiainen 
ja lainsäädäntöneuvos Eija Siitari-Vanne. Varatilintarkastajia ovat olleet ylijohtaja 
Pekka Nurmi ja hallinto-oikeustuomari Sirkka Heikkilä. 
 
Yhdistyksen kirjanpitäjänä on toiminut auktorisoitu kirjanpitotoimisto Ludwig Oy. 
 
Yhdistyksen taloudellinen tilanne 
 
Yhdistyksen taseen loppusumma on 1 340 146,19 euroa (vuonna 2008 1 135 954, 83 
euroa) ja velat 4 189,60 euroa (vuonna 2008  4119,55 euroa).  
 
Vuoden 2009 ylijäämä  on 204 121,31 euroa (Vuoden 2008 alijäämä  465 997,26 
euroa). Tilinpäätössiirtoa toimintarahastoon ei ole tehty. 
 
Jäsenmaksuina kertyi vuonna 2009 1 880 euroa. Vuonna 2008 kertymä oli 1820 euroa. 
 
Yhdistyksen toiminta 
 
Kevätkokous järjestettiin 27.5.2009 Säätytalossa. 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 2008. Varsinaisten kokousasioiden jälkeen valtioneuvoston 
turvallisuusjohtaja Timo Härkönen kertoi valtion kriisijohtamisen mallista ja 
tilannekuvasta. 
 
Syyskokous pidettiin 30.11.2009 Helsingin yliopiston Svenska social- och kom-
munalhögskolanin uusissa tiloissa Kruunuhaassa.  

Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen hallituksen jäsenten valintaa erovuoroisten si-
jaan. Hallitus päätti yksimielisesti esittää yhdistyksen puheenjohtaja Sten Palmgre-
nia jatkamaan tehtävässään seuraavan kaksivuotiskauden. 



 

 

 
Yhdistyksen muista hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Lena Kumlin, Marjatta 
Mäenpää, Eija Mäkinen, Outi Suviranta, Liisa Tähtinen ja Auni-Marja Vilavaara.  
Hallitus päätti esittää syyskokoukselle että erovuorossa olevat hallituksen jäsenet 
valittaisiin jatkamaan tehtävissään seuraavan kaksivuotiskauden. 

 
Hallitus päätti esittää että yhdistyksen tilintarkastajat Juha Rautiainen ja Eija Siitari-
Vanne valittaisiin jatkamaan tehtävässään. Varatilintarkastajiksi valittiin Pekka 
Nurmi ja Sirkka Heikkilä.  
 
Yhdistyksen tunnustuspalkintolautakunnan kolmevuotinen toimikausi päättyi syk-
syllä 2009. Hallitus päätti esittää että tunnustuspalkintolautakunnassa jatkavat Pek-
ka Nurmi ja Olli Mäenpää. Raija Huhtanen oli ilmoittanut, että hän ei ole jatkossa 
käytettävissä tunnustuspalkintolautakunnan jäsenenä. Huhtasen tilalle valittiin Mari-
ta Liljeström. 
 
Syyskokouksen jälkeen rehtori Henrik Hägglund piti puheen Svenska social- och 
kommunalhögskolanin historiasta ja lehtori Martin Björklund piti esitelmän aiheesta 
"Proportionalitetsbedömning i global skala?  Världshandelsorganisationen WTO:s 
tvistlösningsmekanism". Kokouksen yhteydessä järjestetään myös tutustumiskierros 
uudessa rakennuksessa. 
 
Lounaskokouksia järjestettiin aikaisempien vuosien tapaan. Kokouksia järjestettiin 
kertomusvuonna yhteensä kolme. Kevään ensimmäisessä lounaskokouksessa 
10.3.2009 Vaali- ja puoluerahoitustoimikunnan puheenjohtaja VTL Lauri Tarasti 
alusti vaali- ja puoluerahoituksen uudistamisesta. Kevään toisessa lounaskokouk-
sessa 21.4.2009 ylitarkastaja Laura Määttänen esitteli valtioneuvoston kertomusta 
kielilainsäädännön soveltamisesta 2009, joka hyväksyttiin 26. maaliskuuta 2009 
annettavaksi eduskunnalle. Syksyn lounaskokous järjestettiin 28.10. jolloin oikeus-
ministeriön erikoissuunnittelija Niklas Wilhelmsson kertoi valtioneuvoston periaa-
tepäätöksestä demokratian edistämisestä Suomessa.  
 
 
Yhdistys järjesti seminaarin 25.2 jossa vuoden 2008 tunnustuspalkinto luovutet-
tiin professori Lena Marcussonille Uppsalan yliopistosta. Tilaisuus järjestettiin  
Helsingin yliopiston päärakennuksen konsistorisalissa. Professori Marcusson piti 
tilaisuudessa esitelmän otsikolla ”Aktuella trender i svensk förvaltningsrätt och för-
valtningspolitik". 
 
 
Tunnustuspalkinto. Hallitus päätti kokouksessaan 19.11.2008 myöntää yhdistyksen 
neljännen tunnustuspalkinnon Korkeimman hallinto-oikeuden presidenttille Pekka 
Hallbergille. 
  
Palkinto luovutettiin Hallbergille Korkeimman hallinto-oikeuden tiloissa järjestetyssä 
seminaarissa 25.2.2010. 
 
Avustustoiminta. Yhdistys myönsi apurahoja ja tunnustuspalkintoja yhteensä 8 000 
euroa..    
 
Yhdistyksen jäsenmäärä oli kertomusvuoden lopussa 198 jäsentä (edellisen vuoden 
lopussa jäseniä oli 202). Jäsenmaksu oli 20 euroa. 



 

 

 
NAT ei ilmestynyt vuonna 2009. Suomen osastoa edustavana toimittajana on toiminut 
professori Eija Mäkinen.  
 
 
 
Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2010 
 
 
 
 
Sten Palmgren    Niklas Wilhelmsson 
puheenjohtaja    sihteeri 


