
 
 
 

Kertomus Pohjoismaiden Hallinnollisen Liiton Suomen osasto 
ry:n toiminnasta vuonna 2010 

 
 
 
 
Yhdistyksen hallitukseen ovat kuuluneet kertomusvuonna puheenjohtajana 
lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, varapuheenjohtajana professori Outi Suviranta ja 
muina jäseninä, varatuomari Jannika Enegren-Åberg, professori Heikki Kulla, 
varatuomari Lena Kumlin, kansainvälisten asiain neuvos Greta Lohiniva, hallinto-
oikeuden ylituomari Marjatta Mäenpää, professori Eija Mäkinen, lakiasiain päällikkö 
Kari Prättälä, vanhempi hallintosihteeri Liisa Tähtinen, kansliapäällikkö Pertti Vanne 
sekä osastopäällikkö Auni-Marja Vilavaara. Hallituksen sihteerinä on toiminut 
erikoissuunnittelija Niklas Wilhelmsson. Liisa Tähtinen on toiminut yhdistyksen 
taloudenhoitajana.  
 
Hallitus kokoontui vuonna 2010 yhteensä 6 kertaa. 
 
Yhdistyksen tilintarkastajina ovat toimineet hallinto-oikeustuomari Juha Rautiainen 
ja hallintoneuvos Eija Siitari-Vanne. Varatilintarkastajia ovat olleet ylijohtaja Pekka 
Nurmi ja hallinto-oikeustuomari Liisa Heikkilä. 
 
Yhdistyksen kirjanpitäjänä on toiminut auktorisoitu kirjanpitotoimisto Ludwig. 
 
Yhdistyksen taloudellinen tilanne 
 
Yhdistyksen taseen loppusumma on 1 606 387,64 euroa (vuonna 2009 1 340 146,19 
euroa) ja velat  0,00 euroa (vuonna 2009 2548,17 euroa).  
 
Vuoden 2010 ylijäämä on 269 820,30euroa (Vuoden 2009 ylijäämä oli 204 121,31 
euroa). Tilinpäätössiirtoa toimintarahastoon ei ole tehty. 
 
Jäsenmaksuina kertyi vuonna 2010 980 euroa. Vuonna 2009 kertymä oli 1880 euroa. 
 
Yhdistyksen toiminta 
 
Kevätkokous järjestettiin 11.5.2010 Korkeimman hallinto-oikeuden tiloissa. Koko-
uksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen mukaan kevätkokouksessa käsiteltävät 
asiat sekä talousarvion tarkistaminen. Yhdistyksen tilinpäätös vahvistettiin. Yhdis-
tyksen hallitukselle ja rahastonhoitajalle myönnettiin tilintarkastajien lausunnon mu-
kaisesti tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2009. Kokouksen yhteydessä hallinto-
oikeustuomari Janne Aer kertoi oikaisuvaatimusmenettelyä koskevasta uudistukses-
ta. 
 
Syyskokous pidettiin 29.11.2010 Eduskunnan pikkuparlamentissa.  Kokouksessa 
käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen mukaan syyskokouksessa käsiteltävät asiat.  
 
Erovuorossa olevista hallituksen jäsenistä Heikki Kulla, Kari Prättälä, Marjatta Mä-
enpää ja Pertti Vanne olivat ilmoittaneet, että he eivät ole jatkossa käytettävissä. 
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Heidän tilalleen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi valittiin hallinto-oikeustuomari 
Janne Aer Helsingin hallinto-oikeudesta, rehtori Henrik Hägglund Svenska social- 
och kommunalhögskolanista, professori Markku Suksi Åbo Akademista ja lakiasi-
ainjohtaja Arto Sulonen Suomen kuntaliitosta.  

Yhdistyksen tilintarkastajiksi vuodelle 2011 valittiin Juha Rautiainen ja Eija Siitari-
Vanne. Varatilintarkastajiksi valittiin Pekka Nurmi ja Sirkka Heikkilä.  
 
Kevätkokouksessa kansanedustaja Christina Gestrin alusti teemasta Itämeren par-
lamentaarinen yhteistyö ja ympäristöyhteistyö.   
 
Lounaskokouksia järjestettiin aikaisempien vuosien tapaan. Kokouksia järjestettiin 
kertomusvuonna yhteensä kaksi. Kevään lounaskokous järjestettiin 15.4 oikeusmi-
nisteriössä. Kokouksessa oikeusministeriön demokratia- ja kieliasioiden yksikön 
johtaja Johanna Suurpää kertoi perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta Suomessa, 
Ihmisoikeuspoliittisen selonteon valossa (VNS 7/2009). Toinen lounaskokous pidet-
tiin myös oikeusministeriössä. Kokouksessa tutkija Birgitta Wahlberg (Åbo Akade-
mi) alusti tuotantoeläinten hyvinvoinnin sääntelystä ja valvonnasta. 
 
Yhdistys järjesti seminaarin yhdessä Ruotsin osaston kanssa. Pohjoismaiden hallin-
nollisen liiton Suomen ja Ruotsin osastojen yhteinen seminaari järjestettiin Tuk-
holmassa perjantaina 29.1.2010.  
 
Seminaari järjestettiin Kuninkaanlinnan Bernadotte-kirjastossa, jossa kirjastonjohta-
ja Göran Alm piti esitelmän Bernadotten suvun 200-vuotisesta valtakaudesta. Tä-
män jälkeen siirryttiin Kammarrättenin tiloihin, jossa departementsråd Kristina 
Svahn Starrsjö piti esityksen Ruotsin perustuslain uudistuksesta.   

 
Seminaarin kolmantena aiheena oli aluehallinnon uudistus Suomessa, josta alusti 
maakuntajohtaja Olav Jern. Seminaarin aiheena oli myös OECD:n lainsäädännön 
laatua koskevan maatutkinnan johtopäätökset Suomessa ja Ruotsissa. Suomen arvi-
oinnin tuloksia esitteli ylijohtaja Pekka Nurmi oikeusministeriöstä.  
 
Liiton toiminta. Pohjoismaiden hallinnollisen liiton yleiskokous järjestettiin Norjan 
Tromssassa 26.–28.5. Yleiskokouksen teemana oli Utfordringer for de nordiske 
demokratier i det 21. århundre. Yhdistys tuki jäsentensä osallistumista konferens-
siin.  
 
Pohjoismaisen hallinnollisen liiton puheenjohtajuus siirtyi toukokuussa Suomen 
osastolle. Suomen osasto järjestää seuraavan yleiskokouksen Suomessa elokuussa 
2012. Suomi järjesti 8.10.2010 liiton hallitusten välisen kokouksen Helsingissä. 
Kokouksessa päätettiin muun muassa NAT-aikakauslehden julkaisemisesta vuonna 
2011. 
 
Tunnustuspalkinto. Tunnustuspalkintoa ei myönnetty 2010. 
 
Avustustoiminta. Yhdistys myönsi yhteensä 4 000 euroa tutkimusapurahoja vuoden 
2010 aikana. Tutkimusapurahoja myönnettiin Marjut Salolle (2 000 euroa) ja Heidi 
Niemelle (2 000 euroa). Ruotsin matkaa varten myönnettiin matka-avustuksia. 
 
Yhdistyksen jäsenmäärä oli kertomusvuoden lopussa 206 jäsentä (edellisen vuoden 
lopussa jäseniä oli 192). Jäsenmaksu oli 20 euroa. 
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NAT ei ilmestynyt vuonna 2010. Suomen osastoa edustavana toimittajana on toiminut 
professori Eija Mäkinen.  
 
 
 
Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2010 
 
 
 
 
Sten Palmgren    Niklas Wilhelmsson 
puheenjohtaja    sihteeri 


