Kertomus Pohjoismaiden Hallinnollisen Liiton Suomen osasto ry:n
toiminnasta vuonna 2013
Yhdistyksen toimijat
Yhdistyksen hallitukseen ovat kertomusvuonna kuuluneet puheenjohtajana hallintoneuvos Eija
Siitari ja varapuheenjohtajana rehtori Henrik Hägglund sekä muina jäseninä hallintoneuvos Janne
Aer, varatuomari Jannika Enegren-Åberg, suunnittelija Hanna-Leena Iso-Ketola, lakimies Lena
Kumlin, professori Eija Mäkinen, professori Markku Suksi, lakiasiain johtaja Arto Sulonen,
hallintoneuvos Outi Suviranta ja osastopäällikkö Auni-Marja Vilavaara.
Hallituksen sihteerinä on toiminut oikeussihteeri Camilla Sandström. Yhdistyksen
rahastonhoitajana on toiminut käräjänotaari Johanna Viitanen.
Hallitus on kokoontunut vuonna 2013 yhteensä 7 kertaa, jonka lisäksi hallitus on tehnyt päätöksiä
yhteensä kolme kertaa sähköpostin välityksin.
Yhdistyksen toiminnantarkastajina ovat kertomusvuonna toimineet hallinto-oikeustuomari Juha
Rautiainen ja professori Stefan Sjöblom.
Yhdistyksen kirjanpitäjänä on toiminut kirjanpitotoimisto Pretax.

Yhdistyksen taloudellinen tilanne
Yhdistyksen varainhoitajana on toiminut Taalerintehdas. Hallitus on vuonna 2013 tehnyt
päätöksen siirtää yhdistyksen varat Taaleritehtaan konsultatiivisesta varainhoitosopimuksesta
täyden valtakirjan varainhoitoon. Vuonna 2013 on myös siirretty Nordean varainhoitoon jääneet
Nokian arvopaperit (4 800 kpl) Taaleritehtaan varainhoitoon. Sijoitustoiminnan kulut ovat olleet 21
770,26 euroa (talousarviossa varattu 8 700 euroa) (2012: 9 532,16 euroa). Lisäkulut ovat lähinnä
joukkovelkakirjalainojen jälkimarkkinahyvityksiä.
Yhdistyksen taseen loppusumma on vuonna 2013 ollut 2 059 570,52 euroa (2012: 1 637 285,43
euroa) ja velkojen loppusumma on ollut 12 917,79 euroa (2012: 11 813,65 euroa).
Vuoden 2013 ylijäämä on ollut 421 180,95 euroa (2012: alijäämä on ollut 138 242,12 euroa).
Muutos on pääasiassa johtunut kirjanpidossa tehdyistä arvonalennusten palautuksista.

Varsinaisen toiminnan kokonaismenot ovat olleet 7 704,41 euroa, joista henkilöstökuluja on ollut
3 234,62 euroa (talousarviossa varattu 4 050 euroa) ja kokouskuluja on ollut 1 414,52 euroa
(talousarviossa varattu 4 600 euroa). Kokonaismenot ovat siten pysyneet talousarviossa varatun 12
150 euron puitteissa.
Jäsenmaksuja on vuonna 2013 kertynyt 1 180 euroa (1 390 euroa, joista 210 euroa on ollut vuoden
2012 myöhässä maksettuja jäsenmaksuja) (2012: 1 060 euroa).
Nordean käyttötililtä on poistettu luottolimiitti tarpeettomana ja arvo-osuustililtä on poistettu tähän
liittyvä panttaus. Samassa yhteydessä yhdistyksen sihteerille on hankittu debit -ominaisuudella
varustettu luottokortti päivittäisiä hankintoja, mm. kokoustarjoilu- ja postituskuluja varten.
NAT (Nordisk Administrativt Tidsskrift) julkaisun kulut ovat olleet 16 023,49 euroa, joista
henkilöstökulujen (toimituksen palkkiot ja käännöstyöpalkkiot) osuus on ollut 10 230,24 euroa ja
kustantajan osuus 5 793,25 euroa. Menot ovat siten pysyneet talousarviossa varatun 28 688 euron
puitteissa. Julkaisutoiminnan tuotot, ts. haettavat avustukset ovat vuonna 2013 olleet 0 euroa.

Yhdistyksen toiminta
Kevätkokous. Yhdistyksen kevätkokous on järjestetty 20.5.2013 Tuomioistuimet talossa, jossa
Helsingin hallinto-oikeus ja markkinatuomioistuin toimivat. Isäntinä ovat toimineet hallintooikeuden ylituomari Marjatta Mäenpää ja markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola, jotka ovat
pitäneet puheenvuoron tuomioistuinlaitoksen kehitysnäkymistä.
Kokouksessa on käsitelty yhdistyksen sääntöjen mukaan kevätkokouksessa käsiteltävät asiat ja
yhdistyksen tilinpäätös on vahvistettu. Yhdistyksen hallitukselle ja rahastonhoitajalle on myönnetty
tilintarkastajien lausunnon mukaisesti tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2012.
Syyskokous. Yhdistyksen syyskokous on järjestetty 9.12.2013 Valtioneuvoston Linnassa.
Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Timo Härkönen on puhunut turvallisuusympäristön
kehittymisestä. Kokouksessa on käsitelty yhdistyksen sääntöjen mukaan syyskokouksessa
käsiteltävät asiat. Yhdistyksen talousarvio vuodelle 2014 on tarkistettu ja on keskusteltu
yhdistyksen toiminnan kehittämisestä. Erovuorossa ovat olleet hallituksen jäsenet Eija Mäkinen,
Outi Suviranta ja Auni-Marja Vilavaara. Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet olivat ilmoittaneet
eroavansa. Uusiksi jäseniksi on valittu johtava tuloksellisuustarkastaja Anne Hamppula-Luoto,
käännöstoimiston päällikkö Katarina Petrell sekä vanhempi oikeusasiamiehen sihteeri Håkan Stoor.
Hallituksen kokoonpano vuonna 2014 on näin ollen: Eija Siitari (puheenjohtaja), Janne Aer, Jannika
Enegren-Åberg, Anne Hamppula-Luoto, Henrik Hägglund, Hanna-Leena Iso-Ketola, Lena Kumlin,
Katarina Petrell, Håkan Stoor, Markku Suksi, Arto Sulonen.
Juha Rautiainen ja Stefan Sjöblom on valittu yhdistyksen toiminnantarkastajiksi.

Lounaskokouksia on järjestetty aikaisempien vuosien tapaan. Kokouksia on järjestetty
kertomusvuonna yhteensä kaksi. Kevään lounaskokous on järjestetty 6.3.2013 oikeusministeriössä.
Kokouksessa OTT Mikael Koillinen Turun yliopistolta on puhunut luottamuksensuojasta
väitöskirjansa pohjalta. Syksyn lounaskokous on järjestetty 5.11.2013 oikeusministeriössä.
Kokouksessa OTT Outi Anttila on alustanut aiheesta ”Kohti tosiasiallista tasa-arvoa?
Sukupuolisyrjinnän kiellot oikeudellisen pluralismin aikana”.
Tunnustuspalkinto. Vuoden 2012 tunnustuspalkinto on luovutettu 5.2.2013
ulkoasiainministeriössä järjestetyssä luovutustilaisuudessa ministeri Ole Norrbackille. Vuonna 2013
ei ole myönnetty tunnustuspalkintoa (talousarviossa varattu 5 000 euroa).
Avustustoiminta. Tutkimusapurahoja on vuonna 2013 myönnetty yhteensä 8 246 euroa (2012: 10
360 euroa), siten että Heini Färkkilälle on hakemuksesta myönnetty 4 000 euroa sekä Maija
Karjalaiselle 3 660 euroa. Johanna Viitaselle on hakemuksesta myönnetty matka-apurahaa 586
euroa Kööpenhaminassa järjestettyyn IFA konferenssiin. Apurahojen kokonaismenot ovat siten
pysyneet talousarviossa varatun 25 000 euron puitteissa.
Yhdistyksen jäsenmäärä on vuoden 2013 lopussa ollut 129 (118 jäsentä sekä 11 kunniajäsentä)
(2012: vuoden lopussa 205). Jäsenmäärän väheneminen johtuu jäsenrekisterin aktiivisesta
haltuunotosta ja päivittämisestä. Jäsenmaksu on ollut 10 euroa. Kertomusvuonna yhdistys on saanut
kaksi uutta jäsentä.
NAT-julkaisu on kertomusvuonna ilmestynyt kolmella numerolla. NAT:in päätoimittajana on
toiminut professori Eija Mäkinen ja toimitussihteerinä on toiminut OTT, VT Kristian Siikavirta.
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