
 
 
              
Jäsenkirje 1/2013 
 
 
Tervetuloa Pohjoismaisen Hallinnollisen liiton Suomen osaston kevään toimintaan! 
 
Puheenjohtaja ja sihteeri ovat vaihtuneet 
 
Yhdistys on valinnut puheenjohtajakseen hallintoneuvos, OTT Eija Siitari-Vanteen (eija.siitari-
vanne@oikeus.fi, puh. 029 5640 370).  
 
Yhdistyksen sihteerinä toimii oikeussihteeri Camilla Sandström (camilla.sandstrom@oikeus.fi, puh. 
029 5640 345). 
 
Tunnustuspalkinto 
 
Yhdistyksen tunnustuspalkinto on myönnetty ministeri Ole Norrbackille. Tunnustuspalkinto 
luovutettiin 5.2.2013 ulkoasianministeriössä järjestetyssä tilaisuudessa, jossa oli ilahduttavan runsas 
osanotto.  
 
Lounaskokous 6.3.2013 oikeusministeriössä 
 
Vuoden ensimmäinen lounaskokous järjestetään keskiviikkona 6.3.2013 klo 11.30 alkaen 
oikeusministeriössä, kokoushuone Maakaari. Kokouksessa OTT Mikael Koillinen (Turun yliopisto) 
puhuu luottamuksensuojasta väitöskirjatyönsä pohjalta. Kokouksessa on tarjolla kevyt lounas.  
 
Sitovat ilmoittautumiset tilaisuuteen Camilla Sandströmille (camilla.sandstrom@oikeus.fi) 
viimeistään pe 1.3.2013. 
 
Kevätkokous 27.5.2013 
 
Ennakkotietona, että yhdistyksen kevätkokous järjestetään maanantaina 27.5.2013 klo 17.00 
alkaen Itä-Pasilassa  Tuomioistuimet-talossa.  
 
Kokouksessa alustavat ylituomarit Marjatta Mäenpää (Helsingin hallinto-oikeus) ja Kimmo 
Mikkola (markkinaoikeus) tuomioistuinlaitoksen kehitysnäkymistä. Kokouksesta tarkemmin 
seuraavassa jäsenkirjeessä. 
 
Suomen NAF:n ja Ruotsin NAF:n yhteinen seminaari 
 
Seminaarin valmistelut ovat vielä kesken. Seminaarin ajankohta on mahdollisesti toukokuun 
puolivälissä. Seminaarista tiedotetaan erikseen myöhemmin.  
 
 
Yhdistyksen verkkosivut (www.nafnet.fi) 
 
Jäsenkirjeet ja tietoa yhdistyksen toiminnasta löytyy myös yhdistyksen verkkosivuilta. 
 



 
Medlemsbrev 1/2013 
 
 
Välkommen till Nordiska administrativa förbundets finska avdelnings vårverksamhet! 
 
Ny ordförande och sekreterare 
 
Föreningen har valt förvaltningsrådet JD Eija Siitari-Vanne (eija.siitari-vanne@oikeus.fi,  
tfn  029 5640 370) till ordförande.  
 
Som sekreterare fungerar justitiesekreterare Camilla Sandström (camilla.sandstrom@oikeus.fi,  
tfn. 029 5640 345). 
 
Hederspris 
 
Föreningens hedesrpris har beviljats minister Ole Norrback. Hederspriset överlämnades 5.2.2013 
vid en tillställning på utrikesministeriet. Deltagarantalet var glädjande stort.  
 
Lunchmöte 6.3.på justitieministeriet 
 
Årets första lunchmöte ordnas onsdagen 6.3.2012 med början kl.11.30 på justitieministeriet, 
mötesrum Maakaari. På mötet berättar JD Mikael Koillinen (Turun yliopisto) om tillitsskyddet med 
stöd av sin doktorsavhandling.  På mötet serveras en lätt lunch.  
 
Bindande anmälningar tas emot av Camilla Sandström  (camilla.sandstrom@oikeus.fi) till och med 
fredagen 1.3.2013. 
 
Vårmöte 27.5.2013 
 
Som förhandsuppgift meddelas att föreningens vårmöte ordnas måndagen 27.5.2013 med början kl. 
17.00 i Östra Böle i Tuomioistuimet-huset.  
 
På mötet presenterar överdomarna Marjatta Mäenpää (Helsingfors förvaltningsdomstol) och 
Kimmo Mikkola (marknadsdomstolen) utvecklingstrender inom domstolsväsendet. Mera 
information i följande medlemsbrev.  
 
Gemensamt seminarium med NAF i Finland och NAF i Sverige 
 
Planeringen av seminariet är igång. Tidpunkten för seminariet är eventuellt i medlet av maj.  
Information om seminariet ges separat senare.  
 
 
Föreningens hemsidor (www.nafnet.fi) 
 
Medlemsbreven och information om föreningens verksamhet finns också på föreningens hemsida. 


