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Jäsenkirje 3/2017     21.9.2017  
 
NAF:in Suomen osaston toiminta on taas alkanut. Tervetuloa mukaan syksyn ohjelmaan! 
 
Vuoden 2017 kolmas lounaskokous järjestetty 

Kevään kolmas lounaskokous järjestettiin tiistaina 23.5.2017 klo 12.00 Vaasan yliopiston Fabriikki-
rakennuksesta. Kokouksessa hallintotieteiden tohtori Tarja Hautamäki alusti väitöskirjatutkimuk-
sensa aiheesta: ”Yksityisen turvallisuusalan valvonta”. Väitöskirjatutkimuksessaan HTT Tarja Hau-
tamäki on tarkastellut perustuslaissa edellytetyn valvonnan toteutumista turvallisuuspalveluja yk-
sityistettäessä. Tilaisuudessa esitellään lyhyesti Pohjoismaisen hallinnollisen liiton Suomen osas-
ton toimintaa. 
https://www.nafnet.fi/tapahtumat/menneet-tapahtumat/lounaskokous-3-2017/ 

 
NAF:in jäsenille maksuton osallistuminen Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäiviin 2017 

Yhdistys on tukenut Hallinnon Tutkimuksen Seuralle Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäiviä 
15-17.11.2017 Tampereen yliopistolla. NAF:in jäsenillä on mahdollisuus osallistua tiedepäiviin 
maksutta (Muuten 45-60€). Osallistuminen vaatii kuitenkin ilmoittautumista. Päivillä on yhteensä 
25 eri työryhmää, joista työryhmä numero 20 käsittelee muun muassa pohjoismaista ulottu-
vuutta hallinnolliselta kannalta. Tervetuloa mukaan! 
https://www.uta.fi/jkk/index.php/tiedepaivat2017/index_fi.html 
 

Syksyn seuraava lounaskokous 
Vuoden neljäs lounaskokous järjestetään 2. marraskuuta 2017 kello 12.00 Svenska social- och 
kommunalhögskolanissa (sali 210). Kokouksessa tiedeasiantuntija, VTT Kaisa Lähteenmäki-Smith 
valtioneuvoston politiikka-analyysiosastolta alustaa aiheesta ”Kokeileva Suomi”. Ilmoittaudu mu-
kaan lounaskokoukseen yhdistyksen verkkosivuilla. Tervetuloa mukaan! 
https://www.nafnet.fi/tapahtumat/tulevat-tapahtumat/lounaskokous-4-2017/ 
 

NAF:in syyskokous 2017 / ”Save the date” 
NAF:in Suomen osaston syyskokousvalmistelut ovat alkaneet. Ilmoitamme syyskokouksen pito-
paikasta ja ohjelmasta mahdollisimman pian. Pyydämme kuitenkin jäseniämme jo nyt varaamaan 
kalenteriinne keskiviikko 29. marraskuu 2017, jolloin syyskokous pidetään.  
 

NAF:in Suomen osaston rahastonhoitajan ja sihteerin paikka haettavana 
NAF:in Suomen osaston rahastonhoitaja ja sihteeri ovat ilmoittaneet eroavansa tehtävistä vuo-
denvaihteessa. Pyydämme tehtävistä kiinnostuneet olemaan yhteydessä yhdistyksen puheenjoh-
tajaan tai sihteeriin. Tämä tieto saa mielellään jakaa! 
https://www.nafnet.fi/uutiset/naf-in-suomen-osaston-rahastonhoitajan-ja-sihteerin-paikka-ha-
ettavana/ 
 

NAF toivottaa tervetulleeksi kuusi uutta jäsentä 
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Medlemsbrev 3/2017     21.9.2017 
 
NAF:s Finska avdelnings verksamhet har igen inletts. Välkommen med till höstens program! 

 
Årets tredje lunchmöte har arrangerats 

Vårens tredje lunchmöte ordnas tisdagen 23.5.2017 kl. 12.00 i Vasa universitets byggnad Fabri-
ken. Doktorn i förvaltningsvetenskaper Tarja Hautamäki inledde med ett anförande om sin dok-
torsavhandling med temat: ”Övervakningen av den privata säkerhetsbranschen” (på finska). I sin 
avhandling har föreläsaren bedömt hur den i grundlagen förutsatta övervakningen förverkligas är 
säkerhetstjänster handhas av en privat aktör. I mötet ingick också en kort presentation av Nor-
diska administrativa förbundets finska avdelnings verksamhet. 
https://www.nafnet.fi/se/tapahtumat/menneet-tapahtumat/lunchmote-3-2017/ 
  

NAF:s medlemmar kan delta gratis i Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät 2017 
Föreningen har understött Hallinnon Tutkimuksen Seura för arrangerandet av "Hallinnon ja kun-
tatutkimuksen tiedepäivät" 15-17.11.2017 vid Tammerfors universitet. NAF:s medlemmar har 
möjlighet att delta i konferensen kostnadsfritt (Annars 45-60€). Deltagande kräver visserligen att 
man anmäler sig. På konferensen hålls sammanlagt 25 olika arbetsgrupper av vilka arbetsgrupp 
nummer 20 bland annat berör den nordiska förvaltningsrelaterade dimensionen. Välkommen 
med! 
https://www.uta.fi/jkk/index.php/tiedepaivat2017/index_fi.html 

 
Höstens nästa lunchmöte  

Årets fjärde lunchmöte arrangerad den 2 november 2017 klockan 12.00 vid Svenska social och 
kommunalhögskolan (sal 210). Vid mötet behandlar vetenskapsexperten, PD Kaisa Lähteenmäki-
Smith från statsrådets kanslis enhet för politikanalys temat ”Försöksfinland”. Anmäl dig till lunch-
mötet på föreningens webbplats. Välkommen med! 
https://www.nafnet.fi/se/tapahtumat/tulevat-tapahtumat/lunchmote-4-2017/ 
 

NAF:s höstmöte 2017 / ”Save the date” 
Förberedelserna inför NAF:s Finska avdelnings höstmöte har inletts. Vi meddelar om mötets plats 
och program så snart som möjligt. Vi ber däremot redan nu våra medlemmar att reservera torsda-
gen den 29 november i era kalendrar, då höstmötet kommer att hållas.  

 
NAF:s Finska avdelning söker ny skattmästare och sekreterare 

Skattmästaren och sekreteraren för NAF:s Finska avdelning har meddelat att de avgår från och 
med årsskiftet. Vi ber de som är intresserade av endera uppdraget att kontakta föreningens ord-
förande eller sekreterare. Denna information får gärna spridas! 
https://www.nafnet.fi/se/uutiset/naf-in-suomen-osaston-rahastonhoitajan-ja-sihteerin-paikka-
haettavana/ 

 
NAF välkomnar sex nya medlemmar  
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