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NAF:n syyskokous 2017 
NAF:in syyskokous pidettiin 29. marraskuuta 2017 Helsingin Säätytalossa. Tilaisuuden alussa osallis-
tujille tarjottiin glögiä. Kokouksessa NAF:in puheenjohtajaa ylijohtaja Tytti Yli-Viikari kiitti väistyviä hal-
lituksen jäseniä Anne Hamppula-Luotoa ja Katarina Petrelliä, sekä väistyvää sihteeriä ja rahastonhoi-
tajaa heidän hyvästä työstään NAF:in toiminnan kehittämisessä. Uusi sihteeriehdokas, jatko-opiskelija 
(HTM) Hanna Putkonen ja uusi rahastonhoitajaehdokas, asiantuntija (VTM) Benjamin Strandberg esit-
täytyivät. Kokouksen jälkeen alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti piti alustuksen aiheesta ”Muutoksen joh-
taminen - julkishallinnon digitalisaatio”. Kokouksen jälkeen jaettiin NAF:in tunnustuspalkinto (katso 
alla). Tämän jälkeen NAF:in jäsenille tarjottiin juhlallinen iltapala. Kokoukseen osallistui 40 jäsentä. 
Yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018 löytyvät yhdistyksen verkkosivuilla.  
https://www.nafnet.fi/tapahtumat/menneet-tapahtumat/naf-in-suomen-osaston-syyskokous-2017/ 
 

NAF:in tunnustuspalkinto jaettiin syyskokouksessa 2017 
NAF:in syyskokouksessa jaettiin yhdistyksen tunnustuspalkinto professori (emeritalle) Eija Mäki-
selle. Tunnustuspalkintolautakunnan jäsen oikeusneuvos Eija Siitari korkeimmasta hallinto-oikeu-
desta perusteli lautakunnan päätöstä, jonka mukaan Mäkinen on edistänyt ansiokkaasti yhdistyksen 
tarkoituksen toteutumista muun muassa julkiseen hallintoon ja hallintolainkäyttöön liittyvän har-
rastuneisuuden ylläpitämisessä sekä muiden Pohjoismaiden hallinnollisten olojen tuntemuksessa 
sekä pohjoismaisen yhteistyön kehittämisessä. Palkinnon luovuttamisen jälkeen professori (eme-
rita) Mäkinen piti alustuksen aiheesta ”Suomalaisen hallinnollinen muutos”, joka löytyy yhdistyksen 
verkkosivuilla. https://www.nafnet.fi/site/assets/files/1530/nafesitelm_m_kinen.pdf 
 

NAF:in uusi hallitus vuodesta 2018 
Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta siten, että puolet hallituksen jäsenistä on 
erovuorossa vuosittain. Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet olivat tänä vuonna johtava 
tuloksellisuustarkastaja Anne Hamppula-Luoto, professori Jan-Erik Johanson, yksikön päällikkö 
Katarina Petrell, varatuomari, kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja ja vanhempi oikeusasiamiehensihteeri 
Håkan Stoor. Erovuorossa olevista hallituksen jäsenistä Anne Hamppula-Luoto ja Katarina Petrell 
ilmoittivat, etteivät he asetu ehdolle uudelle kaudelle. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin 
tiedeasiantuntija, VTT Kaisa Lähteenmäki-Smith valtioneuvoston politiikka-analyysiosastolta ja 
yliopistolehtori, VTT Sebastian Godenhjelm Helsingin yliopistosta. Hallituksen kokoonpano 
vuodesta 2018 päivitetään yhdistyksen verkkosivuille vuodenvaihteen jälkeen.  
http://www.nafnet.fi/naf/hallitus-ja-toimihenkilot/  
 

NAF:in seuraava lounaskokous 10. tammikuuta 2018 
Vuoden 2018 ensimmäinen lounaskokous järjestetään 10. tammikuuta 2018 kello 12.00 Cafe Esp-
lanadissa (kellarikerroksessa), osoitteessa Pohjoinen Esplanadi 37 Helsingissä. Kokouksessa apu-
laisprofessori Suvianna Hakalehto Itä-Suomen yliopistosta alustaa aiheesta ”Lapsen edun arvioin-
nista ulkomaalaisasioissa”. Ilmoittaudu mukaan lounaskokoukseen yhdistyksen verkkosivuilla 5. 
tammikuuta kello 12.00 mennessä. Tervetuloa mukaan! 
https://www.nafnet.fi/tapahtumat/tulevat-tapahtumat/lounaskokous-1-2018/ 
 

NAF toivottaa tervetulleeksi neljä uutta jäsentä 
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NAF:s höstmöte 2017 
NAF:s höstmöte hölls den 29 november 2017 på Ständerhuset i Helsingfors. Före höstmötet inleddes 
bjöds deltagarna på glögg. Vid mötet avtackades NAF:s avgående styrelsemedlemmar Anne Hamp-
pula-Luoto och Katarina Petrell, samt den avgående sekreteraren och skattmästaren för deras goda 
arbete för att utveckla NAF:s verksamhet. Vid mötet presenterads den nya sekreterarkandidaten, fort-
sättningsstuderande (HTM) Hanna Putkonen och den nya skattmästarkandidaten, sakkunnig (PM) 
Benjamin Strandberg. Efter mötet höll understatssekreterare Tuomas Pöysti ett anförande om "Att 
leda förändring - digitalisering av den offentliga förvaltningen". Efter mötet delades föreningens he-
derspris ut (se nedan). Därefter bjöds NAF:s medlemmar på ett festligt kvällsmål. I mötet deltog 40 
medlemmar. Föreningens verksamhetsplan och budget för året 2018 finns på föreningens webbplats.  
https://www.nafnet.fi/se/tapahtumat/menneet-tapahtumat/naf-s-finska-avdelnings-hostmote-2017/ 
  

NAF:s hederspris delades ut vid höstmötet 2017 
Vid NAF:s höstmöte delades tilldelades professor (emerita) Eija Mäkinen föreningens hederspris. 
Hedersprisnämndens medlem justitierådet Eija Siitari från högsta förvaltningsdomstolen beskrev 
nämndes beslut enligt vilket Mäkinen förtjänstfullt har förverkligat föreningens syfte genom att 
bland annat bibehålla kunskapen om förhållandena inom förvaltningen och förvaltningslagstiftning, 
och genom att främja kunskap om och utvecklandet av det nordiska samarbetet. Efter mottagandet 
av hederspriset höll professor (emerita) Mäkinen ett anförande om ”Den Finländska förvaltningens 
förändring” (på finska), som finns på föreningens webbplats.  
https://www.nafnet.fi/site/assets/files/1530/nafesitelm_m_kinen.pdf 
 

NAF:s nya styrelse från och med år 2018 
Styrelsemedlemmarnas mandattid är två kalenderår, så att hälften av medlemmarna årligen står i 
turen att avgå. I tur att avgå stod detta år styrelsemedlemmarna ledande effektivitetsrevisor Anne 
Hamppula-Luoto, professor Jan-Erik Johanson, enhetschef Katarina Petrell, vicehäradshövdning, 
ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja och äldre justitieombudsmannasekreterare Håkan Stoor. Av de som 
stod i tur att avgå meddelade Anne Hamppula-Luoto och Katarina Petrell att de inte är ställer upp 
för en ny mandatperiod. Till nya styrelsemedlemmar valdes vetenskapsexperten, PD Kaisa Lähte-
enmäki-Smith från statsrådets kanslis enhet för politikanalys och universitetslektor, PD Sebastian 
Godenhjelm från Helsingfors universitet. Den nya styrelsens sammansättning uppdateras på före-
ningens webbplats efter årsskiftet. http://www.nafnet.fi/se/naf/hallitus-ja-toimihenkilot/  
 

NAF:in seuraava lounaskokous 10. tammikuuta 2018 
Det första lunchmötet år 2018 arrangeras den 10 januari 2018 klockan 12.00 på Café Esplanad 
(källarvåningen). Adressen är Norra Esplanaden 37, Helsingfors. Vid mötet håller biträdande pro-
fessor Suvianna Hakalehto från Itä-Suomen yliopisto ett anförande om ”Utvärdering av barnets 
intressen i utlänningsärenden”. Anmäl dig med på föreningens webbplats senast den 5 januari 
2018 klockan 12.00. Välkommen med! 
https://www.nafnet.fi/se/tapahtumat/tulevat-tapahtumat/lunchmote-1-2018/ 
 

NAF välkomnar fyra nya medlemmar 
 

https://www.nafnet.fi/se/tapahtumat/menneet-tapahtumat/naf-s-finska-avdelnings-hostmote-2017/
https://www.nafnet.fi/site/assets/files/1530/nafesitelm_m_kinen.pdf
http://www.nafnet.fi/se/naf/hallitus-ja-toimihenkilot/
https://www.nafnet.fi/se/tapahtumat/tulevat-tapahtumat/lunchmote-1-2018/

