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Jäsenkirje 1/2022    3.7.2022  
 
Hyvät NAF:in Suomen osaston ry:n jäsenet. Korona-ajan kahden vuoden tauon jälkeen 
palataan taas jäsenkirjeiden pariin.  
 
NAF:in juhlavuosi 2022 
NAF:in Suomen osasto täyttää tänä vuonna 100-vuotta. Juhlavuoden kunniaksi tiedossa on 
erikoisempaa ohjelmaa. Pyydämme jäseniä varaamaan seuraava päivämäärä kalenteriinne.  

SAVE THE DATE 

• 14.10.2022 Juhlaseminaari, Tiedekulma, Helsinki 

• 14.10.2022 Yhdistyksen juhlaillallinen, Ritarihuone, Helsinki 
 
NAF:in syyskokous 2021 
NAF:in syyskokous pidettiin 29.11.2021 Musiikkitalossa sekä läsnä että etäyhteyden 
välityksellä koronavirustilanteesta johtuen. Tilaisuuteen osallistui paikan päällä 18 
yhdistyksen jäsentä ja etäyhteyden välityksellä 6 yhdistyksen jäsentä.  

Yhdistyksen puheenjohtaja Tytti Yli-Viikari oli ilmoittanut väistyvänsä puheenjohtajan 
tehtävistä ja uudeksi puheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2022 valittiin Sebastian 
Godenhjelm. NAF:in Suomen osasto kiittää eroavaa puheenjohtajaa arvokkaasta työstä 
yhdistyksen eteen.  

Vuoden 2021 pro gradu -palkinto myönnettiin Henrik Ekelundille Helsingin yliopistolta hänen 
työstään "Innovationens svarta låda - En studie av offentliga institutionella betydelse för 
innovationskapaciteten i Europa". Suomen Punaisen Ristin tutkija ja katastrofivalmiuden 
neuvonantaja Ilona Hatakka piti alustuksen aiheesta ”Kansalaisyhteiskunnan merkitys 
resilienssin vahvistamisessa”.  Kokouksen jälkeen järjestettiin läsnäolleille NAF:in jäsenille 
glögitilaisuus, jossa esiintyi Duo Casimir & Tuomas.  

Lisää tietoa syyskokouksesta löytyy täältä. 
 
NAF:in Suomen osaston hallitus 2022  
NAF:in Suomen osaston hallitus järjestäytyi 24.1.2022 Helsingissä pidetyssä kokouksessaan. 
Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin hallinto-oikeustuomari Camilla Sandström 
Helsingin hallinto-oikeudesta. Uusina jäseninä hallitukseen mukaan tulivat ohjelmajohtaja 
Victor Andersson Hanasaaren kulttuurikeskuksesta, neuvotteleva virkamies Anna Kiiskinen 
oikeusministeriöstä (nykyään opetus- ja kulttuuriministeriöstä), Professori Jarmo Vakkuri 
Tampereen yliopistolta sekä hallintopäällikkö Asta Virtaniemi kirkkohallituksesta.  

Hallituksen 2022 kokoonpano kokonaisuudessaan löytyy täältä.  
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Oikeusnotaari Marcus Lyne NAF:in Suomen osaston uudeksi sihteeriksi  
ON Marcus Lyne on aloittanut NAF:in Suomen osaston sihteerin luottamustehtävässä 
1.4.2022 alkaen. Åbo Akademista äsken valmistunut oikeusnotaari Lyne on aiemmin toiminut 
muun muassa Lakimiesliiton opiskelijavaliokunnan jäsenenä, Åbo Akademi:ssa 
tiedekuntaneuvoksen varajäsenenä sekä Ämnesföreningen Stadga r.f.:n hallituksen 
puheenjohtajana.  

NAF:in Suomen osasto haluaa kiittää väistyvää sihteeriä Johanna Saarista hyvästä työstä liiton 
eteen ja toivottaa uuden sihteerin tervetulleeksi mukaan toimintaan!  

NAF:in toimihenkilöiden yhteystiedot löytyvät täältä.  
 
NAF:in kevään tutkimusapurahat myönnetty  
Pohjoismaiden hallinnollisen liiton Suomen osasto ry:n tutkimusapurahojen 2022 hakuaika oli 
18.2.-15.4.2022. Apurahahausta tiedotettiin HBL:ssä ja Helsingin Sanomissa sekä yhdistyksen 
verkkosivuilla.  

NAF:in Suomen osasto on vuonna 2022 jakanut yhteensä 20 000 euroa viidelle eri 
tutkimushankkeelle. Tutkimusapurahahakemuksia tuli useita, ja ne olivat tänäkin vuonna 
hyvin laadukkaita. Tutkimusapurahat myönnettiin sekä väitöskirjatutkijoille että post doc -
tutkijoille.  

Julkaisu- ja matka-apurahaa voi vuonna 2022 jatkuvasti hakea. Lisää tietoa myönnetyistä 
tutkimus- ja matka-apurahoista löytyy täältä. 
 
NAF:in toiminnankehittämisrahat  
Toiminnanedistämisrahalla Pohjoismaiden hallinnollisen liiton Suomen osasto ry pyrkii 
parantamaan ja turvaamaan yhdistysten ja organisaatioiden toimintaedellytykset erityisesti 
Pohjoismaiden julkisen hallinnon ja hallinnonlainkäytön tuntemuksen, yhteistyön, tai 
harrastuneisuuden varmistamiseksi. NAF:in hallitus voi siksi harkinnanvaraisesti myöntää 
varoja yhdistyksen tarkoitukseen liittyvän toiminnan tukemiseen.  

Keväällä 2022 yhdistys on myöntänyt seuraavat toiminnankehittämisrahat: 

• Politiikan tutkimuksen päivät 11.–13. toukokuuta 2022  
NAF:in Suomen osasto on tukenut Valtiotieteellisen yhdistyksen (VTY) "Politiikan 
tutkimuksen päivät 2022" -konferenssia, joka järjestettiin Helsingissä 11.-13.5.2022. NAF 
sai näkyvyyttä tilaisuudessa ja NAF:in jäsenillä oli mahdollisuus osallistua konferenssiin 
maksutta. Konferenssin teema oli Sata vuotta yleistä valtio-oppia – tulevaisuus, 
menneisyys, nykyisyys.  

• Hyvinvointioikeuden päivät 30.–31. toukokuuta 2022  
NAF:in Suomen osasto on tukenut Vaasan yliopiston järjestämää ”Hyvinvointioikeuden 
päivät 2022”- konferenssia, joka järjestettiin Vaasassa 30.-31.5.2022. NAF sai näkyvyyttä 
tilaisuudessa. Konferenssin teema oli Hyvinvointioikeuden ulottuvuudet. 

• Työryhmä aiheesta ”Styrets kvalitet i autonoma områden – en jämförelse av Skottland 
och de nordiska autonomierna”  
Professori Stefan Sjöblomin hakemuksesta NAF:in Suomen osasto on päättänyt myöntää 
toiminnankehittämisrahaa workshop-hankkeen toteuttamiseen. Workshop on osa 
laajempaa tutkimustyötä, joka johtaa antologian ”How Self-Government Works in 
Northern Europe” julkaisuun. Työryhmä järjestetään syyskuussa 2022 Färsaarilla.   
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• Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät 16.–18. marraskuuta 2022 
NAF:in Suomen osasto tukee Hallinnon Tutkimuksen Seuran ja Focus Localiksen 
”Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät 2022”- konferenssia, joka järjestetään 
Kuopiossa 16—18.11.2022. NAF saa näkyvyyttä tilaisuudessa ja NAF:in jäsenillä on 
mahdollisuus osallistua konferenssiin maksutta. Tiedepäivien teemana on Uudistuminen 
– yhteinen savotta, joka kiinnittyy tulevaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen.  

Toiminnankehittämisrahojen haku on avoin.  
 
NAF:in juhlavuosiseminaari Vaasassa  
Juhlavuoden kunniaksi perinteisten lounaskokouksien sijaan järjestettiin juhlavuosiseminaari 
Vaasassa 26-27.4.2022. Juhlavuosiseminaari alkoi 26.4 NAF:in tarjoamalla illallisen 
osallistuville jäsenille Vaasan upeassa Ravintola Hejm:ssä. Seminaari jatkui seuraavana 
päivänä Vaasan yliopistolla teemalla Valta ja vastuu – Julkisen hallinnon rooli muuttuvassa 
maailmassa. NAF tarjosi juhlavuosiseminaariin osallistuville jäsenille matkat ja majoituksen.  

Seminaarissa osallistujat saivat kuulla Pohjanmaan liiton maakuntajohtaja Mats Brandtin 
pitämä esitys aiheesta ”Valta ja vastuu verkostomaisessa aluekehittämisessä – nyt ja 
tulevaisuudessa”, Vaasan yliopiston prof. Niina Mäntylän pitämä esitys aiheesta ”Virkavastuu 
julkishallinnon muuttuvassa toimintaympäristössä”, Lundin yliopiston prof. Henrik 
Wenanderin pitämä esitys aiheesta ”Förvaltningsorgan under parlamenten i Norden” sekä 
Vaasan yliopiston tutkimusjohtaja Petri Uusikylän yhdessä Tampereen yliopiston prof. Jarmo 
Vakkurin kanssa pitämä esitys aiheesta ”Tilivelvollisuuden toteutuminen valtion 
tulosohjauksessa”.  

NAF:in tarjoaman lounaan ja esityksien jälkeen seminaari kulminoitui paneelikeskusteluun, 
jossa puhujina toimivat maakuntajohtaja Mats Brandt, emerita prof. Eija Mäkinen sekä prof. 
Jarmo Vakkuri ja moderaattorina toimi tutkintajohtaja Petri Uusikylä. Lisää tietoa 
juhlaseminaarista löytyy täältä. 
 
NAF:in kevätkokous 2022 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin tänä vuonna museo Villa Gyllenbergin 
tiloissa. Kokouksen yhteydessä jäsenet saivat osallistua museo Villa Gyllenbergin 
opastukseen, kuulla Sten Palmgrenin alustuksen NAF:in 100-vuoden historiikista ja nauttia 
yhteisestä buffetillallisesta museossa. Kevätkokouksessa jaettiin myös osallistujille 
yhdistyksen juuri ilmestyneen satavuotishistoriikin. Tilaisuuteen osallistui ennätykselliset 34 
yhdistyksen jäsentä.  

Lisää tietoa kevätkokouksesta löytyy täältä. 
 
NAF toivottaa tervetulleeksi 6 uutta jäsentä.  
NAF:in Suomen osasto on kevään 2022 aikana hyväksynyt kuusi jäsenhakemusta.  
 
IIAS järjestää seminaarin syksyllä 2022 (Save the date) 
IIAS:n vuoden seminaari järjestetään torstaina 15.9.2022 Valtiovarainministeriön tiloissa 
Helsingissä. Kohderyhmänä on erityisesti nuoret virkamiehet. Lisätietoa tilaisuudesta ja kutsu 
tilaisuuteen lähetetään alkusyksystä.  
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Seuraava yleiskokous on siirretty vuodelle 2023.  
Yleiskokous oli tarkoitus järjestää Tanskassa vuonna 2022. Pandemiatilanteen takia NAF:in 
Tanskan osasto on ilmoittanut, että yleiskokous on siirretty vuodelle 2023.  
 
Hyvää kesää 
NAF:in toiminta hiljenee hetkeksi kesäksi mutta palaamme tositoimiin taas syksyllä.  

Toivotamme teille oikein mukavaa ja rentouttavaa kesää!  

 

NAF:in Suomen osasto ry:n hallitus 
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