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NAF:n syyskokous 2016 

NAF:in syyskokous pidettiin 24. marraskuuta 2016 Helsingin kaupungin kauniissa Empire-salissa, 
jossa osallistujille tarjottiin glögiä ja pientä purtavaa. Kokoukseen osallistui noin 40 jäsentä. Kokouk-
sen jälkeen kokouksen isäntä, Helsingin kaupungin kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, piti alustuksen 
Helsingin kaupungin hallintouudistuksesta. Kokouksessa NAF:in väistyvää puheenjohtajaa hallitus-
neuvos Paulina Tallrothia kiitettiin hänen erinomaisesta työstään kahden viime vuoden aikana 
NAF:in toiminnan kehittämisessä. Osallistujat jättivät kokouksen loistaen NAF-heijastimissa, jotka 
he saivat joululahjaksi.  
 

NAF:in uusi puheenjohtaja ja hallitus vuodesta 2017 
NAF:in Suomen osaston uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Valtionhallinnon tarkastusviraston 
pääjohtaja Tytti Yli-Viikari. Uusi puheenjohtaja on jo ehtinyt pitää alustuksia NAF:in Suomen osas-
ton syyskokouksessa 2014, NAF:in yleiskokouksessa 2015 Tukholmassa sekä NAF:in Suomen osas-
ton järjestämässä seminaarissa Pohjoismaisista kokemuksista tehokkaasta hallinnosta 2015.  

Kaikki erovuorossa olevat hallituksen jäsenet, varatuomari, esittelijäneuvos Freja Häggblom, pro-
fessori Stefan Sjöblom, professori Markku Suksi, varatuomari, lakimies Ida Sulin, sekä varatuomari, 
markkinaoikeussihteeri Johanna Tallberg, valittiin uudeksi toimikaudeksi yhdistyksen hallitukseen. 
Hallituksen kokoonpano vuodesta 2017 päivitetään yhdistyksen verkkosivuille vuodenvaihteen jäl-
keen. http://www.nafnet.fi/naf/hallitus-ja-toimihenkilot/  

 
NAF:in jäsenkyselyn tuloksia 

Ennen syyskokouksen alkua NAF:in jäsen jatko-opiskelija, VTM Isak Vento esitteli NAF:in jäsenky-
selyn tuloksia. Kyselyn tulokset osoittivat, että NAF:n jäsenet arvostavat yhdistykselle hallinnosta 
kiinnostuneiden yhdistäjänä sekä Suomessa että Pohjoismaissa. Yhdistyksen julkaisema NAT-lehti 
toimii osalle myös jäsenten työtä tukevana välineenä. NAF:n jäsentoimintaa pidetään myös ar-
vossaan ja yhdistys nähdään lisäksi yhteiskunnallisena vaikuttamiskanavana ja toimijana, joka kiin-
nostusta herättää hallintoon. Kyselyn tulokset ovat kokonaisuudessaan nähtävissä yhdistyksen 
verkkosivuilla.  
http://www.nafnet.fi/wp-content/uploads/2016/12/naf_jasenkyselyraportti_webb.pdf 
 

NAF:in uudet verkkosivut 
Kokouksen jälkeen esiteltiin NAF:in uudet verkkosivut. Uusien verkkosivujen myötä yhdistyksen 
viestintä ja ilmoittautuminen NAF:in järjestämiin tilaisuuksiin tehostuu ja helpottuu. Uusia verk-
kosivuja voi pian ihailla osoitteessa www.nafnet.fi. 
 

NAF toivottaa tervetulleeksi yhdeksän uutta jäsentä 
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NAF:s höstmöte 2016  

NAF:s höstmöte hölls den 24 november 2016 i den vackra Empire-salen på Helsingfors stadshus 
där det bjöds på glögg och tilltugg. I mötet deltog omkring 40 medlemmar. Efter mötet höll mö-
tets värd, Helsingfors stads kanslichef Sami Sarvilinna, ett anförande om Förvaltningsreformer i 
Helsingfors stad. Vid mötet avtackades NAF:s avgående ordförande, regeringsrådet Paulina Tall-
roth för hennes enastående arbete under de senaste två åren för att utveckla NAF:s verksamhet. 
Deltagarna lämnade mötet lysande i det NAF-reflexband som de fått till julklapp.  

 
NAF:s nya ordförande och styrelse från och med år 2017 

Generaldirektör Tytti Yli-Viikari från Statens revisionsverk valdes till ny ordförande för NAF:s 
Finska avdelning. Den nya ordföranden har hunnit hålla anföranden på NAF:s finska avdelnings 
höstmöte år 2014, NAF:s allmänna möte år 2015 i Stockholm och vid seminariet Nordiska erfa-
renheter av en effektiv förvaltning som NAF:s finska avdelning arrangerade år 2015.  

Samtliga styrelsemedlemmar som stod i tur att avgå, vicehäradshövding, referendarierådet Freja 
Häggblom, professor Stefan Sjöblom, professor Markku Suksi, vicehäradshövding, jurist Ida Sulin 
och vicehäradshövding, marknadsrättssekreterare Johanna Tallberg, blev omvalda för en ny man-
datperiod. Den nya styrelsens sammansättning uppdateras på föreningens webbplats efter års-
skiftet. http://www.nafnet.fi/se/naf/hallitus-ja-toimihenkilot/  
 

Resultaten från NAF:s medlemsenkät  
Före höstmötet inleddes presenterade NAF:s medlem, doktorand, PM Isak Vento resultaten av 
NAF:s medlemsenkät. Resultaten visade att NAF:s medlemmar värdesätter föreningen och ser 
den som en förenande kraft för dem som är intresserade av förvaltning i Finland och i Norden. 
Den av föreningen utgivna tidskriften NAT anses även fungera som ett verktyg som stöder med-
lemmarnas arbete. NAF:s medlemsverksamhet värdesätts och föreningen ses även som en sam-
hällelig påverkningskanal som väcker intresse för förvaltning. Enkätens resultat kan i sin helhet 
laddas ner på föreningens webbplats.  
http://www.nafnet.fi/wp-content/uploads/2016/12/naf_jasenkyselyraportti_webb.pdf  
 

NAF:s nya webbplats  
Efter höstmötet presenterades NAF:s nya webbplats. Med hjälp av de nya webbsidorna underlät-
tas och effektiveras föreningens kommunikation såsom även anmälningarna till NAF:s evene-
mang. De nya webbsidorna kan snart beundras på adressen www.nafnet.fi/se/. 
  

NAF välkomnar nio nya medlemmar 
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