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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020 
 

NAF:in Suomen osasto järjestää vuonna 2020 sääntömääräisten kokousten ohella lounaskokouksia 

ja seminaareja. Yhdistys tekee yhteistyötä muiden hallinnon tutkimukseen ja pohjoismaiseen tutki-

mukseen liittyvien yhdistysten kanssa. Vuoden 2020 toiminnan painopisteenä on pohjoismainen 

lainsäädäntöyhteistyö. 

 

Sääntömääräiset kokoukset 

Kevätkokous pidetään touko-/kesäkuussa ja syyskokous marras-/joulukuussa. Molemmissa kokouk-

sissa pidetään alustus ajankohtaisesta tai yhdistyksen jäseniä muutoin kiinnostavasta teemasta. Ke-

vätkokouksen yhteyteen järjestetään kulttuuritapahtuma ja syyskokouksen yhteyteen yhdistyksen 

joulujuhlat. 

 

Lounaskokoukset ja alueellinen toiminta 

Sekä kevätkaudella että syyskaudella järjestetään kaksi lounaskokousta kulloinkin ajankohtaisesta ai-

heesta. Tilaisuuksiin voidaan kutsua myös liiton muiden osastojen edustajia. NAF:in alueellista toi-

mintaa edistetään järjestämällä vähintään yksi lounaskokous pääkaupunkiseudun ulkopuolella. 

 

Seminaaritoiminta 

Vuonna 2020 järjestetään seminaari yhteistyössä IIAS:n (Kansainvälinen hallintotieteiden instituutti) 

Suomen osaston kanssa. Seminaari on suunnattu erityisesti nuorille tutkijoille ja virkamiehille, ja sen 

tavoitteena on rekrytoida yhdistykseen uusia jäseniä ja tarjota verkostoitumismahdollisuuksia. 

 

Vuonna 2020 toteutetaan pohjoismaista lainsäädäntöyhteistyötä koskeva selvityshanke. Selvityksen 

julkistamisen yhteydessä järjestetään seminaari. 

 

Seminaarien yhteydessä tavoitellaan pohjoismaista NAF-yhteistyötä. 

 

Kansallinen toiminta 

NAF:in alueellista toimintaa edistetään järjestämällä tapaamisia pääkaupunkiseudun ulkopuolella. 

Jäsenrekrytointi- ja markkinointitarkoituksessa yhdistys tukee kansallisia tapahtumia, jotka liittyvät 

pohjoismaiseen hallintoon. Yhdistys voi myös tukea ja järjestää yhteistä toimintaa muiden yhdistys-

ten tai toimijoiden kanssa, joiden toiminta kuuluu NAF:in Suomen osaston alaan.  

Toiminnankehittämisrahaa käytetään yhdistyksen näkyvyyden ja julkisen hallintoon ja hallintolain-

käyttöön liittyvään harrastuneisuuden sekä muiden Pohjoismaiden hallinnollisten olojen tuntemuk-

sen parantamiseksi myös jäsentilaisuuksien ulkopuolella. 

 

Jatketaan ja tuetaan edelleen yhdistyksen juhlakauden (2018-2022) hanketta, jonka alussa NAF täyt-

tää 100 vuotta ja jonka lopussa NAF:in Suomen osasto täyttää 100 vuotta.  
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Apurahat ja tunnustuspalkinto 

Yhdistys jakaa keväällä tavanomaiseen tapaan apurahoja sekä tutkimukseen että julkaisemiseen. Yh-

distyksen juhlakauden (2018-2022) kunniaksi jaetaan syksyllä 2020 yksi suurempi tutkimusapuraha 

päätoimiseen tutkimustyöhön. Matka-apurahoja myönnetään hakemuksesta vuoden ympäri. Apu-

rahoja haetaan sähköisillä lomakkeilla, jotka täytetään yhdistyksen verkkosivulla.  

 

NAF:in Suomen osasto jakaa vuonna 2020 tunnustuspalkinnon. 

 

NAF:in Suomen osasto jakaa vuonna 2020 NAF:in gradupalkinnon vuoden parhaalle pohjoismaista 

hallintoa käsittelevälle pro gradulle. 

 

Jäsenet ja toiminnan kehittäminen 

Jäsenkuntaa pyritään laajentamaan kehittämällä toimintamuotoja, tiedottamista ja markkinointia.  

NAF-aiheisia toimistotarvikkeita käytetään yhdistyksen markkinointiin. 

 

Yhdistyksen viestintä 

Yhdistys käyttää vuonna 2020 viestinnässään ja tapahtumahallinnassa verkkosivustoa ja tapahtu-

manhallintaohjelmaa. Ilmoittautuminen tapahtumiin tapahtuu verkkosivujen kautta.  

 

Apurahahakemukset ja -selvitykset täytetään sähköisille lomakkeille. Jäsenkirjeet ja jäsenlaskut lähe-

tetään elektronisesti sähköisen jäsenrekisterin kautta.  

 

Nordiskt Administrativt Tidskrift (NAT) 

NAT-lehden kustantajan vaihtoa ja päätoimittajuuden siirtoa Norjaan koskevia valmisteluja jatke-

taan. Muutokset on tarkoitus toteuttaa vuoden 2020 aikana. Yhdistyksen Suomen osasto on varau-

tunut päätoimittajuuden pysymiseen Suomessa tarvittaessa myös 2020. 

 

Hallituksen toiminta 

Hallitus kokoontuu säännöllisesti vuosikellon mukaisesti ja huolehtii hallitukselle kuuluvista tehtä-

vistä, muun muassa apurahojen jakamisesta, sijoituspäätöksistä ja jäsentoiminnan suunnittelusta. 

Hallitus järjestää keväällä toiminnankehittämisseminaarin. 

 

Hallituksen työvaliokunta koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta, sihteeristä ja rahaston-

hoitajasta. Hallituksen sijoitustyhmä koostuu puheenjohtajasta ja rahastonhoitajasta sekä varainhoi-

tajan edustajasta. Hallitus voi perustaa työryhmiä NAF:in toiminnan kehittämiseksi.  

 

Sihteerille ja rahastonhoitajalle maksetaan vuotuinen palkkio. 


