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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021 
 
NAF:in Suomen osasto järjestää vuonna 2021 sääntömääräisten kokousten ohella lounaskokouksia 
ja seminaareja. Yhdistys tekee yhteistyötä muiden hallinnon tutkimukseen ja pohjoismaiseen tutki-
mukseen liittyvien yhdistysten kanssa. Vuoden 2021 toiminnan painopisteenä on pohjoismainen 
lainsäädäntöyhteistyö. Tämän teeman parissa jatketaan vuodesta 2020, sillä maaliskuussa 2020 
puhjenneesta koronaviruspandemiasta johtuen monet vuodelle 2020 suunnitellut, tähän teemaan 
liittyvät tilaisuudet ja tapahtumat jäivät toteuttamatta. 
 
Sääntömääräiset kokoukset 
Kevätkokous pidetään touko-/kesäkuussa ja syyskokous marras-/joulukuussa. Kokouksien alussa pi-
detään alustus ajankohtaisesta tai yhdistyksen jäseniä muutoin kiinnostavasta teemasta. Kevätko-
kouksen yhteyteen järjestetään kulttuuriohjelmaa, ja syyskokouksen yhteyteen yhdistyksen glögiti-
laisuus. Riippuen koronavirustilanteen senhetkisestä vaiheesta, mahdollistetaan jäsenille osallistu-
minen syys- ja kevätkokoukseen joko etäyhteyden välityksellä, tai hybriditilaisuutena niin, että myös 
läsnä-osallistuminen on ei-riskiryhmiin kuuluville mahdollista. 

 
Lounaskokoukset ja alueellinen toiminta 
Yhdistys tarjoaa jäsenilleen lounaskokouksia ajankohtaisista pohjoismaisista, oikeudellisista ja hallin-
nollisista teemoista. Kevätkaudella järjestetään vähintään yksi lounaskokous. Syyskaudella järjeste-
tään kaksi lounaskokousta. Tilaisuuksiin voidaan kutsua myös liiton muiden osastojen edustajia. Riip-
puen koronavirustilanteen senhetkisestä vaiheesta, mahdollistetaan jäsenille osallistuminen lounas-
kokouksiin etäyhteyden välityksellä, niin että kokous järjestetään webinaari-tyyppisesti. Mikäli koro-
navirustilanne sen mahdollistaa, järjestetään lounaskokous perinteisesti läsnä-tilaisuutena. 

 
Seminaaritoiminta 
Maaliskuussa 2021 järjestetään seminaari yhteistyössä IIAS:n (Kansainvälinen hallintotieteiden ins-
tituutti) Suomen osaston kanssa. Seminaari on suunnattu erityisesti nuorille tutkijoille ja virkamie-
hille, ja sen tavoitteena on rekrytoida yhdistykseen uusia jäseniä ja tarjota verkostoitumismahdolli-
suuksia. Seminaari pyritään järjestämään ensisijaisesti läsnä-tilaisuutena, tai etä/läsnä-hybriditilai-
suutena. Seminaari oli suunniteltu alun perin järjestettäväksi keväällä 2020, mutta peruuntui tuol-
loin koronavirustilanteen vuoksi. 
 
Vuonna 2021 toteutetaan pohjoismaista lainsäädäntöyhteistyötä koskeva selvityshanke. 
 
Kansallinen toiminta 
NAF:in alueellista toimintaa edistetään järjestämällä tapaamisia pääkaupunkiseudun ulkopuolella, 
mikäli läsnä-tilaisuudet ovat mahdollisia. Etäyhteyden kautta järjestettävät tilaisuudet ovat avoimia 
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kaikille, sijainnista riippumatta. Jäsenrekrytointi- ja markkinointitarkoituksessa yhdistys tukee kan-
sallisia tapahtumia, jotka liittyvät pohjoismaiseen hallintoon. Yhdistys voi myös tukea ja järjestää 
yhteistä toimintaa muiden yhdistysten 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. 
 
Vuonna 2021 jatketaan ja tuetaan edelleen yhdistyksen juhlakauden (2018-2022) hanketta, jonka 
alussa NAF täyttää 100 vuotta ja jonka lopussa NAF:in Suomen osasto täyttää 100 vuotta.  
 
Yleiskokous 
Pohjoismaiden hallinnollisen liiton seuraava yleiskokous on määrä järjestää vuoden 2021 aikana 
Tanskassa, mikäli koronatilanne tämän sallii. 
 
Apurahat ja pro gradu -palkinto 
Yhdistys jakaa keväällä 2021 tavanomaiseen tapaan apurahoja sekä tutkimukseen että julkaisemi-
seen. Yhdistyksen juhlakauden (2018-2022) kunniaksi jaetaan syksyllä 2021 yksi suurempi tutkimus-
apuraha päätoimiseen tutkimustyöhön. Matka-apurahoja myönnetään hakemuksesta vuoden ym-
päri. Apurahoja haetaan sähköisillä lomakkeilla, jotka täytetään yhdistyksen verkkosivulla.  
 
NAF:in Suomen osasto jakaa vuonna 2021 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. NAF toteutti lokakuussa 2020 
kyselyn jäsenilleen. Tämän jäsenkyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään toiminnan kehittämisessä 
vuonna 2021. 

 
Yhdistyksen viestintä 
Yhdistys käyttää vuonna 2021 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) 
Pohjoismaiden Hallinnollinen Liitto julkaisee Nordisk Administrativt Tidsskrift -lehteä. Lehti ilmestyy 
keväisin huhti-toukokuussa, syksyllä syys-lokakuussa sekä talvella vuodenvaiheessa. NAT-lehden kus-
tantaja vaihtui, ja päätoimittajuus siirtyi Norjaan suunnitelmien mukaisesti alkusyksystä 2020. NAT-
lehdellä on uudessa tilanteessa Suomessa oma maatoimittaja. Lehden tukemista jatketaan vuonna 
2021 yhdistyksen puolelta tarjoamalla suomenkielisille kirjoittajille mahdollisuus maksuttomaan 
käännökseen ruotsin kielelle yhdistyksen talousarviossa varatun määrärahan puitteissa. 
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Hallituksen toiminta 
Hallitus kokoontuu säännöllisesti vuosikellon mukaisesti ja huolehtii hallitukselle kuuluvista tehtä-
vistä, muun muassa apurahojen jakamisesta, sijoituspäätöksistä ja jäsentoiminnan suunnittelusta. 
Hallituksen kokoukset järjestetään joko etänä tai läsnäkokouksina, koronavirustilanteesta riippuen. 
Hallitus järjestää vuoden 2021 kuluessa 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 työstään. 


