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Kertomus Pohjoismaiden Hallinnollisen Liiton Suomen osasto ry:n toiminnasta vuonna 2020 
 

 
Yhdistyksen toimijat 
 

 
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimi kertomusvuonna pääjohtaja Tytti Yli-Viikari ja 
varapuheenjohtajana lakimies, varatuomari Ida Sulin. Muina hallituksen jäseninä toimivat 
yliopistolehtori Sebastian Godenhjelm, oikeussihteeri Paul Karlsson, yliopisto-opettaja, varatuomari 
Ulrika Krook, tiedeasiantuntija Kaisa Lähteenmäki-Smith, kirkkoneuvos, varatuomari Pirjo Pihlaja, 
hallinto-oikeustuomari Camilla Sandström, oikeussihteeri Camilla Servo, professori Stefan Sjöblom 
sekä professori Markku Suksi. 
 
Hallituksen sihteerinä toimi kertomusvuonna hankekoordinaattori Laura Karjalehto. Yhdistyksen 
rahastonhoitajana toimi ajalla 1-6/2020 asiantuntija Benjamin Strandberg, ja ajalla 7-12/2020 
hallintopäällikkö Mathias Björklund. 
 
Hallitus kokoontui vuonna 2020 yhteensä kymmenen kertaa, joista kaksi kertaa läsnä-kokouksena, 
kerran sähköpostin välityksellä sekä seitsemän kertaa Forum Meeting Parkin tarjoaman 
etäkokousyhteyden välityksellä. Hallituksen kokouksia ei voitu järjestää läsnä-tilaisuuksina maaliskuun 
2020 jälkeen koronapandemian leviämisen johdosta.  
 
Hallituksen sijoitusryhmään kuului kertomusvuonna yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja 
ja rahastonhoitaja. Hallitus päivitti ja hyväksyi kertomusvuonna sijoitussuunnitelman. 
 
Yhdistyksen tilintarkastajana toimi kertomusvuonna HT- tilintarkastaja Virva Saarinen ja 
toiminnantarkastajana hallinto-oikeustuomari Juha Rautiainen. Yhdistyksen kirjanpitäjänä toimi 
tilitoimisto THP Laskentavisio Oy.  
 

Yhdistyksen taloudellinen tilanne 
 
Varsinainen toiminta 
 
Vuonna 2020 NAF:n henkilöstökulut olivat 6 740,80 euroa (2019: 16 878,40 euroa). Yhdistys myönsi 
apurahoja vuonna 2020 yhteensä 78 300 euron edestä (2019: 85 477,77 euroa). 
 
Vuonna 2020 kokouskulut olivat 4 353,09 euroa (2019: 9 349,00 euroa) (talousarviossa varattu                       
16 700 euroa) ja hallinnolliset kulut 17 878,91 euroa (2019: 16 136,58 euroa) (talousarviossa varattu 
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18 900 euroa).  
 
Vuonna 2020 NAT (Nordisk Administrativt Tidskrift) julkaisun kulut olivat 8 792,23 euroa (2019: 17 
894,24 euroa), joista henkilöstökulujen (toimituksen palkkiot ja käännöstyöpalkkiot) osuus oli 4556,01 
euroa (2019: 10 258,38 euroa) ja kustantajan osuus 4 236,22 euroa (2019: 7 635,86 euroa). NAF:n 
uudelle Suomen maatoimittajalle ei vielä vuonna 2020 maksettu palkkiota. 
 
Vuonna 2020 varsinaisen toiminnan kokonaismenot olivat 113 030,03 euroa (2019: 146 083,85 euroa) 
ja pysyivät siten talousarviossa varatun 196 500 euron puitteissa. 
 
Vuonna 2020 jäsenmaksuja kertyi 1 650 euroa (2019: 1 970 euroa). 
 
Sijoitustoiminta 
 
Yhdistyksen varainhoitajana toimi Taaleri täyden valtakirjan varainhoitosopimuksella. Vuonna 2020 
sijoitustoiminnan kokonaiskulut (mm. säilytys- ja hoitopalkkiot, arvopapereiden myyntitappiot ja 
arvonalennukset sekä korot) olivat 120 381,18 euroa (2019: 94 679,73 euroa), joista vuonna 2020 
säilytys- ja hoitopalkkiot olivat 7 586,34 euroa (talousarviossa varattu 10 000 euroa) (2019: 8 076,86 
euroa). Vuonna 2020 sijoitustoiminnan kokonaistuotot (mm. osingot ja voitto-osuudet, korkotuotot, 
arvopapereiden myyntivoitot ja arvonalennusten palautukset) olivat 162 023,71 euroa (2019: 345 
677,97 euroa). 
 
Vuonna 2020 yhdistyksen taseen loppusumma oli 2 431 248,22 euroa (2019: 2 502 128,82 euroa) ja 
velkojen loppusumma oli 4 862 euroa (2019: 6 005,10 euroa). Vuoden 2020 alijäämä oli 69 737,50 
euroa (2019: ylijäämä 106 884,48 euroa). 

 

Yhdistyksen toiminta 
 
Vuonna 2020 yhdistyksen toimintaa leimasi maaliskuussa 2020 puhjennut koronapandemia, minkä 
johdosta suurin osa suunnitelluista tilaisuuksista jouduttiin perumaan. Yhdistyksen toiminta keskittyi 
vuonna 2020 ennen kaikkea aktiiviseen apurahatoimintaan ja tämän toiminnan laajentamiseen.  
 
Kevätkokous. Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin tiistaina 9.6.2020 Forum 
Meeting Parkin tiloissa Helsingissä etäyhteyden välityksellä, koronavirustilanteesta johtuen. 
Kokoukseen osallistui paikan päällä 4 yhdistyksen jäsentä, ja etäyhteyden välityksellä 9 yhdistyksen 
jäsentä. 
 
Kevätkokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen mukaan kevätkokouksessa käsiteltävät asiat ja 
vahvistettiin yhdistyksen tilinpäätös sekä toimintakertomus. Yhdistyksen 2019 vuoden hallitukselle ja 
rahastonhoitajalle myönnettiin tilintarkastajien lausunnon mukaisesti tili- ja vastuuvapaus 
toimintavuodelta 2019. Lisäksi päätettiin hallituksen valtuuksista avata ylimääräinen apurahahaku 
vuodelle 2020 koronaviruspandemian tutkijoihin kohdistuneista vaikutuksista johtuen. 
 
Syyskokous. Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous järjestettiin keskiviikkona 25.11.2020 
Musiikkitalon Ravintola-kokoustilassa Helsingissä etäyhteyden välityksellä koronavirustilanteesta 
johtuen. Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen mukaan syyskokoukseen kuuluvat asiat. 
Yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 hyväksyttiin. Tilintarkastajaksi valittiin 
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TalousNosturista HT-tilintarkastaja Virva Saarinen ja HT-tilintarkastaja Aarto Hirvi hänen 
varajäsenekseen. Yhdistyksen jäsenmaksuksi vuodelle 2021 vahvistettiin 10 euroa. Kokouksen jälkeen 
järjestettiin pienimuotoinen glögitilaisuus läsnäolleille NAF:n jäsenille. Kokoukseen osallistui 3 
yhdistyksen jäsentä paikan päällä, ja 11 yhdistyksen jäsentä etäyhteyden välityksellä. 
 
Kokouksessa käsiteltiin lisäksi yhdistyksen hallituksen jäsenten valintaa erovuoroisten sijaan. 
Yhdistyksen sääntöjen 6 §:n mukaan hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi on 
kaksi kalenterivuotta siten, että puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain. Erovuoroiset 
jäsenet voidaan valita uudelleen. Erovuorossa olivat Tytti Yli-Viikari, Ida Sulin, Camilla Sandström, 
Camilla Servo, Stefan Sjöblom ja Markku Suksi. Ida Sulin, Camilla Servo, Stefan Sjöblom ja Markku 
Suksi olivat ilmoittaneet eroavansa. Kaksi muuta erovuorossa olevaa hallituksen jäsentä olivat 
ilmoittaneet olevansa käytettävissä jatkamaan yhdistyksen hallituksessa. Tytti Yli-Viikari ja Camilla 
Sandström valittiin täten uudelle kaksivuotiskaudelle. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Birgitta 
Wahlberg Åbo Akademilta ja Petri Uusikylä Vaasan yliopistolta. 
 
Hallituksen kokoonpanoksi vuonna 2021 muodostui näin ollen: Tytti Yli-Viikari (puheenjohtaja), 
Sebastian Godenhjelm, Paul Karlsson, Ulrika Krook, Kaisa Lähteenmäki-Smith, Pirjo Pihlaja, Camilla 
Sandström, Petri Uusikylä ja Birgitta Wahlberg. 
 
Syyskokouksessa myönnettiin myös yhdistyksen vuoden 2020 tunnustuspalkinto ja pro gradu -palkinto. 
 
Bilateraalinen seminaari. Vuonna 2020 ei järjestetty bilateraalista seminaaria. 
 
Lounaskokouksia järjestettiin vuonna 2020 ainoastaan yksi helmikuussa 2020, ennen 
koronavirustilanteen puhkeamista. Tähän kokoukseen osallistui 30 yhdistyksen jäsentä. 
 

• Vuoden 2020 ensimmäinen ja ainut lounaskokous järjestettiin 25.2.2020 Helsingissä Café 
Esplanad-kahvilassa. Kokouksessa väitöskirjatutkija Hanne Hirvonen alusti aiheesta: 
"Virkavastuun toteutuminen hallinnon tekoälyä hyödyntävässä päätöksenteossa." Alustuksen 
jälkeen keskustelu aiheesta oli vilkasta. 
 

Tunnustuspalkinto. Vuonna 2020 jaettiin yhdistyksen tunnustuspalkinto. Päätöksen palkinnon 
saajasta teki tunnustuspalkintolautakunta yhdistyksen hallitusta kuultuaan. Tunnustuspalkinnon 2020 
sai toiminnanjohtaja Kai Koivumäki Pohjoismaisesta hyvinvointikeskuksesta. 
 
Pro gradu -palkinto. Vuonna 2020 myönnettiin ensimmäistä kertaa NAF:n historiassa yhdistyksen pro 
gradu  -palkinto. Palkittava valittiin graduohjaajien jättämien ehdotusten joukosta avoimen haun 
kautta. Vuoden 2020 pro gradu -palkinnon sai Jolanda Linsén Åbo Akademilta työstään "Ser man 
skogen för alla träd? En jämförande fallstudie över nationalparksförvaltningen i Norden ur ett 
governanceperspektiv." 
 
Kunniajäsenet. Vuonna 2020 yhdistykselle ei kutsuttu uusia kunniajäseniä. 
 
Avustustoiminta. Tutkimusapurahoja myönnettiin vuonna 2020 yhteensä 78 300 euroa (2019: 85 
477,77 euroa), joista 69 400 euroa kohdistuivat varsinaisiin apurahoihin ja 8 900 euroa 
toiminnanedistämisrahaan. Tutkimus- ja julkaisuapurahojen hakuaika oli helmi-huhtikuussa 2020, 
matka-apurahojen ja toiminnanedistämisapurahojen hakuajan ollessa jatkuva. NAF:in juhlakauden 
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(2018-2022) kunniaksi yhdistyksen Suomen osasto jakoi syksyllä 2020 erillisen isomman 24 000 euron 
suuruisen tutkimusapurahan yhden vuoden päätoimiseen tutkimustyöhön. Lisäksi syksylle 2020 
avattiin ylimääräinen tutkimusapurahahaku koronavirustilanteen tutkijoihin kohdistuneiden 
vaikutusten johdosta. 
 
Yksivuotinen tutkimusapuraha 2020 
 
- KTM Nora Korhonen (Vaasan yliopisto), julkisoikeuden alan väitöskirjatyöhön "Itse (ei) saa päättää / 
Man bestämmer (inte) själv. Kehitysvammaisen henkilön päätösvalta ja oikeusturva Suomen ja Ruotsin 
oikeusjärjestelmässä" 24 000 euroa (1.12.2020) 
 
Tutkimusapurahat väitöskirja- ja muuhun tutkimustyöhön (yhteensä 30 000 euroa) 

- Master of Laws, juristi, tuottaja Henrik Thorson (Åbo Akademi) julkisoikeuden väitöskirjatyöhön 
"The art and the procurement" 4 000 euroa (5.5.2020) 

- ELL, KT, YTM, VTT Heli Koskinen (Helsingin yliopisto) hallinnon alan tutkimushankkeeseen "Ko-
ronavirusohjeistus Suomessa ja Ruotsissa" 4 000 euroa (5.5.2020) 

- ED, PD Alfred Streng (Lapin yliopisto) arvonlisävero-oikeuden väitöskirjatyöhön "Perspektiv på 
mervärdesbeskattningen" 2 000 euroa (5.5.2020) 

- Varatuomari, OTM, KTM Mikko Laapas (Helsingin yliopisto) oikeustieteen väitöskirjatyöhön "Poh-
joismainen verotus- ja hallintomenettely: Itsekriminointisuoja vero-oikeudessa – erityisesti tehok-
kaan verotusmenettelyn sekä perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta" 4 000 euroa (5.5.2020) 

- Politices magister Sanna Sääksjärvi (Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingin yliopisto) 
yleisen valtio-opin väitöskirjatyöhön "Hur olika aktörer påverkar EU:s politiska påverkningsprocess 
inom EU:s miljöskyddspolicy" 4 000 euroa 6.5.2020 

- Politices doktor Sam Grönholm (Åbo Akademi) julkishallinnon alan post doc -tutkimukseen "Kli-
matförvaltning ur ett jämförande nordiskt perspektiv" 4 000 euroa (6.5.2020) 

- KTT, OTT Kaisa Sorsa (Turun ammattikorkeakoulu) oikeustieteen post doc -tutkimukseen "Ennakoi-
van hallinnan anti pohjoismaiselle hallinnolle: Kansainvälisten tapaustutkimusten analysointi ja op-
pien soveltaminen pohjoismaiseen hallintokulttuuriin" 4 000 euroa (6.5.2020) 

- Politices magister Emil Oljemark (Åbo Akademi) julkisoikeuden alan väitöskirjatyöhön "Hur EU-rät-
ten påverkar förvaltningens organisering i medlemsstaterna: Direkta och indirekta konsekvenser" 4 
000 euroa (6.5.2020) 

 
Ylimääräinen tutkimusapurahahaku syksyllä 2020 (yhteensä 6 200 euroa) 
 

- Politices licenciat Anna Westin (Åbo Akademi) julkishallinnon alan väitöskirjatyöhön "Empower-
ment och välfärdens praktik" 4 200 euroa (17.12.2020) 
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- ELL, KT, YTM, VTT Heli Koskinen (Helsingin yliopisto) hallinnon alan tutkimushankkeeseen "Viran-
omainen ja kansalaiset yhteistyökumppaneina koronaviruspandemiassa: Sidosryhmäyhteistyötä 
suomalaisessa ja ruotsalaisessa tartuntatautilaissa. Lain tutkimus." 2 000 euroa (21.12.2020) 

 
Matka-apurahat kansainvälistymistä edistäviin ulkomaisiin tutkimus- ja työmatkoihin (yhteensä 3 200 
euroa) 

- Politices magister Jaakko Hillo (European University Institute) 1 300 euron matka-apuraha Reykja-
vikissa järjestettävään NOPSA-konferenssiin osallistumiseen ja esitelmän pitämiseen siellä 
(11.5.2020) 

- Yhteiskuntatieteiden maisteri Johannes Lehtinen (Tampereen yliopisto) 1 900 euron matka-apu-
raha Reykjavikissa järjestettävään NOPSA-konferenssiin osallistumiseen ja esitelmän pitämiseen 
siellä (11.5.2020) 

Julkaisuapurahat (yhteensä 0 euroa) 
 
Toiminnanedistämisrahat (yhteensä 8 900 euroa) 

- Hanasaaren ruotsalais-suomalaiselle kulttuurikeskukselle 6 000 euroa "Nordiskt krishanteringsini-
tiativ" -hankkeen valmisteluun ja käynnistämiseen. NAF saa hankkeessa näkyvyyttä ja NAF:in jäse-
nillä on mahdollisuus osallistua hankkeen tilaisuuksiin erikseen sovittavalla tavalla. (29.12.2020) 

- Valtiotieteelliselle Yhdistykselle "Politiikan tutkimuksen päivät 2021" -konferenssikuluihin 2 000 
euroa. NAF saa näkyvyyttä konferenssissa ja NAF:in jäsenillä on mahdollisuus osallistua konferens-
siin maksutta. (30.12.2020) 

- Valtiotieteelliselle Yhdistykselle verkkosivujen uudistustyöhön 900 euroa. (30.12.2020) 

 
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2020 lopussa yhteensä 242 henkilöä (230 jäsentä sekä 12 
kunniajäsentä) (2019: yhteensä 239). Jäsenmaksu oli 10 euroa. Kertomusvuonna yhdistys sai 8 uutta 
jäsentä. 5 jäsentä jätti yhdistyksen. Lokakuussa 2020 toteutettiin jäsenkysely NAF:n jäsenistölle 
uusista toiminnan muodoista koronavirustilanteen jatkuessa. Kyselyyn vastasi yhteensä 12 
yhdistyksen jäsentä. 
 
NAT-julkaisu (Nordiskt Administrativt Tidskrift) ilmestyi kertomusvuonna kolmella numerolla, jotka 
julkaistiin sähköisessä muodossa Open Access -alustalla. NAT:in päätoimitus ja kustantaja sijaitsivat 
Suomessa ajalla 1-8/2020. Päätoimittajana toimi tällä ajalla julkisoikeuden yliopistolehtori Niina 
Mäntylä ja toimitussihteerinä toimi HTM, FM Laura Perttola. NAT-lehden päätoimitus ja 
kustannustoiminta siirtyivät neuvottelujen tuloksena Suomesta Norjaan 9/2020 lukien. Ajalla 9-
12/2020 lehden päätoimittajan toimi professori Åge Johnsen, Handelshøyskolen, ja kustantajana 
OsloMet. Ajalla 9-12/2020 NAT-lehden Suomen maatoimittajan toimi professori Janne Salminen 
Turun yliopistolta. 
 
 
Helsingissä 16. päivänä maaliskuuta 2021 
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Tytti Yli-Viikari   Laura Karjalehto 
Yhdistyksen puheenjohtaja                       Yhdistyksen sihteeri 
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