HALLINTOLAKIMIEHET –FÖRVALTNINGSJURISTER RY.

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021
Vuosi 2021 oli Hallintolakimiehet ry:n 59. toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä oli
kertomusvuoden lopussa 105.
Yhdistyksen toimielimet
Hallitus
Yhdistyksen
puheenjohtajana
oli
Pekka
Liesivuori
oikeuskanslerinvirasto
ja
varapuheenjohtajana Ulla Vainikka Maahanmuuttovirasto. Hallituksen jäseniä olivat Joanna
Grandell oikeusministeriö, Eija Kara, Laura Karppinen Helsingin yliopisto, Harri Lehtonen
Helsingin kaupunki, Jarmo Mielonen, Kristiina Simonen Maahanmuuttovirasto ja Eva Tams.
Hallitus piti vuoden aikana 8 kokousta. Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidettiin
4.10.2020 ja 23.11.2021.
Työvaliokunta
Työvaliokuntaan kuuluivat Pekka Liesivuori, Ulla Vainikka ja sihteeri Olli Niemi. Työvaliokunta
ei pitänyt kokouksia vuoden aikana
Toiminnantarkastajat
Yhdistyksen toiminnantarkastajina olivat Marja-Liisa Rautanen ja Karoliina Korte sekä
varatoiminnantarkastajina Jaana Halonen ja Merja Sundström.
Toimistonhoitaja
Yhdistyksen sihteerinä ja toimistonhoitajana toimi Olli Niemi. Sihteeri huolehti
toimistonhoidosta ja hallituksen sekä vuosikokouksissa sihteerin tehtävistä. Yhdistyksen
kirjanpitoa hoiti tilitoimisto Tommi Ranta.
Yhdistyksen toiminta
Edelleen jatkuneesta koronavirusepidemiasta johtuen vuoden aikana ei voitu järjestää
tilaisuuksia joissa olisi kuultu asiantuntijoita tai muuta yhteistä toimintaa. Toiminta keskittyi
lakimiesliiton piirissä tapahtuvaan edunvalvontaan.
Sääntömääräisessä kevätkokouksessa yhdistykselle hyväksyttiin sääntömuutos, joka jatkossa
mahdollistaa yhdistyksen kokousten pitämisen osin etäkokouksina.
Palkkausasiat
Vuoden aikana valmistauduttiin uuteen neuvottelukierrokseen. JUKOn ja valtiotyönantajan
väliset neuvottelut alkoivat juuri ennen vuodenvaihdetta.

Valtion ja kunnan uudistukset
Valtiolla ja suuressa osassa kuntia on tehty siirtymiä kohti ”uutta normaalia” – etätyön määrä
on ilmeisesti pysyvästi lisääntynyt ja etätyökäytännöt ovat muuttuneet huomattavasti
aikaisempaa joustavammiksi.
Kuntasektorilla SOTE-uudistus on tuonut kokonaan uuden tason hallintoon, siirtymä on yhä
kesken ja sen lopullisia vaikutuksia esimerkiksi neuvottelujärjestelmään on vielä vaikea
arvioida.
Virastokäynti
Keväällä 2020 alkaneen koronavirusepidemian johdosta vuoden 2021 aikana ei pystytty
järjestämään virastokäyntejä.
Yhdistyksen edustajat Suomen Lakimiesliiton toimielimissä
Lakimiesliiton valtuuskunta
Laura Karppinen ja Ulla Vainikka, valtuuskunnan vaalista syksyllä 2021 lähtien Laura
Karppinen, Harri Lehtonen ja Ulla Vainikka.
Lakimiesliiton hallituksen jäsen ja julkisen sektorin valiokunnan puheenjohtaja
Pekka Liesivuori ja varajäsen hallituksessa Ulla Vainikka.
Jäsenpalveluvaliokunnan jäsen
Laura Karppinen
Työelämätoimikunta
pj Pekka Liesivuori
Yhdistyksen talous
Jäsenmaksu oli 30€. Yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla.

