RIKOKSENTORJUNTANEUVOSTO
21.1.2002

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001
I

JOHDANTO

Kertomusvuonna perustettu oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto aloitti
toimintansa 1. päivänä elokuuta. Organisaatiouudistuksen yhtenä tavoitteena on ollut
vahvistaa rikoksentorjunnan asemaa oikeusministeriön kriminaalipoliittisessa suunnittelussa. Rikoksentorjunta kuuluu osaston tehtäväalueisiin, ja rikoksentorjuntaneuvostoa koskevat asiat siirrettiin tälle osastolle. Rikoksentorjunnan tehtäväalueen henkilöstön yhtenä tehtävänä on toimia rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristönä. Organisaatiomuutos, jonka yhteyteen suunnitellut sihteeristön resurssilisäykset ovat viivästyneet, ja sellaiset lisääntyneet tehtävät, joita ei voitu ottaa huomioon valmisteltaessa
neuvoston toimintasuunnitelmaa vuodelle 2001, ovat vaikuttaneet neuvoston mahdollisuuksiin toteuttaa toimintasuunnitelmaa kaikilta osin ja suunniteltuja aikatauluja
noudattaen.
Neuvoston toiminnan painopiste on ollut kansallisen rikoksentorjuntaohjelman
toteutuksessa. Neuvostolle on kuulunut toteutuksen edistäminen mm. siitä tiedottamalla sekä paikallisen rikoksentorjunnan tukeminen asiantuntija-avulla ja osallistumalla yhteisöjen rikoksentorjuntahankkeiden tukemiseksi myönnettävien avustusten
jakoon. Ohjelman toteutumista on seurattu ja aloitettu vuonna 2002 oikeusministeriölle annettavan seurantaraportin valmistelu.
Toiminnassa ovat lisäksi korostuneet tiedotus ja kansainväliset tehtävät. Neuvosto
nimettiin kertomusvuonna toimintansa aloittaneeseen Euroopan rikoksentorjuntaverkostoon Suomen yhteyspisteeksi oikeusministeriön ja poliisiammattikorkeakoulun
ohella.

II

NEUVOSTO, TYÖVALIOKUNTA JA TYÖRYHMÄT

Neuvoston puheenjohtajana on ollut oikeusneuvos Anja Tulenheimo-Takki, korkein
oikeus, ja varapuheenjohtajana poliisiylijohtaja Reijo Naulapää, sisäasianministeriö. Jäsenet ja varajäsenet ovat olleet:
jäsenet

henkilökohtaiset varajäsenet

hallitusneuvos Varpu-Leena Aalto

apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä

(24.10. asti)

(24.10. asti)

hallitusneuvos Kari Paaso

neuvotteleva virkamies Tapani Sarvanti

(25.10. alkaen)
sosiaali- ja terveysministeriö

(25.10. alkaen)
sosiaali- ja terveysministeriö
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tutkimusprofessori Salme Ahlström
Stakes

erityisnuorisotyönsihteeri Juha Alstela
Kirkon nuorisotyön keskus

tutkimusjohtaja Kauko Aromaa
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

valtionsyyttäjä Päivi Hirvelä
valtakunnansyyttäjänvirasto

lakimies Antero Jaakkola
Suomen Kuntaliitto

hallitussihteeri Riitta Kimari
ympäristöministeriö

toimitusjohtaja Leila Simonen
Voimapaja Oy

kriminaalityönsihteeri Pekka Viirre
Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön keskus

yliopettaja Matti Laine
Vankeinhoidon koulutuskeskus

kihlakunnansyyttäjä Anu Mantila
Helsingin kihlakunnansyyttäjänvirasto

kaupunginjohtaja Marketta Kokkonen
Espoon kaupunki

ylitarkastaja Timo Saarinen
ympäristöministeriö

turvallisuuspäällikkö Harri Koskenranta toimitusjohtaja Osmo Laine
Kesko

toiminnanjohtaja Pirkko Lahti
Suomen Mielenterveysseura

osastopäällikkö Timo Lappi
(24.1. asti)

Päivittäistavarakauppa ry

verksamhetsledare Stina Oriander
Förbundet Hem och Skola i Finland

johtaja Rauno Vanhanen
Suomen Yrittäjät

osastopäällikkö Leena Linnainmaa
(25.1. alkaen)
Keskuskauppakamari

opetusneuvos Riitta Piri
opetusministeriö

johtaja Matti Pukkio
työministeriö

lainsäädäntöjohtaja Jan Törnqvist
(24.10. asti)

ylitarkastaja Heidi Peltonen
opetushallitus

ylitarkastaja Meri-Sisko Eskola
työministeriö

toiminnanjohtaja Harri Montonen
Kriminaalihuoltoyhdistys

apulaisosastopäällikkö Jarmo Littunen
(25.10. alkaen)
oikeusministeriö

tiedotuspäällikkö Veikko T. Valkonen
Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto

poliisiylitarkastaja Jouni Välkki
sisäasiainministeriö

vahinkovakuutusjohtaja Veli-Matti Ojala
Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto

rikosylikomisario Sakari Juurikkala
Espoon kihlakunnan poliisilaitos

Neuvosto on kokoontunut kolme kertaa.
Suomen Kuntaliiton isännöimässä kokouksessa 17.1. teemana oli paikalliset huumeongelmat ja kuntien strategiat, esimerkkinä Helsinki. Kokouksessa lisäksi hyväksyttiin edellisen vuoden toimintakertomus, neuvoston viestintästrategia vuosille
2001-2002 ja päätettiin paikallisten rikoksentorjuntahankkeiden avustusten myöntöperiaatteista sekä käsiteltiin VOKT-työryhmän raportti (siviilipalvelusmiesten koulutus opettamaan väkivallattomia ristiriitojen ratkaisumenetelmiä)
Ympäristöministeriön isännöimässä kokouksessa 22.5. teemana oli rikoksentorjunta
ja kaupunkien kehittäminen. Kokouksessa lisäksi hyväksyttiin työryhmässä valmisteltu suunnitelma kansallisen rikoksentorjuntaohjelman seurannasta ja valtioneuvostolle annettavan seurantaraportin valmistelusta ja päätettiin paikallisen rikoksentorjunnan avustuksista oikeusministeriölle annettavasta lausunnosta.
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Kirkkohallituksen isännöimässä kokouksessa 20.10.2001 teemana oli ”Kirkko ja
seurakunnat Turvallisuustalkoissa”. Kokouksessa käsiteltiin myös periaatteita paikallisen rikoksentorjunnan avustusjärjestelmän kehittämiseksi.
Neuvoston työvaliokunnan on muodostanut
puheenjohtaja Anja Tulenheimo-Takki ja
jäsenet
Reijo Naulapää
Jan Törnqvist

varajäsenet
Jouni Välkki
Harri Montonen

(28.10. asti)

Jarmo Littunen
(29.10. alkaen)

Antero Jaakkola
Päivi Hirvelä

Marketta Kokkonen
Anu Mantila

Työvaliokunta on kokoontunut kuusi kertaa.
Neuvostolla on ollut asetettuna työryhmät tehtävinään selvittää
· nuorisorikollisuusjaoston tarpeellisuutta
· varastettujen tavaroiden markkinoita
· Suomen osallistumista eurooppalaiseen rikoksentorjuntapalkintoon
Kaksi ensiksi mainittua työryhmää ei ole aloittanut toimintaansa. Nuorisorikollisuusjaostoa ajatellen tilanne on muuttunut nuorisorikollisuustoimikunnan asettamisen
vuoksi. Viimeksi mainitulta työryhmältä on odotettavissa raportti vuoden 2002 alussa.
III

RIKOKSENTORJUNTAOHJELMASTA TIEDOTTAMINEN

Neuvosto on tiedottanut kansallisesta rikoksentorjuntaohjelmasta levittämällä Turvallisuustalkoot. Kansallinen rikoksentorjuntaohjelma –julkaisua (Oikeusministeriön
yleisen osaston julkaisuja 2/1999). Sitä on postitettu halukkaille, levitetty sidosryhmien välityksellä ja jaettu seminaareissa (myös ruotsin ja englannin kielellä). Ohjelma on ollut löydettävissä suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä neuvoston kotisivuilta.
Haaste –lehti on toiminut uutena ohjelmasta tiedottamisen ja ohjelmaa tukevan rikoksentorjuntatietämyksen levittämisen kanavana. Kansallisesta rikoksentorjuntaohjelmasta on pidetty lisäksi lukuisia esitelmiä ja puheenvuoroja erilaisissa tilaisuuksissa ja siitä ollaan tiedotettu artikkeleissa, vastauksissa tiedusteluihin jne. Valmistelun tausta-aineistoa on käytetty mm. seminaariesitelmissä.
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IV

PAIKALLISEN RIKOKSENTORJUNNAN TUKEMINEN

Neuvosto ilmoitti yhteisöille rikoksentorjunnan tukemiseksi myönnettävät vuoden
2001 avustukset haettavaksi. Vuodelle oli varattu 500 000 markkaa, minkä lisäksi
200 000 markkaa käytettäväksi rikoksentorjuntahankkeiden arviointeihin. Avustushakemuksia tuli yhteensä 36. Neuvosto valmisteli ministeriölle lausunnon, jossa se
esitti tukea 11 hankkeelle ja yhdelle arviointihankkeelle. Oikeusministeriö teki neuvoston lausunnon mukaiset päätökset.
Neuvosto on seurannut aikaisemmin myönnettyjen avustusten käyttöä. Vuosille
1999-2000 myönnetyistä avustuksista laadittiin ministeriölle seurantaraportti. Tuettujen hankkeiden edustajille järjestettiin 4.6. kuulemistilaisuus tukijärjestelmästä
saaduista kokemuksista ja sen kehittämisestä. Neuvosto hyväksyi kokouksessaan
29.10. muutostarpeiden pohjalta tarkistetut periaatteet avustusjärjestelmän kehittämiseksi.
Kotisivuille on päivitetty tietoja tuetuista hankkeista ja niiden vastuuhenkilöistä.
Neuvosto on kehittänyt paikallisten yhdysmiesten verkostoa mm. neuvoston ja paikallisten yhteistyöryhmien yhteydenpidon edistämiseksi. Asiaa koskeva kirje lähetettiin Kuntaliiton kautta kuntiin maaliskuussa. Vuoden loppuun mennessä 92 kuntaa
on ilmoittanut yhdysmiehen.
Neuvoston suomentamista Ruotsin Brottsförebyggande rådetin Paikallisen rikoksentorjunnan ideakirjoista 1-4 on julkaistu laajat painokset, joita alkuvuodesta ryhdyttiin levittämään kuntiin oppaiksi paikallista rikoksentorjuntatyötä tekeville. Julkaisut löytyvät myös neuvoston kotisivuilta.
Neuvosto järjesti 3.5. rikoksentorjuntasuunnittelun jatkoseminaarin kymmenelle
suurimmalle kunnalle.
Neuvoston sihteeristö on osallistunut paikallisen rikoksentorjunnan Tesoma–hankkeen (Tampere), Elävä kaupunkikeskusta –hankkeen ja Ruori –projektin (Helsinki)
ohjausryhmiin.
V
MUU OSALLISTUMINEN KANSALLISEN RIKOKSENTORJUNTAOHJELMAN TOTETUKSEEN JA OHJELMAN SEURANTA
Neuvoston toteutusvastuulla kansallisessa rikoksentorjuntaohjelmassa olevista hankkeista kertomusvuonna valmistui VOKT-työryhmän ehdotus siviilipalvelusmiesten
koulutuksesta opettamaan väkivallattomia ristiriitojen ratkaisumenetelmiä. Neuvosto käsitteli työryhmän mietinnön 17.1. pitämässään kokouksessaan ja asiasta valmisteltiin ehdotus työministeriön valmisteltavaksi.
Neuvoston työryhmä valmisteli suunnitelman kansallisen rikoksentorjuntaohjelman seurannasta ja seurantaraportin valmistelusta. Ehdotus hyväksyttiin neuvoston kokouksessa 22.5. Suunnitelman mukainen tiedustelu kuudelle ministeriölle niiden toteutusvastuulla olevista toimista toteutettiin kesällä. Oikeusministeriölle raportoidun kyselyn tulosten mukaan ministeriöissä on ryhdytty toteuttamaan ohjel
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massa mainittuja toimia ja jo toteutettukin hyvin. Tämä väliseuranta antoi aiheen
harkita vain muutaman asian kiirehtimistä. Suunnitelman mukaisesti on valmisteltu
aineistonkeruuta siitä, miten muut tahot kuin ohjelmassa mainitut kuusi ministeriötä
ovat osallistuneet ohjelman toteutukseen.
VI

VIESTINTÄ

Neuvoston viestintästrategia vuosille 2001-2002 hyväksyttiin 17.1.
Neuvosto julkaisee yhdessä oikeusministeriön kanssa uutta laaja-alaista kriminaalipoliittista aikakauslehteä, jossa erityinen paino olisi rikoksentorjunnan näkökulmalla. Lehden HAASTE Asiantuntevasti rikoksentorjunnasta ja kriminaalipolitiikasta kolme ensimmäistä numeroa on ilmestynyt suunnitellusti kertomusvuonna. Ensimmäisen numeron julkistamisen yhteydessä järjestettiin oikeusministeriön isännöimä juhlaseminaari 22.5. Teemanumeroita olivat 1/2001 (huumeet) ja 2/2001 (nuoret). Lehden painos on ollut 3100-3500 kappaletta ja levikki noin 2500. Maksullisia
tilaajia on vajaa 550 kpl, joista 500 sisäasiainministeriön tilauksia poliisille. Ilmaisjakelu noudattaa julkaisusopimuksessa ja lehden perustamismuistiossa hahmoteltua.
Kunnille ja kuntien rikoksentorjuntayhteyshenkilöille menee reilu 500 kpl, yleisiin
kirjastoihin 50, muille sidosryhmille (rikoksentorjunta, yliopisto, media) noin 200,
vankeinhoidon ja kriminaalihuollon alalle vajaa 500, muuten oikeusministeriön hallinnonalalle yleensä 1/yksikkö sekä ministeriön osastoille alle sata. Haasteen verkkoversiosta (www.om.fi/haaste) löytyvät painetun lehden keskeisimmät artikkelit ja ilmestymiskertojen välillä sivuille päivitetään uutismateriaalia. Sivuilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun lehden artikkelien pohjalta tai ottaa kantaa muihin ajankohtaisiin kriminaalipolitiikka tai rikoksentorjuntaa koskettaviin kysymyksiin, mutta
palsta e ole vielä kunnolla käynnistynyt.
Neuvosto on ylläpitänyt loppuvuodesta 2000 avattuja internet-kotisivujaan osoitteessa www.rikoksentorjunta.fi. Sivuilla välitetään tietoa rikoksentorjunnasta ja neuvoston toiminnasta. Sivuilla on vuoden aikana vieraillut kuukausittain keskimäärin
770 kävijää. Kansainvälisiä tarpeita ajatellen ja EU:n rikoksentorjuntaverkoston yhteyspisteasemaan liittyen sivujen keskeinen sisältö käännettiin englanniksi kertomusvuoden lopulla.
Toiminnasta on laadittu muutamia lehdistötiedotteita ja tilaisuuksiin on kutsuttu tiedotusvälineiden edustajia, mutta asioiden julkisointi edellyttäisi yhä aktiivisempaa ja
tehokkaampaa tiedottamista. Joulukuussa aloitetusta Chattaa turvallisesti –kampanjasta tiedotettiin yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Förbundet Hem och
Skola i Finlandin kanssa. Kampanja uutisoitiin mm. TV:ssä.
Neuvoston sisäinen Ritonen –tiedotelehtinen on ilmestynyt viisi numeroa. Lehtistä
jaetaan myös kriminaalipoliittisen osaston ja oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen virkamiehille ja muille kiinnostuneille. Lisäksi Ritosen sisältö toimitetaan kotisivuille.
VII

SEMINAARIT

Viron ja Suomen rikoksentorjuntaneuvostojen yhteistyöseminaari ”Rikollisuuden
ehkäisy kouluissa” pidettiin 8.-10.2.2001 Virossa, Roosta Puhkekulassa. Seminaarissa käsiteltiin rikoksentorjuntaa yleisesti ja erityisesti koulujen osuutta rikollisuu
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den ehkäisyssä, nuorten rikollisuutta, alkoholin ja huumeiden käytön sekä koulukiusaamisen ehkäisyä ja vanhempien ja koulun yhteistyötä Suomessa ja Virossa. Seminaariin osallistui kolmisenkymmentä henkeä kummastakin maasta, myös koululaisia.
Kuntien rikoksentorjuntasuunnittelun jatkoseminaari Turvallisuussuunnittelu
kunnissa ja kihlakunnissa –seminaari kymmenen suurimman kaupungin/ kihlakunnan rikoksentorjunta /turvallisuussuunnittelusta vastaaville järjestettiin 3.5. yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa. Tilaisuuteen osallistujia oli kolmisenkymmentä.
Haaste –lehden julkistamisseminaari järjestettiin neuvoston käytännöllisellä järjestelyvastuulla 22.5. Seminaarissa käsiteltiin kriminaalipoliittista keskustelua ja uudelle keskustelun foorumille kohdistuvia odotuksia. Osallistujia oli noin sata.
Muut vuodelle suunnitellut seminaarit jäivät pitämättä kertomusvuonna yhteistyötahojen ja neuvoston sihteeristön työtilanteen vuoksi taikka siitä syystä, että ne voitiin
katsoa korvautuneiksi muilla tapahtumilla. Osa seminaareista siirtyi pidettäväksi ensi
vuonna.
Neuvoston edustajat ovat pitäneet esitelmiä mm.
· Pohjoismaiden kriminologisen yhteistyöneuvoston Jurmalassa (Latviassa) 29.31.5. järjestämässä seminaarissa ”Pohjoismaisen rikoksentorjunnan menestystarinoista”
· YTK:n ja Espoon kaupungin järjestämässä ”Turvallinen kaupunkikeskusta” –kesäseminaarissa 15.8.
· Demokraattisten Lakimiesten järjestämässä kesäseminaarissa 18.-19.8 rikoksentorjunnan teoriasta.
· Eurooppalaisen vakuutuskomitean Crime Control - työryhmän kokouksessa Helsingissä 26.9.
· Berliinissä 22.-24.10. pidetyssä kansainvälisessä rikoksentorjuntaworkshopissa
aiheesta ”Koulu ja rikollisuuden ehkäisy Suomessa”.

VIII

MUUT KUIN RIKOKSENTORJUNTAOHJELMAAN LIITTYVÄT
HANKKEET

Neuvoston ja Kaupan Keskusliiton yhteistyönä toteuttaman myymälävarkauksien
ehkäisyä koskevan hankeen tuloksena on valmistunut opas hyvistä rikoksentorjuntakäytännöistä. Oppaan ovat laatineet Mikko Koskinen ja Markus Lalla Kaupan alan
turvallisuustoimikunnan asettaman ryhmän ohjauksessa. ”Opas myymälärikollisuuden torjuntaan” tulee painosta vuoden 2002 alkupuolella.
Neuvoston aloitteesta oikeusministeriön rahoittama Tampereen keskusta –projektin
arviointitutkimus, jota tehdään Poliisiammattikorkeakoulussa, valmistunee kevään
2002 aikana.
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Rikollisuuden kustannuksista ja rikoksentorjunnalla saatavista säästöistä on valmisteltu neuvoston sihteeristössä artikkelikokoelmaa, jonka on tarkoitus valmistua
alkuvuodesta 2002.
Neuvosto aloitti joulukuussa yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Förbundet Hem och Skola i Finland rf:n kanssa kampanjan Chattaa turvallisesti. Kampanjan tarkoituksena on suojata lapsia internet-chattailuun liittyviltä riskeiltä. Tanskan Det Kriminalpræventive rådetin kampanjajulisteen suomennoksesta ja julisteiden
painatuksesta on vastannut neuvosto ja liitot puolestaan julisteiden jakelusta kouluihin.
Neuvoston yhteistyössä poliisin, Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton, Oikeuspoliittisen
tutkimuslaitoksen ja Poliisiammattikorkeakoulun aloittama hanke, jossa selvitetään
varastettujen tavaroiden markkinoita ja niiden vastaisia toimia, on edelleen vireillä.
IX

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

a. Pohjoismainen yhteistyö
Neuvosto järjesti pohjoismaisten rikoksentorjuntaneuvostojen kokouksen 26.-28.9.
Helsingissä. Kokouksen teemoina olivat rakennetun ympäristön suunnittelu ja rikollisuus ja pohjoismaisten rikostilastojen vertailukelpoisuus. Jälkimmäisen teeman oli valmistellut neuvostojen yhteinen työryhmä. Kokouksessa päätettiin yhdentää vuotuisten kokousten järjestelyvastuu kiertävään neuvostojen yhteistyön puheenjohtajuuteen, joka siirtyi Ruotsin Brottsförebyggande rådetille. Kertomusvuonna
on ollut kolme sihteeristökokousta. 23.11 päätettiin pohjoismaisten rikostilastojen
vertailukelpoisuutta koskevan hankkeen jatkosuunnitelmasta, jonka toteuttamiseksi
haetaan rahoitusta Pohjoismaiselta ministerineuvostolta.
Neuvosto julkaisee muiden pohjoismaisten rikoksentorjuntaneuvostojen ja Pohjoismaisen kriminologisen yhteistyöneuvoston kanssa aikakauskirjaa Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. Lisäksi neuvosto osallistuu
pohjoismaisen kriminologisen bibliografian rahoitukseen.
b. EU:n rikoksentorjuntaverkosto
Neuvosto on osallistunut aktiivisesti EU:n rikoksentorjuntayhteistyötä varten kehitetyn verkoston EUCPN:n valmisteluun ja toiminnan käynnistämiseen. Euroopan
Unionin neuvosto päätti verkoston perustamisesta 28.5. Sen ensimmäistä toimintaohjelmaa 2001-2002 valmisteltiin Pariisissa 22.1. pidetyssä seminaarissa ja Sundsvallissa 21.-23.2 pidetyssä konferenssissa Towards a knowledge-based strategy to
prevent crime ja ohjelma hyväksyttiin verkoston kansallisten edustajien kokouksessa
25.-26.6. Tukholmassa. Verkoston toiminnan käynnistyttyä on järjestetty kansallisten
edustajien epävirallinen kokous 11.9. Brysselissä ja virallinen kokous 11.10. Leuvenissa sekä verkoston ensimmäinen varsinainen kokous 9.-10.10 Leuvenissa. Kaikkiin mainittuihin kokouksiin on osallistunut neuvoston edustaja. Lisäksi verkosto on
käynnistänyt polkupyörävarkauksien ja mielenosoitusväkivallan ehkäisyä koskevat
hankkeet, joihin niin ikään neuvoston edustajat ovat osallistuneet.

8

Verkoston kansallisena yhteyspisteenä toimivat oikeusministeriö ja rikoksentorjuntaneuvosto yhdessä.
c. Muu kansainvälinen yhteistyö
Suomen ja Viron yhteistyöstä ks. jakso seminaarit.
Pääsihteeri on osallistunut EN:n asiantuntijakomitean Partnership in Crime Prevention työhön.
Erityisesti EUCPN:n perustaminen on tiivistänyt tietojenvaihtoa rikoksentorjunnan
toimielinten kesken.
X

SIHTEERISTÖ JA TOIMITILAT

Neuvoston toimitilat ovat sijainneet oikeusministeriön tiloissa, Uudenmaankatu 37.
Samassa rakennuksessa toimivat mm. ministeriön kriminaalipoliittinen osasto ja Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos.
Neuvoston sihteeristössä ovat työskennelleet
pääsihteeri, 1.8. alkaen neuvotteleva virkamies Hannu Takala,
suunnittelija, 1.8. alkaen erikoissuunnittelija Mervi Hyvärinen
toimittaja Riikka Kostiainen (Haaste –lehti)
toimistosihteeri Katriina Heinonen
Oikeusministeriö päätti 7.12. nimittää suunnittelijaksi sihteeristöön Jukka-Pekka Takalan vuoden 2002 alusta. Neuvotteleva virkamies Aarne Kinnunen on projektipohjaisesti osallistunut neuvoston hankkeisiin 1.8. alkaen. Lisäksi sihteeristössä ovat
työskennelleet siviilipalvelusmies Ville Hinkkanen 3.3. asti ja Niko Holopainen
22.10. alkaen.

