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Puolustusvoimien Kansainvälinen Keskus (PVKVK) ja Krii-
sinhallintakeskus (CMC Finland) perustivat Kokonaisvaltai-
sen Kriisinhallinnan Osaamiskeskuksen marraskuussa 2008. 
Osaamiskeskuksen tehtävänä on edistää ymmärrystä kriisinhallinnan 
kokonaisvaltaisuudesta niin kriisinhallintaoperaatioissa kuin niihin 
valmistautumisessa, sekä luoda selkeät toimintaperiaatteet PVKVK:n 
ja Kriisinhallintakeskuksen jo käynnistyneelle yhteistoiminnalle.

Kokonaisvaltaisen Kriisinhallinnan Osaamiskeskus perustuu kahden 
keskuksen väliseen yhteistyöhön, jossa Puolustusvoimien Kansain-
välinen Keskus ja Kriisinhallintakeskus muodostavat osaamiskeskuk-
sen ytimen, mutta jatkavat toimintaansa itsenäisinä organisaatioina. 
Osaamiskeskus kehittää yhteistä kriisinhallintakoulutusta sekä edis-
tää ymmärrystä kokonaisvaltaisesta kriisinhallinnasta. Koulutuksen 
lisäksi tehtäviin kuuluvat tutkimus, julkaisu- ja seminaaritoiminta.

The Finnish Centre of Expertise in Comprehensive Crisis 
Management was founded jointly by the Finnish Defence 
Forces International Centre (FINCENT) and the Crisis 
Management Centre Finland (CMC Finland) in November 
2008. The core task of the Finnish Centre of Expertise is to promote 
understanding of the coordination, as well as comprehensiveness, 
of crisis management in the context of national crisis management 
capacity building and preparedness, as well as crisis management 
and peacebuilding missions. In addition, the Centre of Expertise 
aims to create a clear framework for already existing co-operation 
between FINCENT and CMC Finland

KOKONAISVALTAISEN 
KRIISINHALLINNAN 
OSAAMISKESKUS

FINNISH CENTRE OF EXPERTISE 
IN COMPREHENSIVE 
CRISIS MANAGEMENT



Osaamiskeskus järjesti ensimmäisen ”Integrated Crisis Management” 
(ICM) -koulutuksensa syksyllä 2008, ja keväällä 2009 järjestettiin 
inhimillisen turvallisuuden edistämiseen kriisinhallintaoperaatiois-
sa tähtäävä ”Applying Human Security in Crisis Management and 
Peacebuilding” -koulutus. Keskuksen vuosittainen koulutuskalenteri 
sisältää kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan koulutukset ja johdanto-
koulutukset niin Euroopan unionin kriisinhallinnasta kuin Yhdisty-
neiden kansakuntien rauhanturvaamisesta ja rauhanrakentamises-
ta. Lisätietoa koulutuksista saa PVKVK:n ja Kriisinhallintakeskuksen 
verkkosivuilta.

Keskuksen toimintaa ohjaa ministeriöiden välinen ja sisäasiainmi-
nisteriön vetämä siviili-sotilasyhteistyöryhmä. Keskuksen varsinaista 
toimintaa johtaa ja suunnittelee keskuksen johtoryhmä.

The Finnish Centre of Expertise is based on the so called shared 
campus -principle between FINCENT and CMC Finland, both of whom 
continue functioning as independent governmental institutions. 
Consequently, this Finnish Centre of Expertise in Comprehensive 
Crisis Management aims at developing common and joint training 
in crisis management, in addition to its other tasks, which include 
research, publishing and seminar activities. 

The Centre of Expertise organised a pilot training course titled 
“Integrated Crisis Management” (ICM) during autumn 2008. 
Furthermore, in order to promote human security in crisis 
management missions, the training course “Applying Human Security 

in Crisis Management and Peacebuilding” was organized under the 
aegis of the Centre of Expertise during spring 2009. In addition, 
the Centre’s annual training calendar will include Integrated Crisis 
Management trainings and introductory trainings on both European 
Union Crisis Management and United Nations Peacekeeping and 
Peacebuilding. More information on the trainings is available at 
FINCENT and CMC Finland websites.

The Centre’s activities are supervised by the inter-ministerial Civil-
Military Coordination Group led by the Finnish Ministry of the Interior 
whereas day to day planning and conduct of activities are led by the 
Centre’s Steering Board.



FINCENT Box 1, 04301 Tuusula, Finland 
tel. +358 299 800 fax +358 299 540 901 e-mail fi ncent@fi ncent.fi  
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