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In honour of Its thIrd annIversary, the Crisis management 
Centre Finland organised the anniversary celebration at the kuopio City 
hall on February 1, 2010. After director Ari kerkkänen of CmC Finland 
gave his welcoming words, First deputy speaker seppo kääriäinen 
from Finland’s parliament gave the welcoming address. Following mr. 
kääriäinen, speeches were given by state secretary Antti pelttari from the 
ministry of interior, deputy director Anu laamanen from the ministry for 
Foreign Affairs, Chairman of the City Board sari Raassina from kuopio 
and the Commandant of the Finnish defence Forces international Centre, 
lieutenant Colonel esa Vanonen. pete’s Blues Band was responsible for 
the musical performances. in total, 80 guests participated in the evening.

KrIIsInhallIntaKesKus juhlI Kolmatta toImIntavuottaan 
maanantaina 1. helmikuuta 2010 kuopion kaupungintalon juhlasalissa. 
kriisinhallintakeskuksen johtajan tervetuliaissanojen jälkeen juhlapuheen 
piti eduskunnan varapuhemies seppo kääriäinen. tervehdykset juhlaan 
toivat valtiosihteeri Antti pelttari sisäasiainministeriöstä, apulaisosasto-
päällikkö Anu laamanen ulkoasiainministeriöstä, kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja sari Raassina kuopiosta ja johtaja, everstiluutnantti esa 
Vanonen puolustusvoimien kansainvälisestä keskuksesta. musiikista vas-
tasi pete’s Blues Band. tilaisuuteen osallistui kaikkiaan noin 80 vierasta.

etukAnsi FRont CoVeR
Risto luttinen, pAkistAn, 2010

tAkAkAnsi BACk CoVeR
pekkA kokkonen, AFghAnistAn, 2007



Risto luttinen, hAiti, 2010
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KriisinhallintaKesKuKsen toiminnan onnistumisen arviointi perustuu siihen, kuinka 
hyvin se pystyy vastaamaan suomen poliittiseen tahtotilaan osallistumisesta kansainväliseen 
rauhanturvaamiseen ja kriisinhallintaan siviiliosaamisella. kriisinhallintakeskuksella on oltava 
kyky kouluttaa ja rekrytoida asiantuntijat kansainvälisiin tehtäviin. Vuoden 2010 kuluessa 
siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden määrä on vakiintunut 160 asiantuntijaan tai jopa vähän 
sen päälle. kriisinhallintakeskuksen toiminnan laatua puolestaan arvioidaan sillä, mikä on 
sen kouluttamien asiantuntijoiden asiantuntijuus ja asenne operaatioissa. Ainoa perusteltu 
syy kriisinhallintakeskuksen olemassaololle on suomen osallistuminen osana kansainvälistä 
yhteisöä rauhanturva- ja kriisinhallintaoperaatioihin. tästä luonnollisesti seuraa, että kriisin-
hallintakeskuksen toiminta on vahvasti kansainvälinen ja sen koko toiminnassa kuopiosta 
käsin heijastuu kansainvälisyys.

kriisinhallintakeskus vastaa lähettävänä organisaationa tällä hetkellä väkilukuun nähden 
euroopan suurimmasta siviilikriisinhallintaan osallistumisesta. suomalaiset asiantuntijat ovat 
suurimpia asiantuntijajoukkoja useissa eu-operaatioissa – mukaan lukien Afganistanis-

sa oleva eu-operaatio (eupol AFg). kriisinhallintakeskuksen vastuulla ei ole ainoastaan 
kouluttaminen vaan myös työnantajavastuu yli 160 asiantuntijasta eri puolilla maailmaa. 
huomiota on entistä enemmän kiinnitettävä asiantuntijoiden hyvinvoinnista huolehtimiseen; 
kotimaan työnantajaedustajalla on huolenpitovelvollisuus asiantuntijoista. tämä tarkoittaa 
käytännössä jatkuvaa yhteydenpitoa kriisinhallintakeskuksen ja asiantuntijoiden välillä yh-
tälailla kuin säännöllisiä vierailuja asiantuntijoiden luona eri operaatioissa. yhteydenpidosta 
on tehty yksi kriisinhallintakeskuksen painopisteistä perustuen vuonna 2010 tehdyn asian-
tuntijatyytyväisyyskyselyn tuloksiin. operaatiovierailut ovat osoittautuneet hyödyllisiksi sekä 
asiantuntijoiden tapaamiseksi heidän työympäristössään että kriisinhallintakeskuksen tiedon 
päivittämiseen operaatioista. myös operaatiot ovat toivottaneet vierailut tervetulleiksi, koska 
ne auttavat lähettäviä tahoja valitsemaan sopivia asiantuntijaehdokkaita operaatioiden 
avoinna oleviin tehtäviin. Vuoden 2010 aikana vierailuja tehtiin kongoon Afrikassa, Afga-
nistaniin, Bosnia-hertsegovinaan, palestiinalaisalueille, georgiaan ja kosovoon. 

kriisinhallintakeskuksen yhdessä eupol AFg -operaation kanssa toteuttaman poliisi-

the Crisis management Centre Finland’s Capability and success is measured to 
a large extent by its capability to fulfil, through training and human resources, the political 
will of Finland in its participation in peacekeeping and civilian crisis management missions. 
the number of Finnish experts seconded by CmC Finland in 2010 has been permanently 
established at the level of 160 or slightly above. Quality and efficiency of national capacity 
building is judged based on the contribution made by the seconded experts in the missions 
- it demonstrates both their professionalism and commitment. there is no justified reason 
for the existence of the institutions like CmC Finland without international peace support 
participation. Consequently, CmC Finland has a significant international footprint, all of its 
activities and functions have an international dimension radiating from its base in kuopio, 
Finland. in a nutshell, all of CmC Finland’s activities are guided towards achieving the given 
political objectives through mission participation.

CmC Finland is the tool of Finnish national capacity building responsible for all 
operational responsibilities and is the biggest eu seconding institution if judged on the basis 
of the number of civilian crisis management professionals in eu missions per capita. in a 

number of eu missions, such as eupol Afghanistan, the Finnish civilian contingent is among 
the largest. therefore, having more than 160 trained professionals in the field in more than 
20 different countries, the challenge is not only in quality training or recruitment process, 
but also in the wellbeing of the experts. the emphasis is increasingly on the duty of care 
responsibility of the secondees. this entails constant communication with the secondees as 
well as regular mission visits. CmC Finland has established communication with the experts 
as one of its priorities based on the results of survey published in 2010. mission visits have 
proved to be indispensable way of both meeting experts in their mission environment and 
getting an up-date of mission activities. mission visits have also been welcomed by mission 
leaderships as the visits contribute to sending authorities having a better understanding in 
how to select the best suitable candidates for open mission vacancies. during 2010 CmC 
Finland visited missions in the democratic Republic of the Congo, Chad, Afghanistan, Bosnia 
and herzegovina, the palestinian territories, georgia and kosovo.

the training phase of the Advanced police-prosecutor Coordination training programme 
for Afghan officials was successfully completed in the end of july 2010 in kabul and 
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syyttäjäyhteistoimintakoulutuksen 
koulutusvaihe päättyi onnistu-
neesti päätösjuhlaan kabulissa 
heinäkuun lopussa. suomen ulko-
asiainministeriön kehitysyhteistyö-
varoista rahoitettu koulutusprojek-
ti kohdistui puuttuvaan yhteyteen 
Afganistanin poliisi- ja syyttäjälai-
toksen välillä. yksi hankkeen mer-
kittävimmistä tuloksista oli pro-
jektin aikana afgaaniosallistujien 
toimesta käynnistetty poliisi-syyt-
täjäyhteistoimintakäsikirjan luo-
minen. projektin jatkohankkeessa 
tavoitteena on varmistaa yhteis-
toimintakäsikirjan valmistuminen 
ja saada sille virallinen hyväksyntä 
Afganistanin hallitukselta. tässä 

projektissa sekä siviilikriisinhallinnan että turvallisuussektorille kohdistuvan kehitysyhteis-
työn osaaminen on yhdistynyt esimerkillisesti. projekti on tukenut suoraan yhtä eupol AFg 
-operaation avaintavoitteista.

kriisinhallintakeskuksen on pysyttävä mukana kansainvälisessä kehityksessä kehitet-
täessä edelleen kansallisia valmiuksia koulutuksessa, asiantuntijahenkilöstön valinnoissa 
ja tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Vuoden 2010 aikana kriisinhallintakeskus on ollut 
mukana kahdenvälisissä yhteistyöhankkeissa, mutta sen lisäksi osallistumista on vahvistettu 
maailmanlaajuisessa rauhanturvakoulutusorganisaatioiden yhteenliittymässä. Viimemaini-
tusta osallistuminen kansainväliseen rauhanturvakoulutuslaitosten (international Associa-
tion of peacekeeping training Centres - iAptC) vuosikonferenssiin, jossa on mukana yli 
100 laitosta, on lisännyt kriisinhallintakeskuksen kansainvälistä tunnettuutta. eräänlaise-
na luottamuksenosoituksena suomen toimintaa kohtaan voidaan pitää sitä, että iAptC:n 
virallinen vuosikokous dhakassa Bangladeshissa hyväksyi 18. konferenssin pitopaikaksi 
suomen vuonna 2012. konferenssia isännöi kriisinhallintakeskus yhdessä puolustusvoimien 
kansainvälisen keskuksen kanssa ulkoasiainministeriön, puolustusministeriön ja sisäasiain-
ministeriön rahoittamana.

kriisinhallintakeskus osallistuu vahvasti myös eurooppalaiseen siviilikriisinhallintayh-
teistyöhön yhteistyössä muiden koulutuslaitosten kanssa eu-komission rahoittamassa si-

concluded with the graduation 
ceremony at the eupol AFg 
headquarters. the programme, 
funded by Finland’s ministry for 
Foreign Affairs, proved to respond 
well to the recognised gap in 
police-prosecutor coordination. 
one of the main outcomes of 
the pilot phase of the project 
was a draft police-prosecutor 

Coordination manual that the Afghan participants began drafting during the training 
programme. the continuation for the pilot phase will seek to complete the manual and gain 
official approval by the Afghan government as the police-prosecutor Coordination training 
manual. the above mentioned project has been the first major bilateral project funded by 
the mFA’s development funds explicitly uniting expertise of development cooperation in 
the security domain and the civilian dimension of the peacekeeping domain. in addition, it 
directly supported eupol AFg in achieving one of its key objectives.

it is imperative for CmC Finland to stay abreast of international development in building 
up national capacities be it training, human resources and/or research. CmC Finland’s 
networking has strengthened in 2010 starting with bilateral cooperation initiatives and 
ending up in a global network of peacekeeping training institutions. of the latter, CmC 
Finland has actively contributed to the international Association of peacekeeping training 
Centres (iAptC), a global network of more than 100 training institutions. in recognition 
of Finland’s active role, the Annual general meeting of the iAptC approved unanimously 
that Finland will host the 18th Annual Conference of the iAptC in helsinki in 2012. CmC 
Finland has the privilege to host the iAptC conference jointly with the Finnish defence 
Forces international Centre with the support of the mFA, mod and moi. 

on the european level, CmC Finland actively participates in the consortium of the 
european training institution (european group on training) that was provided with funding 
by the european Commission for designing and carrying out pre-deployment training for 
experts selected for eu missions. moreover, the european Commission entrusted CmC 
Finland with the generous funding for the continuation for the development a module 
designed for civil protection and humanitarian activities in cold conditions. humanitarian 
response activities, one of CmC Finland’s core functions presently, with CmC Finland’s 

Yhteistoiminta-asiakirja Kairossa toimivan konfliktinratkaisu- ja 
rauhanturvakoulutuskeskuksen, Kriisinhallintakeskuksen ja Tampereen 
yliopiston Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitoksen kanssa allekirjoitettiin 
Kairon keskuksen johtajan suurlähettiläs Soad Shalabyn, tutkimusjohtaja 
professori Tuomo Melasuon ja Ari Kerkkäsen toimesta 29. syyskuuta 2010.

A Memorandum of Understanding on cooperation between The Cairo Regional 
Center for Training on Conflict Resolution and Peacekeeping in Africa (CCCPA), 
Tampere Peace Research Institute (TAPRI) and Crisis Management Centre 
Finland (CMC Finland) was signed on 29 September 2010 between Ambassador 
Soad Shalaby, Professor Tuomo Melasuo and Director Ari Kerkkänen.
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seconded experts have taken place in haiti, Albania and pakistan; this is primarily conducted 
through the partnership in the international humanitarian partnership forum. these are 
a few examples of CmC Finland’s international outreach as an indispensable part of its 
activities in ensuring professionalism and relevance.

on the national level, the cooperation with the Finnish defence Forces international 
Centre has continued within the framework of the Finnish Centre of expertise in 
Comprehensive Crisis management. two trainings, namely integrated Crisis management 
and security sector Reform (the latter one in cooperation with issAt – international security 
sector Advisory team) and one joint seminar were organised in 2010.

the world of peacekeeping, also within its increasing civilian dimension, is under 
constant change and new requirements are evolving; this has a direct implication for 
activities related to national capacity building. it is imperative that CmC Finland and 
authorities on the ministerial level stay alert and are ready to respond adequately to these 
new and changing requirements. Recently new initiatives towards developing Finland’s 
capability and capacity in peace mediation have been launched. it would only be natural 
to link a portion of these functions with the already existing activities of CmC Finland in 

similar domain of peacekeeping and civilian crisis management. keeping these prospects 
in mind, also for the sake of comprehensiveness, the readiness and political will should be 
left open to revise present status of CmC Finland in different respects. 

kuopio, as a home town of CmC Finland, has proven to be an excellent location for 
the institution of strong international dimension. CmC Finland has earned a permanent 
place in kuopio thanks to the generous regional support received since the founding days. 
it is my pleasure to express my gratitude to all regional partners and supporters of CmC 
Finland as 2010 draws to a close. 

i wish the very best success for the future leadership of CmC Finland as well as its 
present staff in fulfilling the noble task of bringing peace to the world through a national 
supportive role.

 
Ari kerkkänen

viilikriisinhallinnan koulutusprojektissa. koulutusprojekti keskittyy jatkossa operaatioihin 
valmistavaan lähtökoulutukseen niille asiantuntijoille, jotka eri eu-maista on operaatioihin 
valittu. tämän lisäksi kriisinhallintakeskus sai huomattavan eu-komission jatkorahoituksen 
kylmiin olosuhteisiin valmistavan ja varustavan pelastustoimen moduulin kehittämiseksi. 
kansainvälisen pelastustoimen valmiudet ovat osa kriisinhallintakeskuksen toimintaa ja ku-
luneen vuoden aikana keskuksen lähettämiä asiantuntijoita on toiminut haitissa, Albaniassa 
ja pakistanissa. kriisinhallintakeskuksen kansainvälinen ulottuvuus on edellytys kansallisten 
valmiuksien osaamisen ja ajankohtaisuuden varmistamiseksi.

kansallisella tasolla yhteistyö puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen kanssa ko-
konaisvaltaisen kriisinhallinnan osaamiskeskuksen muodostamassa yhteistyörakenteessa 
on jatkunut yhteisten koulutusten myötä. Vuonna 2010 järjestettiin yhteiset koulutukset 
kokonaisvaltaisesta kriisinhallinnasta ja turvallisuussektorin uudistamisesta. näiden lisäksi 
järjestettiin yhdessä kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan seminaari.

Rauhanturvaaminen, yhdistettynä yhä kasvavaan siviilitoimijoiden osallistumiseen sii-
hen, on jatkuvassa muutoksessa. näillä muutoksilla on välitön vaikutus myös kotimaan 
valmiuksiin. on välttämätöntä, että kotimaan toimijat, niin kriisinhallintakeskus operatiivisen 
toimijan tasolla kuin eri ministeriöt, pystyvät tarvittaessa vastaamaan syntyviin muutostarpei-
siin. suomessa on vuoden 2010 aikana tehty aloitteita rauhanvälitystoiminnan vahvistami-

seen osana suomalaista osallistumista kansainväliseen 
työhön rauhan hyväksi. olisi luonnollista hyödyntää 
rauhanvälitystoiminnan kansallisen osaamisen kehit-
tämisessä jo nyt kuopiossa kriisinhallintakeskuksessa 
olevaa rauhanturva- ja kriisinhallintakoulutuksen sekä 
tutkimuksen osaamista. tätä ja kokonaisvaltaisuuden 
nimissä myös muita tulevaisuuden kehitysnäkymiä sil-
mälläpitäen ovea ei pidä sulkea kriisinhallintakeskuk-
sen nykyisen aseman uudelleen arvioinnilta. kuopio on 
hyvä koti kriisinhallintakeskukselle; vahva alueellinen 
tuki toiminnan alusta lähtien on asemoinut keskuksen 
pysyvästi kuopioon. lämmin kiitos tästä kuuluu kaikille 
kriisinhallintakeskuksen alueellisille tukijoille. 

toivotan menestystä kriisinhallintakeskuksen tuleval-
le johdolle ja sen henkilökunnalle siinä arvokkaassa työs-
sä, jota teette kansallisten valmiuksien kautta maailman  
rauhan hyväksi.
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Kestävän KehityKsen aiKaansaaminen Kriisialueilla edellyttää kokonaisval-
taista kriisinhallintaa, jossa sotilas- ja siviilitoimijat tukevat ja täydentävät toisiaan. kehi-
tysyhteistyön pitkäjänteiset tavoitteet ja humanitaarisen avun välitön luonne ovat tämän 
kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan osia. yhtenäisen toimintakulttuurin oppimisessa ja toisten 
toimintatapojen ymmärtämisessä koulutuksella on keskeinen rooli. kriisinhallintakeskus 
on vuonna 2010 toteuttanut kokonaisvaltaista kriisinhallintaa koulutuksissaan, joihin on 
osallistunut henkilöstöä kaikista edellä mainituista toiminnallisista ryhmistä.

siviilikriisinhallintakoulutuksen tärkein tehtävä on varmistaa, että suomella on riittävä 
määrä eu:n ja kansainvälisten järjestöjen rauhanrakentamis- ja humanitaarisiin tehtäviin 
koulutettuja asiantuntijoita. tämän tehtävän toteuttamiseksi koulutuksella on tärkeä rooli 
siviilikriisinhallinnan kansallisisten kapasiteettien ylläpidossa. siviilikriisinhallinnan koulu-
tusjärjestelmä kehittyi vuonna 2010 entisestään kustannustehokkaampaan suuntaan, kun 
toiminnan painopisteeksi muodostuivat selvästi perus- ja perehdyttämiskoulutukset.

kriisinhallintakeskuksessa järjestettiin kolme siviilikriisinhallinnan peruskurssia  
(eu Concept Core Course ja eu police officer Course). operaatioihin valituille henkilöille 

järjestettiin yhteensä 11 perehdytyskoulutustilaisuutta yhdessä henkilöstösektorin kanssa. 
kokonaisvaltaiseen kriisinhallintaan (integrated Crisis management) ja turvallisuusektorin 
reformiin (security sector Reform)  liittyvät erikoistumiskoulutukset järjestettiin yhdessä 
FinCent:n kanssa.  

Vuonna 2010 kriisinhallintakeskuksessa järjestettiin yli 70 koulutusta, joihin osallistui 
yli 1100 henkilöä edustaen yli 50 kansallisuutta. 27% osallistujista on ollut naisia, ja suo-
malaisten peruskursseille osallistuvien prosenttimäärän ollessa 45. eu: n suosituksen mu-
kaan jäsenmaiden tulisi pyrkiä tekemään yhteistyötä perehdytyskoulutusten järjestämisessä. 
kriisinhallintakeskus järjesti kolme perehdytyskoulutusta, joista yksi oli suomessa, yhdessä 
Ruotsin Folke Bernadotte Akademyn kanssa. tästä kokeilusta saatiin erittäin hyvä palaute 
ja järjestelyä tullaan jatkamaan ja laajentamaan tulevaisuudessa. 

kriisinhallintaan liittyvää koulutusta rahoitetaan useasta eri ulkopuolisesta lähteestä. 
eu:n rahoittamista koulutusohjelmista merkittävin oli kylmässä toimimiseen erikoistuneen 
pelastusmuodostelman (usAR, urban search and Rescue) koulutus ja kehittäminen. kehi-
tysapuun liittyviä koulutusprojekteja on toteutettu Afganistanin poliiseille ja syyttäjille sekä 

the aChievement oF sustainable results in a Crisis area requires the use of 
all means available, including military and civilian crisis management activities as well 
as development cooperation and humanitarian assistance. in practice, the best possible 
impact can be obtained by increasing cooperation and conducting joint trainings. in 2010, 
CmC Finland has succeeded in delivering training in the spirit of comprehensive crisis 
management in all of the above mentioned respective areas.

the most important task of all training in civilian crisis management is to ensure that 
Finland has a sufficient number of experts trained for peacebuilding and humanitarian 
assistance missions and thus it forms an essential part of national capacities in civilian crisis 
management. in 2010, the training system has developed into more task-oriented and 
cost-effective system focusing merely on the generic and mission-specific pre-deployment 
trainings. three generic basic courses, such as the eu Concept Core Course and the eu police 
officer course, were arranged for experts who have little or no mission experience. these 
courses provide participants with the general knowledge needed in crisis management and 
are independent of the specific function fulfilled by experts in the mission. After this course 
experts have better possibilities to be selected to the civilian crisis management missions.

the integrated Crisis management Course and security sector Reform trainings were 

conducted jointly with Finnish defence Forces international Centre, FinCent. in addition 
to these courses, military personnel have attended many of the basic courses as well as 
the humanitarian trainings. 

nominated personnel also receive training prior to mission deployment which is 
complementary to induction trainings provided by the mission. Altogether, 11 mission 
specific pre-deployment trainings were arranged jointly with the human Resources section 
of CmC Finland. the new experimentation in this field was to conduct joint trainings 
with other national training centres, as recommended by the Civilian planning and 
Conduct Capability (CpCC) of the european union. swedish secondees attended one of 
the Afghanistan pre-deployment training at CmC Finland and sweden’s Folke Bernadotte 
Academy arranged kosovo and georgia specific pre-deployment trainings that secondees 
from CmC Finland attended.

in 2010 there were more than 70 training events arranged. more than 1100 participants 
attended CmC Finland’s courses, representing more than 50 nationalities. in all, 27% of the 
participants were female, whereas this number among Finnish participants at the generic 
pre-deployment trainings was 45%. 

the eu Cold Conditions module was developed in order to facilitate usAR (urban 
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search and Rescue) team capabilities to operate in harsh climates. this programme has been 
funded by the eu Commission and has enabled the development of the CmC Finland usAR 
team. Whereas learning management systems and on-line training has been a systematic 
part of all trainings for years, now these methodologies have been widely adopted in the 
CmC Finland usAR trainings as well.

A number of training activities have been funded from the other sources in order to 
facilitate operating in the spirit of comprehensive crisis management. Finnish development 
aid has funded Afghanistan police-prosecutor training programme as well as capacity 
building of the kosovo Fire services.

CmC Finland’s training activities were welcomed and widely recognised in the european 
training networks, such as egt (from 2011 on entRi) and the eu Civil protection mechanism. 
in addition, the chairmanship in the iAptC civilian committee has increased the visibility of 
CmC Finland in global arenas. As a whole, the year 2010 will be remembered as a year of 
comprehensiveness, of growth and new innovations in the humanitarian and developmental 
aid training activities.

  
 

Civil proteCtion Coordination group
the Civil protection Coordination group was established in november 2010 through a 
directors decision. the task of the coordination group is to harmonise and improve the 
planning and implementation of CmC Finland’s international civil protection activities. All 
CmC Finland staff members who have civil protection responsibilities are members of the 
coordination group.

the coordination group prepares and makes proposals regarding international civil 
protection related issues. the chairperson of the coordination group is in charge of convening 
the group and its activities. the chairperson also presents the groups proposals further and 
maintains contact with the ministry of the interior and other relevant actors in international 
disaster response networks. the group’s chairperson is also the usAR team contact person. 
mr. esa Ahlberg is the acting chairperson of the Civil protection Coordination group.

egt: european group on training
entRi: european new training initiative for Civilian Crisis management

kosovon pelastustoimelle.  
 kriisinhallintakeskuksen jäsenyys koulutusta kehittävillä foorumeilla, kuten egt:ssä 
(vuodesta 2011 entRi), iAptC:ssa ja eu Civil protection mekanismissa tunnustetaan ja 
tunnistetaan laajasti. kokonaisuudessaan vuosi 2010 muistetaan kokonaisvaltaisen krii-
sinhallinnan kehityksen vuotena, jolloin kehitysyhteistyö ja humanitaarinen toiminta saivat 
entistä laajempaa jalansijaa kriisinhallintakeskuksen koulutustoiminnassa.
 
Kansainvälinen pelastustoimen Koordinaatioryhmä
kansainvälinen pelastustoimen koordinaatioryhmä perustettiin johtajan päätöksellä mar-
raskuussa 2010. koordinaatioryhmän tehtävänä on yhtenäistää ja parantaa kansainvälisen 
pelastustoimen operatiivisen toiminnan suunnittelua ja toteuttamista kriisinhallintakes-
kuksessa. koordinaatioryhmään kuuluvat kaikki kriisinhallintakeskuksen työntekijät, joiden 
tehtäviin kuuluu kansainvälisen pelastustoimen tehtävävastuita. 

koordinaatioryhmän tehtävänä on valmistella ja tehdä esityksiä kansainväliseen 
pelastustoimeen liittyvissä asioissa. koordinaatioryhmän puheenjohtaja vastaa ryh-
män koolle kutsumisesta, toiminnasta, valmistelujen esittämisestä ja valmisteluun 
liittyvästä yhteydenpidosta sisäasianministeriöön ja muihin kansainvälisen pelastus-
toiminnan sidosryhmäverkostoihin. koordinaatioryhmän puheenjohtaja toimii myös usAR-
ryhmän yhteyshenkilönä. koordinaatioryhmän puheenjohtajana toimii esa Ahlberg. 
 
 
egt: european group on training
entRi: european new training initiative for Civilian Crisis management
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Cold Condition module
eurooppalaisilla pelastustoiminnan asiantuntijoilla on rajallisesti kokemusta onnettomuuksista, 
jotka tapahtuvat äärimmäisissä ilmasto-olosuhteissa. huomioiden, että suuronnettomuudet 
tapahtuvat myös äärimmäisissä luonnonolosuhteissa on tunnustettavaa, että näihin olosuh-
teisiin tähtäävän toiminnan koulutukselle, valmiuden kehittämiselle ja välineistölle on tarvetta.    
 suomen maantieteellisen sijainnin johdosta suomalaisilla on kokemusta toiminnasta 
äärimmäisen kylmistä olosuhteissa. myös pelastustoiminnan viranomaiset ovat kehittäneet 
operatiivisia valmiuksiaan vastaamaan kylmien olosuhteiden vaatimuksia.
 kriisinhallintakeskuksen eu Cold Conditions module -projektin päämääränä on kou-
luttaa pelastustoimen asiantuntijoita toimintaan kylmissä olosuhteissa kylmiin olosuhteisiin 

kehitetetyillä välineillä. projektissa keskitytään erityisesti kehittämään suomalaisen katastro-
fialueelle lähetettävän pelastusjoukkueen edellytyksiä toimintaan kylmissä olosuhteissa. 
 projektin kautta kehitettyä osaamista jaetaan eu:n pelastustoiminnan asiantuntijoille ja 
muille alan kansainvälisille toimijoille seminaarien, koulutuksien ja yhteisten harjoituksien 
kautta. projekti jatkuu eu:n myöntämällä lisärahoituksella toukokuun 2012 loppuun saakka.

 

Cold Condition module
the civil protection responders in europe have limited experience of conducting rescue 
operations in extreme weather conditions. Acknowledging that natural disasters and 
emergencies do happen in areas of extreme weather conditions, it can be acknowledged that 
specific types of training, preparedness and equipment for these conditions is urgently needed. 
 due the specific geographical location of Finland, the Finns have vast experience in 
managing extremely cold climate conditions. Also, the Finnish civil protection responders 
have developed their operational expertise in cold and snowy conditions. 
 the goal of CmC Finland’s eu Cold Conditions module is to train civil protection 
responders to operate in cold conditions with properly designed and tested equipment. 

the project’s particular focus is on developing the capacity of Finland’s urban search and 
Rescue (usAR) teams to respond to cold climate emergencies. the project’s outcomes are 
disseminated to the eu civil protection actors, as well as, to other international partners 
through seminars, trainings and exercises. the project will continue with extended eu 
funding until the end of may 2012.   
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the CrIsIs management Centre fInland, joIntly wIth euPol afg, was 
responsible for carrying out the Advanced police- prosecutor Coordination programme’s 
pilot phase in 2009-2010.  the training phase of programme was concluded in 2010. 
the programme was initiated in 2009 with the objective to strengthen the Rule of 
law- development in Afghanistan. Coordination between the police and prosecutor in 
Afghanistan is a key aspect for ensuring a functioning society and securing the legal safety 
of citizens. the goal of the programme is to develop and standardise the practices of pre-
trial investigations in Afghanistan.

the Afghan Constitution, (interim) Criminal procedure Code and police law among 
other laws were revised after the taliban-movement was forced aside in 2001. the new 
laws altered the authorisation to perform (pre-trial) investigations from the police over to 
the prosecutor, which in turn caused mistrust and a lack of cooperation between police 
and prosecutors.

the main goal programme is to bring the Afghan pre-trial investigation authorities 
together to develop their future coordination practices, which will be drafted into 
a coordination manual with genuine Afghan ownership. ten police officers and ten 
prosecutors participated in the training modules as well as representatives from the ministry 
of justice, supreme Court and the Afghan independent Bar Association. 

the first training module was organised in kabul in december 2009. the second and the 
third training modules were consequently organised in Finland in February and may 2010. 
the last training module of the programme and the graduation ceremony were organised 
in kabul in july 2010. the finalisation process is lead jointly by CmC Finland and eupol 
AFg in close coordination with Afghan authorities. eupol AFg will support a training 
programme for 500 police and prosecutors in 2011-2012 utilising the Coordination manual 
draft prepared in the programme. the draft manual will be used as the main training tool. 

poliisi-syyttäjäyhteistoimintAkoulutus 
AFgAAniViRAnomAisille AdVAnCed poliCe-pRoseCutoR 
CooRdinAtion tRAining pRogRAmme in AFghAnistAn

vuonna 2010 PäättyI afganIstanIn PolIIsI-syyttäjäyhteIstoImIn-
tahanKKeen KoulutusvaIhe, jonka tavoitteena oli edistää Afganistanin oikeus-
valtiokehitystä. Afganistanissa rikoksen esitutkintaa suorittavan poliisin ja syyttäjän välinen 
yhteistoiminta on avainasemassa toimivan yhteiskunnan ja yksittäisen kansalaisen oikeus-
turvan varmistamiseksi. hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää rikosten esitutkintavai-
heen toimintamalleihin perustuva yhteistoimintakäsikirja. käsikirjan viimeistely jatkuu vielä 
vuonna 2011. 

Afganistanin perustuslaki, esitutkintalaki, poliisilaki ja useita muita lakeja uudistettiin 
vuoden 2001 syrjäytetyn taleban-hallinnon jälkeen. lakiuudistukset aiheuttivat suuria 
muutoksia muun muassa rikosten esitutkintavaltuuksiin, jotka loivat epäluottamusta ja 
yhteistyöhaluttomuutta poliisin ja syyttäjän välille aiheuttaen rikosasioiden esitutkinnan 
laadun heikkenemisen. hankkeen päätavoitteena on ollut saattaa Afganistanin esitutkin-
taviranomaiset yhteen ja yhdessä kehittämään yhteistoimintamallejaan ja laatia aidosti  

afganistanilainen yhteistoimintakäsikirja. 
Vuoden 2009 aikana hankkeeseen ja sen tavoitteisiin sitoutettiin Afganistanin sisämi-

nisteri ja valtakunnansyyttäjä. hankkeeseen valittiin 10 poliisin ja 10 syyttäjän lisäksi myös 
edustajat oikeusministeriöstä, korkeimmasta oikeudesta ja asianajoliitosta. joulukuussa 
2009 järjestettiin ensimmäinen koulutusmoduuli kabulissa. 

helmikuussa ja toukokuussa 2010 järjestettiin kaksi koulutusmoduulia suomessa. 
pilottivaiheen viimeinen moduuli ja koulutuksen valmistumisjuhla järjestettiin kabulissa 
heinäkuussa 2010. käsikirjaluonnoksen ensimmäiset osat valmistuivat samaan aikaan ja 
ne jätettiin kriisinhallintakeskuksen pääyhteistyökumppanin eupol AFg poliisi- ja oikeus-
hallinto-operaation johdolla viimeisteltäväksi. Vuosina 2011- 2012 eupol AFg toteuttaa 
tämän hankkeen tuloksena syntyneeseen yhteistoimintakäsikirjaluonnokseen tukeutuvaa 
poliisi-syyttäjäyhteistoimintakoulutusta Afganistanissa yhteensä noin viidellesadalle poliisille 
ja syyttäjälle. 

pRojektit  
pRojeCts
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sIvIIlIKrIIsInhallInnan KansallIsen strategIan muKaan suomen näky-
vyyden ja osallistumisen vahvistamisen kannalta riittävän asiantuntijareservin rakentaminen 
ja rekrytointi ovat keskeisimpiä kotimaan valmiuksien tehtäviä. Rekrytoinnissa kiteytyvät ko-
timaan valmiuksien toimivuus ja suomen antamien sitoumusten täyttäminen käytännössä.

CmC säilytti koko vuoden kansallisen strategian edellyttämän 150 lähetetyn asiantun-
tijan määrällisen tavoitteen ja pysyi yhtenä eu:n menestyksekkäimpänä rekrytointikeskuk-
sena. 140 asiantuntijaa asetettiin ehdolle ja 90 valittua lähetettiin tehtäviin. kolmannes 
lähetetyistä on naisia. suomalaisasiantuntijoita oli vuoden aikana useissa korkean tason 
tehtävissä, mukaan lukien kolme operaatioiden varapäällikköä. kaikki uudet asiantuntijat 
saivat perehdytyskoulutuksen palvelussuhteen ehdoista, yhteydenpidosta ja varusteiden 
käytöstä.

Rekrytoinnin strategisen tason yhteen sovittaminen ja toimintalinjoista sopiminen säilyy 
ministeriötasolla ja kriisinhallintakeskus jatkaa sisäasiainministeriön ohjauksessa yhteistyötä 
rekrytointikysymyksissä eri ministeriöiden kanssa. henkilöstösektori on edustettuna koor-
dinaatiokokouksissa yhdessä tiettyjen hallinnonalojen ja muiden intressitahojen kanssa. 

kokousten tavoitteena on keskitetysti kehittää kotimaan valmiuksia siviilikriisinhallinnassa.
kansainvälisellä tasolla CmC:ssä vieraili useita korkean tason kansainvälisiä toimijoita, 

jotka tutustuivat CmC:n rekrytointi- ja henkilöstöhallintomenetelmiin. Vastaavasti henki-
löstösektori oli edustettuna myös vierailuilla ulkomaisiin vastaaviin keskuksiin ja lähes aina 
opittavaa oli puolin ja toisin. eu:n sisäinen jäsenvaltioiden yhteistyö on jatkuvasti kasvussa.

Asiantuntijan oppaan merkitys rekrytoinnissa ja henkilöstöhallinnossa kasvoi edelleen 
ja uudet linjaukset pyrittiin julkaisemaan mahdollisimman nopeasti. Vuonna 2011 kansain-
välisen pelastustoimen Valmiusohje tulee täydentämään opasta ja kattavuus laajenee koko 
CmC:n vastuualueelle.

Asiantuntijarekisterin toivottu päivitys vuonna 2010 lykkääntyi, sillä eu:n tasolta joh-
dettu ja suomen tukema goalkeeper-projekti lykkääntyi edelleen seuraavalle vuodelle. 
Valtionhallinnon heli-rekrytointijärjestelmää kuitenkin saatetaan vuoden 2011 aikana uu-
distaa siten, että siviilikriisinhallinta- ja pelastustoimen tehtävät tulevat myös ensi vuonna 
sitä kautta haettaviksi. 

aCCordIng to the natIonal strategy for CIvIlIan CrIsIs management, 
from the point of view of Finland’s visibility and greater participation, the recruitment and 
consolidation of an adequate reserve of experts is a key task of domestic capacity building. 
the very functioning of domestic capacity building and future fulfilment of commitments 
that Finland has already made, depend on the success of recruitment.

Being one of the most successful recruitment agencies within the eu, in 2010 
CmC Finland maintained the level of over 150 seconded experts to various civilian crisis 
management operations and secretariats. there were 140 candidates were put forward, of 
this number 90 candidates were selected and eventually deployed. Roughly one third of the 
secondees were women. Finnish secondees occupied many high level positions, including 
three deputy heads of mission. each new secondee underwent a thorough briefing on terms 
of appointment, communications and had training for new equipment. 

Coordination of recruitment at the strategic level and formulation of lines of operation 
takes place at the ministerial level, while CmC Finland cooperates with the various ministries 
under the direction of the ministry of the interior. CmC Finland’s human Resources sector 

participates in coordination meetings where relevant areas of administration and other 
major interest groups meet on a regular basis and plan the development of domestic 
capacity building.

in the international context, several presentations were given about CmC Finland’s 
model of recruitment and personnel administration to high level visitors. Furthermore, 
visits to different agencies abroad brought in new ideas and concepts to be considered for 
implementation at CmC Finland. Cooperation between eu member states is ever increasing.

An essential tool in recruitment, personnel administration and repatriation has been the 
expert guidebook which was drafted in 2009 and has since been updated several times to 
reflect the changes in policy. in 2011, the Civil protection Readiness manual will be produced 
in order to complement the guidebook and cover all areas of responsibility at CmC Finland.

due to the yet another postponement of the goalkeeper-project, the update of CmC 
Finland’s Registry of experts was put on hold. Fortunately, the governmental recruitment 
system heli is undergoing changes that would allow civilian crisis management and civil 
protection vacancies to be published to some extent.

siViilikRiisinhAllinnAn AsiAntuntijoiden  
henkilöstöhAllinto humAn ResouRCes
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eri tahoilta saatava palaute on keskeisessä roolissa toiminnan kehittämisessä. Aktiivinen 
osallistuminen kurssivalintoihin, koulutuksesta saatu palaute, operaatiovierailut, operaati-
oiden kansalliset kuukausiraportit ja tyytyväisyyskyselyt tarjoavat tärkeää tietoa kehitystä 
vaativista alueista. Rajalliset resurssit mahdollistavat kuitenkin vain asteittaisen kehittymisen.

henkilöstösektorin kokoonpano pysyi verrattain vakaana koko vuoden. kansainvälisen 
pelastustoimen hankinnat ja materiaalihallinto edellyttivät lisätyövoiman palkkaamista ma-
teriaalisten ja logististen valmiuksien takaamiseksi.
 
tIlanneKuva
kriisinhallintakeskus kehittää osana henkilöstösektorin toimintaa tilannekuvaan ja tiedon-
vaihtoon liittyvää toimintaa. tämä tukee osaltaan siviilikriisinhallinnan koulutusta ja tehtäviin 
annettavaa perehdytystä sekä tutkimus & kehitystoimintaa. yhteistyössä sisäasiainministeri-

ön kanssa kriisinhallintakeskus luo menetelmät tehokkaaseen tiedotukseen äkillisiä tilanteita 
varten, jotta päättäjät saavat välittömästi luotettavaa tietoa tapahtumista.
 tähän liittyen kriisinhallintakeskus aloitti vuonna 2010 yhteistyössä savonia-ammatti-
korkeakoulun digitaalisen median laboratorion kanssa verkkopohjaisen tilannekuva-sivuston 
luomisen. tämä pitää sisällään google maps -palveluun perustuvan karttaosion, jossa nä-
kyvät ne operaatiot, joissa on suomalaisia asiantuntijoita. siviilikriisinhallintaoperaatioissa 
olevilla suomalaisilla asiantuntijoilla tulee olemaan sivujen kautta mahdollisuus luoda ja 
visualisoida tietojaan ja näkemyksiään operaatioympäristöstään, esimerkiksi raporttien, 
valokuvien ja videoiden muodossa. tilannekuvasivujen kautta tämä data tulee olemaan 
kaikkien siviilikriisinhallintaan liittyvien kansallisten toimijoiden käytössä.

Feedback on different levels has been an important tool of development for human 
Resources. participating in course selection, trainings feedback, operation visits, secondee 
monthly reports and satisfaction queries give important knowledge of areas that need the 
most attention in the future. Considering the limited resources prioritisation is, however, 
necessary.

the personnel responsible for recruitment and administration of the secondees remained 
relatively stable during the year. due to rapid increase in procurement and material handling 
in civil protection, new personnel were temporarily hired to reinforce material and logistical 
preparedness.
 
sItuatIonal awareness
CmC Finland is developing activities related to situational awareness and information 
exchange as part of its human resources sector operations. this will support civilian crisis 
management training and pre-deployment training as well as research and development. in 

cooperation with the ministry of the interior, CmC Finland is formulating methods to ensure 
efficient information provision in unexpected situations in order to provide decision-makers 
with quick and reliable information about pertinent events.

in this context, in 2010 CmC Finland along with the digital media laboratory of savonia 
university of Applied sciences began creating a situational awareness website, which 
includes a google maps-based map section showing the operations where Finnish experts 
are deployed. through the website, Finnish civilian crisis management experts will have 
the ability to create, visualise, and share tailored views and information of the operational 
environment,  as for example in form of reports, photographs and video formats. through 
the situational awareness website data will be available to all the national bodies involved 
in civilian crisis management.
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kriisinhallintakeskuksen lähettämänä on yli 160 asiantuntijaa kansainvälisissä siviilikriisinhallintatehtävissä. 
CmC Finland has over 160 experts deployed in civilian crisis management and humanitarian response.

11.11.2010, 108 miestä, 53 naista
11 november 2010, male 108, Female 53

AsiAntuntijAkARttA deployed eXpeRts

Europe and East 
Caucasus
 
Bosnia-hertzegovina
eupm 11
osCe 1
eusR 1
 
georgia
eumm 24
eusR 2
 
moldova / ukraine
euBAm 6
 
Kosovo
euleX 47
eusR 1

International 
organisations
secteriats
the Council of europe 1
Council of the eu 2
osCe 1
nAto 1

Africa
 
euroreCamP /
amanI afrICa 1
 
the democratic 
republic of Congo
eupol Rd Congo 2
euseC Rd Congo 1
 

sudan
unAmid 2
 
Chad and Central 
african republic
minuRCAt 3

Middle-East
 
Iraq
eujust leX 3
 
Palestinian territories
eupol Copps 8
ussC Ramallah 1

Asia
 
afghanistan
eupol 37
nAto 1
 
tajikistan
osCe 1
 
Pakistan
ihp pAkistAn 1
 
Kyrgyzstan
osCe 1
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the researCh and develoPment seCtor of CmC fInland (r & d) produces 
and publishes applied academic research, as well as various other publications, organises 
training events and seminars, and participates actively in developing training and human 
resources practices at CmC Finland. Besides research and development activities, R & d staff 
members act as trainers and represent CmC Finland in various projects.

human seCurIty researCh Programme as 
the foundatIon for researCh
CmC Finland published its new research programme that focuses on human security in 
August 2010. the priorities of the human security Research programme are peacebuilding, 
preparedness and prevention, comprehensive approach, equality and gender, and expertise 
and know-how.  

CmC fInland PuBlICatIons 
the most significant CmC Finland publication is the annual yearbook on peacebuilding and 
Civilian Crisis management studies. the yearbook 2010, published in november 2010, 
is comprised of five research articles from the studies-series on themes varying from the 
repatriation of civilian crisis management experts to the impact of civilian crisis management 
operations. 

the summary of a survey for Finnish seconded civilian experts concerning recruitment 
and human resources management was published at CmC Finland website in march. the 
report of the seminar on comprehensive crisis management, organised in may, and the 
report of annual CmC Finland Research days are also published at the website.  

InCreased semInar aCtIvItIes 
the seminars are a visible part of activities of the R&d sector, and an increasing amount 
of the events are organised jointly with partners of the Centre. A notable result of the 
regional cooperation was a seminar organised in conjunction with the kuopio Chamber of 
Commerce that was held in pristina, kosovo at the end of january. the seminar provided 
a unique opportunity to familiarise northern savo businesses and partners with working 
in a post-conflict country, and aimed at promoting the exportation of their products and 
know-how and further their prospects for growth in international markets.

in February, CmC Finland organised an international conference Crises, Conflicts and 
development: multifaceted perspectives to security in helsinki jointly with Finnish society 
for development Research, Finnish university partnership for international development 
(unipid), and department of political and economic studies/development studies of 
university of helsinki. the conference focused on the increasingly pertinent security-

KrIIsInhallIntaKesKuKsen tutKImus- ja KehIttämIsseKtorI tuottaa so-
veltavaa tutkimusta, järjestää koulutustilaisuuksia ja seminaareja, julkaisee omia sekä yhteis-
työkumppaneiden tutkimuksia sekä osallistuu aktiivisesti kriisinhallintakeskuksen koulutus-, 
henkilöstöhallinto- ja rekrytointitoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. 

InhImIllIsen turvallIsuuden tutKImusohjelma 
Perustana tutKImuKselle
elokuussa 2010 kriisinhallintakeskus julkisti uuden tutkimusohjelmansa, joka painottaa 
inhimillisen turvallisuuden näkökulmaa. inhimillisen turvallisuuden tutkimusohjelman pai-
nopisteitä ovat rauhanrakentaminen, konfliktinehkäisy, varautuminen, kokonaisvaltaisuus, 
tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä asiantuntijuus ja osaaminen.

KrIIsInhallIntaKesKuKsen julKaIsut
merkittävin kriisinhallintakeskuksen tutkimusjulkaisu on vuosittainen CmC Finland year-

book on peacebuilding and Civilian Crisis management studies. marraskuussa julkistettu 
CmC Finland yearbook 2010 sisältää viisi studies -sarjan tutkimusartikkelia eri teemoista 
asiantuntijoiden kotiutumisesta operaatioiden vaikutukseen. 

tiivistelmä kriisinhallintakeskuksen asiantuntijoille suunnatusta henkilöstöhallinto- ja 
rekrytointikyselystä julkaistiin keskuksen kotisivuilla maaliskuussa. samoilta sivuilta löytyvät 
myös toukokuussa järjestetyn kokonaisvaltaista kriisinhallintaa käsitelleen seminaarin sekä 
vuotuisten tutkimuspäivien raportit. 

aKtIIvInen semInaarItoImInta
seminaarit muodostavat näkyvän osan tutkimus- ja kehittämissektorin toimintaa ja yhä 
useampi tapahtuma järjestetaan yhteistyössä kotimaisten kumppanien kanssa. Alueellisen 
yhteistyön keskeinen tulos oli yhdessä kuopion kauppakamarin kanssa järjestetty ja poh-
joissavolaisille yrityksille suunnattu seminaari ”liiketoimintamahdollisuudet jälkikriisialu-
eella” pristinassa, kosovossa tammikuun lopulla. seminaari tarjosi alueellisille yrityksille ja 
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yhteistyökumppaneille ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua konfliktin jälkeiseen maahan 
yritystoiminnan viennin sekä oman kansainvälistymisen edistämiseksi.  

helmikuussa kriisinhallintakeskus järjesti yhteistyössä kehitystutkimuksen seuran, yli-
opistojen välisen unipid -verkoston ja helsingin yliopiston politiikan ja talouden tutkimuksen 
sekä kehitystutkimuksen laitosten kanssa kansainvälisen Crises, Conflicts and development: 
multifaceted perspectives to security -konferenssin helsingissä. konferenssi tarkasteli tur-
vallisuuden ja kehityksen keskinäistä yhteyttä, ja se kokosi yli 170 osallistujaa 15 eri maasta.

tutkimus- ja kehittämissektori järjesti kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan osaamiskes-
kuksen puitteissa ”kokonaisvaltainen kriisinhallinta – kenen hyväksi, kenen asialla?” -se-
minaarin toukokuussa kuopiossa. seminaari toi yhteen niin kansalaisjärjestöjen edustajia 
kuin siviilikriisinhallinnan ja sotilaallisen kriisinhallinnan toimijoita keskustelemaan näkemyk-
sistään kokonaisvaltaisuudesta ja siitä, miten eri toimijat ymmärtävät kokonaisvaltaisuuden 
kriisinhallinnassa ja rauhanrakentamisessa. 

merkittävä voimanponnistus oli kriisinhallintakeskuksen, pelastusopiston, poliisiammat-
tikorkeakoulun ja Raja- ja merivartiokoulun yhteisen sisäisen turvallisuuden tutkimustyöpa-
jan ja -seminaarin järjestäminen kuopiossa syyskuussa. oppilaitosten tutkimusyksiköiden 
järjestämä tapahtuma toi yhteen liki satapäisen viranomaisista sekä oppilaitosten ja muiden 
sisäisen turvallisuuden kentän toimijoista koostuneen osallistujakunnan. 

kriisinhallintakeskuksen omilla tutkimuspäivillä keskityttiin tarkastelemaan kansainvä-
lisen yhteisön yhtenäisyyttä ja koherenssia teemalla ”What international Community?” 
kansanedustaja elisabeth nauclér, tutkija Cedric de Coning norjan ulkopoliittisesta insti-
tuutista ja tutkija petri hautaniemi helsingin yliopistosta sekä eujust leX iraq -operaation 
evaluation and Best practices officer kirsi henriksson käsittelivät aihetta niin poliittisen tason 
kuin kenttäoperaatioiden näkökulmasta. 

yhteistyötä kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto kAtu:n kanssa jatkettiin jär-
jestämällä yhteinen ”human security” -seminaari helsingissä lokakuussa. tilaisuuden pää-
puhujana oli taylor owen British Columbian yliopistosta, ja seminaari keskittyi inhimillisen 
turvallisuuden konseptiin ja sen jalkauttamiseen kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstis-
sa. marraskuun lopussa kriisinhallintakeskus ja ulkopoliittinen instituutti järjestivät helsin-
gissä yhteisen seminaarin ”the impact of eu Civilian Crisis management operations in the 
Balkans: lessons identified and post-lisbon Challenges”. tilaisuudessa käsiteltiin euroopan 
unionin siviilikriisinhallintaoperaatioista Balkanilla saatuja oppeja sekä keskusteltiin lissa-
bonin sopimuksen tuomista mahdollisuuksista ja haasteista kriisinhallinnan kehittämiseksi. 

alueellIsen esr -ProjeKtIn PäätÖs
kriisinhallintakeskuksen tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus on perustunut merkit-

development nexus and gathered over 170 participants from 15 different countries. 
the R&d sector organised, within the framework of the Centre of excellence in 

Comprehensive Crisis management between CmC Finland and Finnish defence Forces’ 
international Centre, a seminar on comprehensive crisis management which was held 
in kuopio in may. the seminar brought together representatives of the civil society 
organisations, and civilian crisis management and military crisis management actors to 
discuss their views of the concept of comprehensive crisis management and about how 
they define comprehensiveness in crisis management and peacebuilding.  

organising a two day research seminar on internal security in kuopio in september, 
in collaboration with the research units of emergency services Colleges, Border and Coast 
guard Academy and the police College of Finland, was a considerable effort for the research 
sector. the event gathered almost 100 participants representing government officials, 
academia and other actors in the field of internal security. 

CmC Finland’s annual Research days in november focused on the coherence and 
coordination of the international actors under the topic “What international Community?” 
the speakers of the Research days, member of the parliament elisabeth naucler, Researcher 
Cedric de Coning from the norwegian institute for international Affairs, Researcher petri 
hautaniemi from the university of helsinki, and evaluation and Best practises officer of 

eujust leX iraq operation kirsi henriksson, addressed the question both from a political 
perspective and from the point of view of field operations. 

Cooperation with the Civil society Conflict prevention network (kAtu) was continued 
through organisation of a joint seminar “human security” in helsinki in october. the 
keynote speaker of the event was dr. taylor owen from the university of British Columbia, 
and the seminar concentrated on the promotion of the human security concept both on 
national and international levels. At the end of november, CmC Finland and the Finnish 
institute for international Affairs co-organised a seminar “the impact of eu Civilian Crisis 
management operations in the Balkans: lessons identified and post-lisbon Challenges”. 
the seminar took note of the lessons learned and best practises from eu civilian crisis 
management operations in the Balkans and provided a venue for discussing the challenges 
and possibilities that the adoption of the lisbon treaty has for the development of civilian 
crisis management. 

ConClusIon of regIonal esf -ProjeCt
the funding for research and development activities at CmC Finland has been largely 
based on regional european social Fund (esF) support, administered by the Centre for 
economic development, transport and the environment of northern savo. the project that 
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siViilikRiisinhAllinnAn
AsiAntuntijuuden 
Alueellinen kehittämishAnke 2008–2010
eXpeRtise in CiViliAn 
CRisis mAnAgement 
– RegionAl deVelopment  
pRogRAmme 2008–2010

Euroopan sosiaalirahasto 
Vipuvoimaa 
Pohjois-Savon ELY-keskus 
Kuopion kaupunki

European Social Fund 
Vipuvoimaa – EU Structural Fund 
North Savo ELY Centre 
City of Kuopio

rahoittajat 
providers oF Funds

Kuopion kauppakamari 
Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus 
Savonia ammattikorkeakoulu 
Tampereen yliopisto

Kuopio Chamber of Commerce 
University of Eastern Finland, Joensuu Campus 
Savonia University of Applied Sciences 
University of Tampere

yhteistyöKumppanit 2010 
projeCt partners 2010
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tävällä tavalla pohjois-savon ely -keskuksen hallinnoimaan euroopan sosiaali-
rahaston (esR) siviilikriisinhallinnan asiantuntijuuden alueellinen kehittäminen 
-hankkeeseen. Vuonna 2008 käynnistyneen hankeen tuella tutkimussektorilla 
on työskennellyt kolmesta viiteen tutkijaa. hanke päättyi vuoden 2010 lopulla. 
erilaiset ulkopuolisella rahoituksella tuetut hankkeet muodostavat myös jatkos-
sa kiinteän osan kriisinhallintakeskuksen tutkimustoimintaa. hyvän esimerkki 
on ulkoasiainministeriön iki -rahoituksen tuella järjestetty Afganistanin poliisi-
syyttäjäyhteistoimintakoulutus, jonka evaluointiin ja vaikutusten arvioimiseen 
tutkimus- ja kehittämissektori osallistuu vuosina 2009–2011.

 

commenced in 2008 and has enabled the work of three to five researchers within 
the sector was concluded at the end of 2010.  different projects supported by 
external funding will be an integral part of the work of the R&d sector also in 
the future. A good example of such projects is the Advanced police-prosecutor 
training programme, funded by the Finnish ministry for Foreign Affairs, to which 
the R&d sector contributes through assessment and evaluation of the impact of 
the project between 2009 and 2011. 



SiviilikriiSinhallinnan kanSallinen neuvottelukunta
adviSory Board on Civilian CriSiS ManageMent

SiviilikriiSinhallinnan neuvottelukunnan järjeStöjaoSton kanSalaiSjärjeStöeduStajat
the ngo Working group at the adviSory Board on Civilian CriSiS ManageMent inCludeS folloWing ngoS

Sisäasiainministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, 
poliisiosasto, pelastusosasto, maahanmuutto-osasto sekä 
rajavartio-osasto
Ministry of the Interior: the International Affairs Unit, the 
Police Department, the Department for Rescue Services, the 
Migration Department and the Border Guard Department

Ulkoasiainministeriön turvallisuuspolitiikan ja 
kriisinhallinnan yksikkö sekä kehityspoliittinen yksikkö
Ministry for Foreign Affairs: the Unit for Security Policy and 
Crisis Management, the Department for Development Policy

Valtiovarainministeriön budjettiosasto 
Ministry of Finance: the Budget Department

Oikeusministeriön kansainvälinen yksikkö
Ministry of Justice: the International Unit

Sosiaali- ja terveysministeriön valmiusyksikkö
Ministry of Social Affairs and Health:  
the Preparedness Unit

Puolustusministeriön puolustuspoliittinen osasto
Ministry of Defence: the Defence Policy Department

Pääesikunnan suunnitteluosasto
Defence Command Finland: the Planning Department

Suomen kuntaliitto
The Association of Finnish Local  
and Regional Authorities

Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto KATU
Civil Society Conflict Prevention Network

Suomen Punainen Risti
The Finnish Red Cross

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
The Trade Union for the Public and Welfare Sectors

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
Negotiation Organisation for Public Sector Professionals

Palkansaajajärjestö Pardia ry
The Federation of Salaried Employees

Crisis Management Initiative
Crisis Management Initiative

Kriisinhallintakeskus  
Crisis Management Centre Finland

Amnesty International / Suomen osasto 
Amnesty International/ Finnish section

Ihmisoikeusliitto
Finnish League for Human Rights

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
The Trade Union for the Public and Welfare Sectors

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
Negotiation Organisation for Public Sector Professionals

Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto KATU
Civil Society Conflict Prevention Network

Kehitysyhteistyön Palvelukeskus KEPA
The Service Centre for Development Cooperation

Kirkon Ulkomaanapu KUA
Finn Church Aid

Palkansaajajärjestö Pardia ry
The Federation of Salaried Employees

Pelastakaa Lapset ry
Save the Children Finland

Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö (DEMO) ry
Political Parties of Finland for Democracy

Suomen 1325-verkosto
Finland’s 1325-network

Suomen Journalistiliitto ry
Union of Journalists in Finland

Suomen Pakolaisapu ry
Finnish Refugee Council

Suomen Poliisijärjestön Liitto SPJL ry
The Finnish Police Federation

Suomen Punainen Risti
The Finnish Red Cross

Suomen Rauhanliitto - YK-yhdistys ry
Peace Union of Finland

Suomen Sadankomitea ry
Committee of 100 in Finland

Suomen toimikunta Euroopan turvallisuuden 
edistämiseksi STETE
The Finnish Committee for European Security

Suomen UNIFEM ry
UNIFEM Finland

Suomen YK-liitto
UN Association of Finland

Crisis Management Initiative
Crisis Management Initiative
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ari kerkkänen
Filosofian tohtori, johtaja
doctor of philosophy, director 

raChel ferlatte-kuiSMa
Bachelor of sciences, international 
master’s programme, 
korkeakouluharjoittelija
(1.7.-30.9.) ja projektisihteeri 
(1.10.-31.12.)
Bachelor of sciences, international 
master’s programme, intern
(1/7-30/9) and project Assistant 
(1/10-31/12)

Sonja frilander
yhteiskuntatieteiden ylioppilas, 
korkeakouluharjoittelija
(1.10.-31.12.)
master’s of social science student, 
intern (1/10-31/12)
 
veSa halonen
paloesimies, koulutussuunnittelija
(1.1.-30.6.)
Fire subofficer, training officer
(1/1-30/6)
 
 
kaiSa happo
sihteerin ammattitutkinto, 
merkonomi, henkilöstösihteeri
Commercial College graduate, 
human Resources Assistant

hannaMari heinonen
hallintotieteiden maisteri, 
projektipäällikkö
master of public Administration, 
project manager

kirSi henrikSSon 
Filosofian maisteri, tutkimus- ja
kehittämisjohtaja (15.8. saakka)
master of Arts, head of Research 
and development (until 15/8)

 
kirSi hyttinen
Aikuiskasvatustieteiden kandidaatti
korkeakouluharjoittelija 
(30.4. saakka)
ja koulutussihteeri (1.11. alkaen)
Bachelor of Adult education, 
intern (until 30/4)
and training Assistant (since 1/11)

heMad jaMehdarian
datanomi, tulkki ja
kulttuuriasiantuntija (31.8. saakka)
Business College graduate,
information technology,
interpreter and Cultural
Adviser (until 31/8)

tiMo i. järvenpää
poliisi (alipäällystö), Vanhempi
henkilöstösuunnittelija 
(28.2. saakka)
police (officer), senior human
Resources officer (until 28/2) 
 
Mikko keltanen
tradenomi, logistiikka-assistentti
(1.1.-30.6.) ja projektiassistentti 
(1.7-31.12)
Bachelor of Business Administration
logistics Assistant (1/1–30/6) and
project Assistant (1/7–31/12)

jari MuStonen
Filosofian maisteri, erikoistutkija
(15.8. saakka) ja tutkimus- ja
kehittämisjohtaja (16.8. alkaen)
master of Arts, senior
Researcher (until 15/8) and
head of Research and 
development (since 16/8)

jarkko niiranen
kasvatustieteen maisteri,
korkeakouluharjoittelija
(15.3.-30.6.) ja koulutussuunnittelija
(1.8. alkaen)
master of Arts (education),  
intern (15/3-30/6) and  
training officer (since 1/8)

paSi paloluoMa
palopäällikkö, Valmiussuunnittelija 
(1.3.-31.8.)
Fire Chief, planning officer
(1/3-31/8)

petri palviala
poliisi (alipäällystö), Vanhempi
henkilöstösuunnittelija (15.3. alkaen)
police (officer), senior human
Resources officer (since 15/3)

kaija pekkarinen
merkonomi, kauppatieteiden
opiskelija, talousassistentti
Business College graduate, master
of economics student, 
Financial Assistant

ville-veikko pitkänen 
yhteiskuntatieteiden maisteri, 
master of peace and Conflict 
Resolution, tutkija (31.7. saakka) ja 
koulutussuunnittelija (1.8. alkaen)
master of social sciences,
master of peace and Conflict
Resolution, Researcher (until 31/7) 
and training officer (since 1/8)

Senja korhonen
Valtiotieteiden maisteri,
koulutussuunnittelija  
(31.12. saakka) 
master of social sciences, training
officer (until 31/12)

Mervi kuvaja
tradenomi, koulutussihteeri
Bachelor of Business 
Administration, training Assistant

 
 
annika launiala
Filosofian tohtori, 
koulutussuunnittelija
doctor of philosophy, 
training officer

jari lehvonen
poliisi (alipäällystö),
koulutussuunnittelija
police (officer), senior  
training Adviser 

 
anna Matikka
tradenomi, Vanhempi 
henkilöstösuunnittelija 
(virkavapaalla 1.5. alkaen)
Bachelor of Business 
Administration,
senior human Resources officer
(on leave of absence since 1/5)

ville MertaMo
insinööri Amk,  
logistiikka-assistentti 
(virkavapaalla 5.7. saakka)
engineer, logistics Assistant (on
leave of absence until 5/7)

henkilöstö peRsonnel
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raiMo raSijeff
palomestari, kalustomestari
(1.10.-31.12.)
Fire officer, logistics manager
(1/10-31/12)

 
Sari rautarinta
yhteiskuntatieteiden maisteri,  
poliisi (alipäällystö), 
koulutussuunnittelija
master of social sciences,  
police (officer), training officer 
 
ZarMina raZai
sairaanhoitaja (Amk), tulkki ja 
kulttuuriasiantuntija (26.1.-28.2.) 
Bachelor of health Care, Registered 
nurse (Rn), interpreter and Cultural 
Adviser (26/1-28/2) 
 
Meghan riley
Filosofian kandidaatti,
tutkija (16.8. alkaen)
Bachelor of Arts, international
master’s programme (university
of tampere), Researcher (since 16/8)
 
MirjaMi ruStaniuS
yhteisöpedagogi (Amk), 
yhteiskuntatieteiden ylioppilas,
tutkimusassistentti (1.9.-31.12.)
Bachelor of Civic Activities 
and youth Work, master of 
social science student,
Research Assistant
(1/9-31/12) 
 
jukka räSänen
metsätalousinsinööri (Amk),
Valmiussuunnittelija
Bachelor of natural Resources,
planning officer 
 

tapio räSänen
kauppatiedeiden ylioppilas,
henkilöstöstösuunnittelija
master of economics student,
human Resources officer

olivia Šetkić
Filosofian maisteri,
koulutussuunnittelija (31.7. saakka)
master of Arts, training officer
(until 31/7)

 
eeva-Maria Siljanen 
terveystieteiden maisteri, 
projektiassistentti (1.1.-30.4.) 
master of health sciences,  
project Assistant (1/1-30/4)

jani Silventoinen
insinööri Amk-opiskelija,
harjoittelija (1.3.-31.5.) 
Bachelor of engineering student
intern (1/3-31/5)
 
eeva WetZell StephenS
diplomi-insinööri, koulutussihteeri 
master of science in technology, 
training Assistant 

peter Sund
turvallisuusosaamisen ylempi Amk,
koulutussuunnittelija (19.-30.4.,
17.5.-30.6. ja 1.9.-31.12.)
master of Business Administration 
in security Competence, 
training officer (19-30/4,  
17/5-30/6 and 1/9-31/12)

jari SundQviSt
tekniikan lisensiaatti, master of
security -pätevöitymisohjelma,
tutkimuskoordinaattori 
(28.2. saakka)
licentiate of technology, master of
security, Research Coordinator 
(until 28/2)

jari Suokonautio
paloesimies, koulutussuunnittelija
Fire subfficer, training officer

 
 
 
juho Särkilä
Varatuomari, kauppatieteiden 
kandidaatti, henkilöstöjohtaja
master of laws, Bachelor of 
science in economics and Business 
Administration, head of human 
Resources

petteri taitto
kasvatustieteiden maisteri, 
yleisesikuntaupseeri, 
koulutusjohtaja
master of education, general 
staff officer, head of training

pekka tiainen
paloesimies, master of science,
koulutuskoordinaattori
Fire subfficer, master of science,
training Coordinator

 
arto tiSSari
yhteiskuntatieteiden 
maisteri, tutkija
master of social sciences, 
Researcher

 
veSa truhponen
paloesimies, projektipäällikkö
Fire subofficer, project manager

kirSi ukkola
merkonomi, Assistentti
Business College graduate, 
training and Finance Assistant (Civil 
protection)

erja veSterinen
taloushallinnon ammattitutkinto, 
merkonomi, henkilöstösihteeri
Commercial College graduate, 
human Resources Assistant

jorMa Wallendahr
paloesimies, kalustomestari
Fire subofficer, logistics manager 

ViRkAVApAAllA  
on leAVe oF ABsenCe
 
ms. kinga dévényi
ms. heini utunen-pietilä
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Tammikuu 
January

Helmikuu
February

Maaliskuu
March

Huhtikuu
April

Toukokuu
May

Kesäkuu
June
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13.–14.1. inKoo
FinnRescue (FRF) – Staff 
Management Course I (EU)

6.–20.2. Kuopio, miKKeli,  
tampere, helsinKi
Advanced Police-Prosecutor 
Coordination Training Programme, 
Module II (Afghanistan)

19.–22.1. pristina, Kosovo
ESR Matchmaking Seminar 
on Business Opportunities 
in Kosovo

9.–11.2. Kuopio
Gender Training

21.–22.1. Kuopio
Mission Feedback and 
Debriefing I/2010

11.–12.2. helsinKi
Crises, Conflicts and 
Development: Multifaceted 
Perspectives to Security

24.–25.2. Kuopio
Pre-Deployment Training

20.2. vantaa
FinnRescue (FRF) – Rescue 
Dog Equipment Exercise

28.4. and 5.5. vantaa
FinnRescue (FRF) – Training 
of the Trainers II

24.4. salo
FinnRescue (FRF) – Rescue 
Dog Joint Exercise I/2010

21.–22.1. Kuopio
Pre-Deployment Training 

24.–29.1. Kuopio
UN Civil Military 
Coordination (UN-CMCoord) 
Course

5.–11.4. Kosovo
KFOR / KSF Training Project, 
Hazardous Materials

may–august, southern Finland
FinnRescue (FRF) – Group Training II

19.–30.4. Kosovo
KFOR / KSF Training Project, 
Smoke Diving and Fire 
Fighting Course

15.–19.2. Kuopio
UNITAR Human Security 
in the Practice of Peace 
Operations

1.–5.3. Kuopio
IHP OSOCC Operational 
Support Staff (OOSS) 
Training

11.–12.5. Kuopio
IHP Haiti Lessons 
Learned Workshop

11.–13.6. southern Finland
Finn Rescue (FRF)  
– Rescue Dog Skills Test 

11.–12.5. Kuopio
Pre-Deployment 
Training

18.–31.5. tahKovuori, 
Kuopio, miKKeli, helsinKi
Advanced Police-
Prosecutor Coordination 
Training Programme, 
Module III (Afghanistan)

6.–16.6. Kuopio
EU Concept Core Course X 

7.–11. sändö, sweden
European Flood Response 
Capacity (EFRC), Flood 
Module (EU)

23.–28.5. Kuopio
Extended Afghanistan  
Pre-Deployment 
Training  I/2010

26.–27.5. Kuopio
FinnRescue (FRF) – Staff 
Management Course II (EU) 

26.–27.5. Kuopio
Mission Feedback and 
Debriefing II/2010

2.6. vantaa
Kv-pelastustoimen ja humanitaarisen 
avun asiantuntijoiden seminaari

23.6. helsinKi
Pre-Deployment 
Training 

20.3. Kuopio
Visit of  the Minister for Foreign Trade and 
Development, Paavo Väyrynen

9.2. Kuopio
Visit of Ms Anne Holmlund, Minister of the Interior of Finland, 
Mr Mohammed Haider Basir, Vice Minister of the Interior 
of the Islamic Republic of Afghanistan, Mr Muhammad 
Izhak Aloko, Attorney General, Attorney General’s Office of 
the Islamic Republic of Afghanistan, Ms Manizha Bakhtari, 
Ambassador of Afghanistan to the Nordic Countries, 
Police Commissioner Kai Vittrup, Head of Mission, EUPOL 
Afghanistan, Mr Rauli Suikkanen, Deputy Director, Asia 
and Oceania, Ministry for Foreign Affairs, Ms Sari Raassina, 
Chairman of the Kuopio City Board

16.6. Kuopio
Visit of the 
Ambassador of 
Austria, Dr. Margit 
Wästfelt

17.6. Kuopio
Visit of the 
Ambassador of 
Sweden, Johan 
Molander



Marraskuu
November

Joulukuu
December

Heinäkuu
July

Elokuu
August

Syyskuu
September

Lokakuu
October
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9.–11.7. Kuopio
FinnRescue (FRF) – Rescue 
Dog Camp 

18.–19.8. Kuopio
Mission Feedback and 
Debriefing III/2010 

8.–9.9. Kuopio,  
stoCKholm, sweden
Pre-Deployment Training

28.–29.10. Kuopio
Mission Feedback and 
Debriefing IV/2010

17.–18.11. tammela
FinnRescue (FRF) – Staff 
Management Course III

15.–16.9. Kuopio
ESR Sisäisen turvallisuuden 
työpaja ja yleisöseminaari

10.–11.11. Kuopio
Pre-Deployment Training

24.–29.7. Kabul, aFghanistan
Advanced Police-Prosecutor 
Coordination Training 
Programme, Module IV 
(Afghanistan)

29.8.–3.9. imatra
Integrated Border 
Management (IBM) 
Course II 

22.-26.11. Kuopio
Supplementary EU 
Concept Core Course  
(with emphasis on HEAT)

6.–10.9. Kuopio
OPCW Course on Assistance 
and Protection against 
Chemical Weapons  

26.9.–1.10. tuusula
Integrated Crisis 
Management (ICM) 
Course III 

11.–15.10. Kuopio
Extended Afghanistan  
Pre-Deployment Training II/2010 

26.8. Kuopio
Pre-Deployment 
Training 

19.9. tampere
FinnRescue (FRF) – Rescue Dog 
Joint Exercise II/2010 

6.9. Kuopio
Visit of the Minister of Migration 
and European Affairs, Astrid Thors

21.12. Kuopio
Visit of the 
Ambassador of Iraq, 
Abdul Kareem  
Tuama Mehdi

20.10. helsinKi
CMC Finland/KATU 
-seminaari 

28.11. helsinKi
FinnRescue (FRF)  
– Rescue Dog Theory 

29.10. Kuopio
Pre-Deployment Training18.–29.9. tampere, Kuopio

EU Police Officer Course I/2010 

19.–29.9. Kuopio
EU Concept Core Course XI 

8.–12.11. birmingham, 
united Kingdom
FinnRescue (FRF) – Training 
of the Trainers III 

16.–19.11. Kuopio
Training Course on Security 
Sector Reform (SSR)

17.–18.11. Kuopio
ESR Research Days 

15.12. Kuopio
Pre-Deployment Training

15.11. Kuopio
Lähtisinkö  
siviilikriisinhallintatehtäviin?

26.11. Kuopio
Pre-Deployment Training

4.–5.1., 2.–4.2., 23.–25.2. lohja
EU Cold Conditions Module, Winter Camp I

2.–4.3., 9.–11.3., 16.–18.3., 1.6. lohja
EU Cold Conditions Module, Winter Camp II 
 
22.-25.3. levi
EU Cold Conditions Module, Workshop Lapland 
 
25.11. vantaa
EU Cold Conditions Module,  Responding to  
Cold Emergencies Seminar



käyntioSoite viSiting addreSS
hulkontie 83,
petosen kaupunginosa, kuopio
hulkontie 83 
petonen, kuopio, Finland

poStioSoite poStal addreSS
pl 1325
70821 kuopio
p.o. Box 1325 
Fin-70821 kuopio

laSkutuSoSoite invoiCe addreSS
pl 7492
01051 lAskut
p.o. Box 7492 
Fin-01051 lAskut

puhelin telephone
071 875 0341 
+358 71 875 0341

fax fax
071 875 3650 
+358 71 875 3650

etunimi.sukunimi@cmcfinland.fi
firstname.lastname@cmcfinland.fi

www.cmcfinland.fi

tAlous FinAnCes yhteystiedot  
ContACts
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Kulut Costs

1 %
3 %
4 %

12 %
80 %

vuokrat rental CoStS

aineet ja tarvikkeet MaterialS and SupplieS

palvelujen oStot ServiCe purChaSeS

Muut kulut other expenSeS

henkilöStökulut (Sisältäen sekondeerattujen asiantuntijoiden palkat.)
Staff expenSeS (Including the salaries of seconded experts.)

Rahoitus Financing

78,77 %

3,85 %

3,70 %

6,73 %

1,80 %

2,17 %

1,69 %

1,08 %

0,21 % geoS and united nationS inStitute  
for training and reSearCh (unitar) 

Muu ulkopuolinen rahoituS other external finanCingS

ulkoaSiainMiniSteriö MiniStry for foreign affairS
Afganistanin poliisi-syyttäjäyhteistoiminnan jatkokoulutus
Advanced Police-Prosecutor Coordination Training Programme

eu Cold Condition Module

SiSäaSiainMiniSteriö MiniStry of the interior
Kansainvälisen pelastustoiminnan operaatiot ja valmius
International Civil Protection operations and preparedness

SiSäaSiainMiniSteriö MiniStry of the interior
Siviilikriisinhallinnan koulutus
Civilian crisis management training

SiSäaSiainMiniSteriö MiniStry of the interior
Kansainvälinen pelastustoiminta
International Civil Protection

ulkoaSiainMiniSteriö MiniStry for foreign affairS
Siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden rekrytointi
Recruitment of seconded experts

euroopan SoSiaalirahaSto (eSr), pohjoiS-Savon ely-keSkuS ja kuopion kaupunki 
european SoCial fund, northern Savo Centre for eConoMiC developMent,  
tranSport and the environMent and City of kuopio
Siviilikriisinhallinnan asiantuntijuuden alueellinen kehittämishanke 2008–2010
Expertise in Civilian Crisis Management – Regional Development Programme 2008–2010



Afghanistan
Algeria
Argentina
Austria
Azerbaijan
Belarus
Bolivia
Bosnia and herzegovina
Bulgaria
Cameroon
Canada
China
democratic Republic of the Congo
Croatia
Czech Republic
Cyprus
denmark
estonia
Finland
France
georgia
germany
hungary
india
iraq
ireland
italy
kenya

kosovo
latvia
libya
lithuania
mongolia
morocco
nepal
netherlands
nigeria
norway
pakistan
palestine
poland
portugal
Romania
Russian Federation
senegal
slovenia
spain
sri lanka
sudan
sweden
switzerland
ukraine
united kingdom
united states of America
Venezuela

yhteystiedot  
ContACts

kRiisinhAllintAkeskuksen koulutuksiin osAllistuneiden 
kotimAAt CountRies oF CmC FinlAnd CouRse pARtiCipAnts 
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WWW.CmCFinlAnd.Fi
hulkontie 83, po Box 1325, Fi-70821 kuopio, Finland  
tel. +358 (0)71 875 0341 fax +358 (0)71 875 3650
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