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KRIISINHALLINTAKESKUS järjesti ensimmäisen varsinaisen toiminta-
vuotensa päättymisen kunniaksi juhlaseminaarin perjantaina 1. helmikuu-
ta 2008 Kuopion Musiikkikeskuksessa. Juhlapuhujana esiintyi sisäasiain-
ministeri Anne Holmlund. Ministerin jälkeen tervehdyksensä juhlaan toi 
Kuopion kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Leila Savolainen. Hänen 
jälkeensä tilaisuudessa puhuivat Suomen Rauhanliiton toiminnanjohtaja 
Laura Lodenius, Maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitoksen johtaja, 
eversti Juha Pyykönen ja siviilikriisinhallinnan asiantuntija Helinä Kokkari-
nen. Tilaisuuteen osallistui kaikkiaan 110 kutsuvierasta.

Juhlaseminaari 1.2.2008
First year anniversary seminar 1.2.2008  

In honour of its first year anniversary, the Crisis Management Centre 
Finland organised a seminar at the Music Centre of Kuopio on February 
1st, 2008. As guest of honour, Anne Holmlund, the Minister of the 
Interior, gave a congratulatory speech. After the Minister, the Kuopio 
City Council Chairman Leila Savolainen gave the welcoming address. 
Following Ms. Savolainen, speeches were given by Laura Lodenius, the 
Executive Director of the Finnish Peace Association, Juha Pyykkönen, Head 
of the Department of Strategic Studies from the Finnish National Defence 
University, and Helinä Kokkarinen, an expert in civilian crisis management. 
In total, 110 guests participated in the event.
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Kriisinhallintakeskus on toiminut kaksi vuotta! Toi-
sen vuoden toimintaa ovat kuvanneet sekä muutokset 
että vakiinnuttaminen. Koulutus- ja tutkimussektorien 
toimintaa on kehitetty menestyksellisesti ensimmäisen 
toimintavuoden kokemusten pohjalta. Toiminnan ke-
hittämistä näillä sektoreilla on pyritty kohdistamaan 
entistä paremmin tarpeen mukaisesti; koulutussek-
torin verkkopohjainen oppimisympäristö on ollut yksi 
tärkeimmistä kehityskohteista. Toimintavuoden aikana 
toteutettiin täysimittainen koulutusohjelma, joka sisälsi 
kaksi pilottikoulutusta.  Pilottikoulutus inhimillisestä tur-
vallisuudesta (inhimillisen turvallisuuden soveltaminen 
kriisinhallinnassa) järjestettiin helmikuussa 2008 yhteis-
työssä London School of Economics and Political Scien-
ce -yliopiston kanssa ja pilottikoulutus kokonaisvaltai-
sesta kriisinhallinnasta järjestettiin marraskuussa 2008 
perustetun kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan osaamis-

The second year of the Crisis Management 
Centre Finland has come to an end. The activities of 
2008 can be characterised both by transformation 
and consolidation. Training and research functions, 
within their respective sectors, have successfully been 
developed on the basis of valuable experience gained 
during the first year. Developments in both sectors 
have been more focused and multidimensional with 
many new features, of which the web-based training 
area is one of the most important. Furthermore, this 
year CMC Finland, in conjunction with its partners, 
initiated two full fledged training programmes. This has 
included a pilot training on Human Security (Applying 
Human Security in Crisis Management) in co-operation 
with the London School of Economics and Political 
Science. The second pilot training was Integrated 
Crisis Management, within the newly established the 
Finnish Centre of Expertise in Comprehensive Crisis 

keskuksen puitteissa (yhteistyö Kriisinhallintakeskuksen 
ja Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen kanssa). 
Suurin lähitulevaisuuden haaste koulutussektorilla on 
toimivan perehdytys- ja palautekoulutuksen järjestämi-
nen tehtäviin lähteville ja sieltä palaaville siviilikriisinhal-
linnan asiantuntijoille.

Muutos on ollut syvintä henkilöstösektorilla rekry-
tointitehtävien siirryttyä sisäasiainministeriöstä Kriisin-
hallintakeskuksen vastuulle vuonna 2008. Samanaikai-
sesti siirron kanssa on tapahtunut nopea asiantuntijoiden 
määrän lisääminen, joka on aiheuttanut juuri peruste-
tulle henkilöstösektorille kiireisen ja työntäyteisen syk-
syn. Rekrytointitehtävä ja siihen liittyvät muut operatii-
viset tehtävät kuten logistiikka ja tilannekuvan ylläpito, 
avasivat uuden luvun Kriisinhallintakeskuksen histori-
assa. Tämän kehityksen mahdollistivat lakimuutokset, 
jotka säätelevät Kriisinhallintakeskuksen toimintaa. Elo-

kuun alusta 2008 Kriisinhallintakeskus on ollut vastuus-
sa kaikista siviilikriisinhallinnan ja rauhanrakentamisen 
kansallisiin vastuisiin liittyvistä operatiivisista tehtävistä. 
Tämän lisäksi kansainvälisen pelastustoimen valmiu-
teen liittyvät koulutus ja valmiustehtävät ovat entistä 
selvemmin annettu Kriisinhallintakeskuksen tehtäviksi. 
Kriisinhallintakeskus on valtiotyönantajan edustaja ja 
nimittävä taho kaikille siviilikriisinhallintaoperaatioihin 
valituille suomalaisille asiantuntijoille.

Suomen hallitus hyväksyi elokuussa 2008 ensim-
mäisen siviilikriisinhallinnan kansallisen strategian. Stra-
tegia ohjaa Kriisinhallintakeskuksen kehittämistä kan-
sallisten operatiivisten valmiuksien osalta lähivuosina ja 
se asettaa kunnianhimoisen tavoitteen nostaa operaati-
oissa olevien asiantuntijoiden määrä 150 asiantuntijaan 
vuositasolla. Tämä merkitsee huomattavaa lisäystä Suo-
men osallistumisessa kansainväliseen kriisinhallintaan 

siviilikriisinhallinnan keinoin. Asiantuntijoiden määrän 
nostaminen on tapahtunut lyhyessä ajassa ja se on 
muodostanut suuren haasteen muutoksen aikaa elä-
neelle Kriisinhallintakeskukselle ja sen henkilöstösekto-
rille. Siinä missä Suomen osallistuminen on lisääntynyt 
strategian tavoitteiden mukaisesti, on valitettavaa, että 
taloudellisten voimavarojen kasvu ei ole tapahtunut 
samaa vauhtia. Osallistumisen kasvattaminen ilman 
samaan aikaan tapahtuvaa taloudellisten voimavarojen 
lisäämistä erityisesti kansallisten valmiuksien osalta hei-
kentää pitkällä aikavälillä sekä laadullisesti että määräl-
lisesti Suomen osallistumista siviilikriisinhallintaan.

Kriisinhallintakeskuksen ensimmäinen tutkimustu-
loksia kokoava vuosikirja, Yearbook 2008, julkaistiin 
marraskuussa 2008. Se on tutkimussektorin ja sen koko 
henkilöstön uutteran työn ansiota. Tutkimus- ja kehittä-
mistoiminta muodostavat Kriisinhallintakeskuksen 

Management (a joint effort between CMC Finland and 
the Finnish Defence Forces International Centre), which 
was carried out in the end of November 2008. The 
biggest challenge for the training is building a formula 
to establish a working mechanism for all out-going and 
in-coming civilian crisis management experts as pre-
deployment and de-briefing trainings.

Transformation has been profound at CMC Finland, 
especially in the field of human resources. New tasks 
and responsibilities were transferred from the Ministry 
of Interior in the summer of 2008. This coincided with 
a significant increase in the number of Finnish experts 
being deployed which created a hectic and demanding 
period of time for the new Human Resources Section 
of CMC Finland. Recruitment with all other related 
operational tasks, including logistics and situational 
awareness, opened a new chapter in the CMC history. 
This development was accompanied by the amendment 

of relevant laws that stipulated in more detail CMC 
Finland’s tasks and responsibilities. As of the 1st of 
August 2008 CMC Finland has been fully responsible 
for all operational aspects of national capacity building 
in civilian crisis management and peacebuilding. In 
addition, the training for international civil protection 
and humanitarian response tasks has been firmly 
established as a task of CMC Finland. Thus, CMC Finland 
is a representative of state employer and a nominating 
authority for selected Finnish civilian experts in crisis 
management and peacebuilding operations.

The Government of Finland approved the first 
Finnish National Strategy on Civilian Crisis Management 
in August 2008. This strategy guides the future 
development of CMC Finland in national capacity 
building and it sets an ambitious objective of increasing 
the number of Finnish civilian crisis management 
participants to an average of 150 annually. In fact, this 

number has almost already been reached by the end 
of 2008 and it marks a significant increase in Finland’s 
civilian participation. Keeping in mind that this increase 
has occurred in a very short time frame of less than 
one year, this has created a dynamic challenge for CMC 
Finland as procedures of recruiting and human resources 
are themselves amid constant development in the new 
situation as a result of the transfer of responsibilities 
from the Ministry. While the level of participation has 
therefore already reached the target of the Strategy, it 
is a regret that financial resources have not increased 
at the same pace. Increasing participation without 
simultaneously investing enough resources for national 
capacity building hampers long-term sustainability to 
commit both in qualitative and quantitative terms to 
the challenges of crisis management participation.

CMC Finland’s first annual research publication, 
Yearbook 2008, was published in November 

Johtajat Mauri Koskela (FINCENT) ja Ari Kerkkänen (Kriisinhallintakeskus) 
allekirjoittamassa kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan osaamiskeskuksen 

perustamisasiakirjaa 25.11.2008.

Directors Mauri Koskela (FINCENT) and Ari Kerkkänen (CMC Finland) 
signed the founding document of the Finnish Centre of Expertise in 

Comprehensive Crisis Management on 25 November 2008.

Johtajan katsaus
Message from the Director
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logistics, the Government of Finland can rest assured 
that its commitment for civilian participation in crisis 
management and peacebuilding will be fulfilled.

It is my pleasure to dedicate the CMC Finland 
Annual Report 2008 to all our experts serving in the 
almost 20 different crisis management missions on 
three different continents. 

koulutus- ja rekrytointitoiminnalle älyllisen perustuksen. 
Tutkimuksen tavoitteet ulottuvat omaa toimintaa kau-
emmaksi. Tavoitteena on, että operaatioiden vaikutta-
vuutta ja niiden menestyksellisyyttä arvioiva tutkimus 
lisää ymmärrystä ja tietoa tämänhetkisten ja tulevien 
siviilikriisinhallinta- ja rauhanrakentamisoperaatioiden 
tarpeesta. Tutkimuksella on selvä tavoite: paremmat 
tulokset operaatioista sekä kehityksen ja turvallisuuden 
rajapinnoista kaikessa kriisinhallintaan liittyvässä toi-
minnassa.

Kriisinhallintakeskuksen toiminnassa on edistetty 
kolmea kaikkia sektoreita läpileikkaavaa teemaa.  Nämä 
ovat inhimillisen turvallisuuden edistäminen kriisinhallin-
nassa ja rauhanrakentamisessa, YK:n päätöslauselman 
1325 (naiset, rauha ja turvallisuus) ja siihen liittyvän 
kansallisen toimintaohjelman huomioiminen koulutuk-
sessa, rekrytoinnissa ja tutkimuksessa sekä sotilaallisen 

ja siviilikriisinhallinnan yhteistoiminnan edistäminen krii-
sinhallinnassa. Helmikuussa 2008 järjestetty inhimillisen 
turvallisuuden pilottikoulutus pyrki soveltamaan käytän-
töön inhimillisen turvallisuuden periaatteet teoriatasolta 
kriisinhallintaoperaatioihin. Kriisinhallintakeskukseen 
perustettu 1325 ohjausryhmä, jossa on hyvin edustettu-
na eri ministeriöt ja kansalaisjärjestöt, antaa suosituksia 
YK:n päätöslauselman ja kansallisen toimintaohjelman 
toteutumisesta Kriisinhallintakeskuksen toiminnassa. 
Kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan osaamiskeskuksen 
perustamisasiakirja allekirjoitettiin 25. marraskuuta 
2008 Kuopiossa Kriisinhallintakeskuksen ja Puolustus-
voimien kansainvälisen keskuksen kesken vahvistamaan 
jo entuudestaan hyvää yhteistyötä näiden itsenäisten 
laitosten välille. Osaamiskeskuksella on pioneeritehtävä 
olla edistämässä kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan lä-
hestymistapaa sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Kuten totesin alussa, vuotta 2008 ovat kuvanneet 
sekä muutokset että toiminnan vakiinnuttaminen. Tämä 
on väistämättä johtanut henkilöstön keskuudessa sekä 
ylityötuntien kertymään että epävarmuuteen tulevasta. 
Tästä huolimatta työilmapiiri on pysynyt erinomaisena 
ja koko henkilökunta jakaa yhteisen näyn työmme mer-
kityksestä: emme ole tekemässä mitä tahansa työtä, 
vaan jotakin, jolla on globaaleja vaikutuksia. Tämä ta-
pahtuu keskittymällä omien tehtäviemme hoitamiseen 
ruohonjuuritasolla Kuopiossa. Kriisinhallintakeskukses-
sa on jo parikymmentä työntekijää ja viimeisen vuoden 
muutokset lisäsivät joukkoomme kansainvälisissä teh-
tävissä olevat siviilikriisinhallinnan asiantuntijat. Tämä 
tekee meistä jo yli 150 hengen toimijan joukon; olem-
me siis merkittävä suomalainen kriisinhallinnan toimija. 
Älkäämme unohtako sitä, että asiantuntijamme ovat se 
syy, miksi olemme olemassa ja teemme työtämme. Krii-

sinhallintakeskuksen koulutus, rekrytointi, henkilöstö-
hallinto, tutkimus ja logistiikka mahdollistavat Suomelle 
poliittisen tahdon mukaisen osallistumisen kansainväli-
siin siviilikriisinhallinta- ja rauhanrakentamistehtäviin.

Minulla on ilo omistaa Kriisinhallintakeskuksen toi-
sen toimintavuoden vuosikertomus kaikille niille asian-
tuntijoille, jotka työskentelevät kolmella eri mantereella 
lähes 20 eri operaatiossa. 

2008. It is a result of the diligent and committed work 
of our research personnel and section. Research and 
development activities form an intellectual foundation 
for both national training and recruitment activities. 
However, the objectives go beyond only supporting 
our own activities; it is hoped that research articles 
concentrating on evaluating operations and lessons 
learnt will contribute to a better understanding of 
the current needs in different phases of civilian crisis 
management and peacebuilding operations with the 
shared  objectives of better results, development and 
security of all crisis management activities.

Three themes have emerged as cross-cutting elements 
of all of CMC Finland activities. These are promoting 
human security in crisis management and peacebuilding, 
mainstreaming recommendations of both 1325 UNSCR 
and the National Action Plan into all aspects of our 
work as well as enhancing civil-military relations and 

comprehensive understanding of crisis management. 
The Human Security pilot training exemplified a way 
of bridging a gap between the theory and practise in 
human security with the aim of making it operational 
and practical in crisis management operations. CMC 
Finland has initiated the creation of the 1325 Steering 
Committee which is well represented by a number of 
ministries as well as the NGO sector and has actively 
started working in formulating recommendations that 
can directly be utilised in our training and recruitment 
activities. The founding document of the Finnish Centre 
of Expertise in Comprehensive Crisis Management was 
signed on 25 November 2008 in order to strengthen 
already existing co-operation with the Finnish Defence 
Forces International Centre and to commence pioneering 
work not only nationally, but internationally, to enhance 
the transformation of understanding of different 
stakeholders in crisis management.

As said in the beginning, the characteristics of the 
year 2008 have been consolidation and transformation. 
This inevitably has lead to some extra burden, both in 
terms of working hours and uncertainty for the future, 
especially in regards to our staff members. Team and 
working spirit, nevertheless, has remained high and 
there prevails a shared feeling of not doing just ordinary 
work but being in a position to influence globally 
important events by concentrating our activities at the 
grass-root level in Kuopio. We have already reached a 
number of 20 staff members; and transformations of 
the last year added all seconded experts to our CMC 
Finland family as well. Therefore, our total number is 
well over 150, making CMC Finland an important crisis 
management institution in Finland. Our very reason for 
existence, let’s not forget, is to serve our experts and the 
whole crisis management community. Due to our work 
in training, recruitment, administration, research, and 
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Koulutussektori kouluttaa henkilöstöä kansainvä-
lisiin rauhanoperaatioihin ja humanitaarisiin tehtäviin. 
Siviilikriisinhallinnan perus- ja erikoiskurssit antavat 
valmiuden toimia erityisesti Euroopan unionin ja Yh-
distyneiden kansakuntien siviilikriisinhallintaoperaati-
oissa. Tehtäviin lähteville pyritään järjestämään pereh-
dytyskoulutus, joka täydentää toimialueella annettavaa 
koulutusta. Tehtävistä palaaville järjestetään palaute- ja 
jälkipuintitilaisuus.

Pelastustoimen kansainvälisten asiantuntijoiden ja 
Finn Rescuen (FRF) pelastusmuodostelmin koulutus on 
kiinteä osa Kriisinhallintakeskuksen koulutustoimintaa. 
Kriisinhallintakeskus lähettää asiantuntijoita myös vas-
taaviin koulutustapahtumiin ulkomaille.

Vuonna 2008 järjestettiin yhteensä 30 koulutusta-
pahtumaa, joihin osallistui lähes 2000 henkeä. Koulu-

The Training Section educates personnel for 
international civilian crisis management, peacebuilding 
and humanitarian missions. The basic and specialisation 
courses prepare participants for international 
deployment, particularly for United Nations and 
European Union missions. Selected personnel receive 
pre-mission training prior to deployment which is 
designed to complement the induction training 
provided by the mission. After repatriation, debriefings 
are arranged for two purposes. Firstly, to assist civilian 
crisis management personnel in post-mission integration 
back to the everyday life at home and secondly, for 
CMC Finland to gain information in order to improve 
the quality of the future trainings.

Civil Protection expert training and Finn Rescue (FRF) 
trainings are an integral part of CMC Finland’s training 
activities. As a means of expanding the expertise of 
Finland`s civil protection personnel, CMC Finland also 
sends civil protection expert trainees to equivalent basic 
and specialisation trainings abroad.

tettavapäivien lukumäärä oli yli 8000, tästä määrästä yli 
puolet kertyi harjoituksista.

Koulutussektorin oman osaamisen kehittäminen 
keskittyi verkko-oppimiseen vuonna 2008. Kuluneena 
vuonna otettiin käyttöön Moodle-pohjainen oppimis-
alusta useimmissa järjestämissämme koulutuksissa. 
Verkossa tapahtuva oppiminen ei ole aikaan ja paik-
kaan sidoksissa.

Kriisinhallintakeskuksen toimintaa ohjaava laki Pelas-
tusopistosta muuttui elokuun alussa 2008. Lakimuutoksen 
myötä missioihin valmistavat koulutukset tulevat Kriisin-
hallintakeskuksen vastuulle. Asiantuntijoiden rekrytointi 
ja toimialueille lähettäminen tapahtuu edelleen nopeassa 
aikataulussa, mikä on haaste koulutusjärjestelmälle. Kou-
lutusjärjestelmän valmiutta testattiin heti syyskuussa, kun 
EUMM Georgiaan koulutettiin 10 tarkkailijaa.

EU:n näkökulmaa painottavia peruskursseja on jär-
jestetty jo seitsemän, joten niiden voidaan katsoa edus-
tavan perinteitä Kriisinhallintakeskuksen nuoresta iästä 
huolimatta. Kuluneena vuonna on luotu myös Kriisin-
hallintakeskuksen omia ”tuotteita”, kuten inhimillistä 
turvallisuutta ja kriisinhallinnan yhteistoimintaa painot-
tavat Human Security ja Integrated Crisis Management 
kurssit.

Kriisinhallintakeskus osallistuu kansainvälisiin har-
joituksiin ja toimii niiden järjestäjänä. Vuonna 2008 
osallistuttiin virtuaaliseen VIKING-08 harjoitukseen, 
jossa harjoiteltiin kriisinhallinnan johtamista ja yhteis-
toimintaa, sekä pelastustoimintaharjoitukseen UUSI-
MAA-2008.

UUSIMAA-2008 harjoitus järjestettiin yhdessä Na-
ton Euroatlanttisen pelastuspalvelun koordinointikes-

kuksen (Euro-Atlantic Disaster Response Coordination 
Centre, EADRCC) kanssa. Harjoitusskenaariona oli me-
riveden kohoaminen (yli 2 metriä) toukokuussa 2008 
ja sen jälkeinen kesämyrsky. Myrsky vaurioitti vakavasti 
elintärkeiden infrastruktuurien kohteita aiheuttaen ke-
miallisia, biologisia ja radioaktiivisia onnettomuuksia. 
Kansallisten voimavarojen ollessa sidottuja pelastusteh-
täviin koko eteläisellä rantamaalla, Suomi pyysi apua 
EADRCC:ltä avustamaan pääkaupunkiseudun pelastus-
tehtävissä. Harjoitukseen osallistui yli 1000 henkeä 37 
eri maasta.

Kokonaisuutena vuosi 2008 oli koulutussektorilla 
vakauttamisen, verkostoitumisen ja virtuaalisen kehit-
tämisen vuosi. 

Altogether, 30 training events were arranged in 
2008 with almost 2000 participants who attended our 
courses and exercises. The entire number of training 
days exceeded 8000, half of which came from the 
training exercises.

The development of internet based distance 
learning tools was set as one of our development 
objectives for the year 2008. For this purpose, Moodle-
based learning management system was utilised in 
most of our courses and was received well by most of 
the course participants throughout the year.

Amended laws on Civilian Participation in Crisis 
Management and the Emergency Service College 
stipulate CMC Finland’s activities. The amendments 
came into force at the beginning of August and since 
then all national operational activities have been 
carried out by CMC Finland. For the Training Section 
these new tasks, especially pre-mission trainings, 
pose a new challenge. Our preparedness to arrange 
pre-mission trainings was tested immediately in 

September, when we trained 10 monitors for the 
newly established European Union Monitoring Mission 
(EUMM Georgia).

While the sixth and seventh EU Concept Core 
Courses represent a tradition in our training activities, 
there were also some new courses that took place 
in Kuopio. These courses, the pilot course in Human 
Security and the Integrated Crisis Management course, 
represent the new era in the crisis management 
training. Both of these new “products” emphasise 
understanding of other actors and the local ownership. 
Bringing different kind of expertise to the same learning 
environment is one way of implementing the principle 
“from lexis to praxis”.

CMC Finland takes part in various crisis management 
training exercises and has also been instrumental in the 
organisation of many of these exercises. CMC Finland 
has taken an active role in virtual crisis management 
exercises such as VIKING-08 and disaster management 
field exercise UUSIMAA-2008.

The later was organised by the Euro-Atlantic 
Disaster Response Coordination Centre (EADRCC) 
in co-operation with CMC Finland. The exercise was 
conducted in Helsinki June 1-5, 2008. The lead-in 
scenario for the UUSIMAA-2008 exercise was spring 
flooding and an intense electrical storm in the Helsinki 
Capital Region along the coastline of the Gulf of 
Finland. The exercise scenario entailed rising water 
levels throughout the spring and a storm that damaged 
some of the national critical infrastructure objects (NCI). 
The flooding caused several chemical, biological and 
nuclear threats to environment and population of the 
capital area of which the participants practiced various 
techniques and coordinated with different country 
teams to deal with the disaster scenario. More than 
1000 participants representing 37 nations took part in 
the exercise.

As a whole, year 2008 is remembered as year of 
stabilisation for the existing courses, networking and 
development of new training events. 

Vuonna 2008 järjestettiin yhteensä 30 koulutustapahtumaa, 
joihin osallistui lähes 2000 henkeä.

Altogether, 30 training events were arranged in 2008 with almost 
2000 participants who attended our courses and exercises.

Koulutussektori – opimme tekemällä
Training Section – Learning by Doing
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Kriisinhallintakeskus nimittää jatkossa vuosittain 
noin 150 siviilikriisinhallinnan asiantuntijaa (poliisit mu-
kaan lukien) kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden 
käyttöön. Ulkoasiainministeriö päättää Suomen osal-
listumisesta siviilikriisinhallintaan operaatiokohtaisesti 
(mukaan lukien sihteeristötehtävät) ja osallistumisen 
laajuudesta. Sisäasiainministeriö koordinoi ulkoasiain-
ministeriön kanssa yhteistyössä Suomelle sopivan osal-
listumisen tason ja osaamisen sekä vastaa kansallisten 
sitoumusten ylläpitämisestä, hallinnonalojen välisestä 
koordinaaatiosta ja siviilikriisinhallinnan kotimaan val-
miuksien kehittämisestä. Lisäksi eri hallinnonalat otta-
vat osaa siviilikriisinhallinnan osallistumispäätösten val-
misteluun ja valmiuksien kehittämiseen.

Kriisinhallintakeskukseen perustettiin loppuke-
väästä 2008 henkilöstösektori valmistelemaan si-
viilikriisinhallinnan asiantuntijoiden rekrytoinnin ja 
henkilöstöhallinnon siirtymistä sisäasiainministeriön 
kansainvälisten asioiden yksiköltä Kriisinhallintakeskuk-

seen. Vastuu näistä tehtävistä siirtyi Kriisinhallintakes-
kukselle 1.8.2008. Lisäksi sektorin vastuulle siirtyivät 
asiantuntijoiden henkilöstöhallintoon liittyvät materi-
aaliset ja logistiset valmiudet. Siirtovaiheessa kolmen 
hengen vahvuinen sektori kasvoi syksyn mittaan viiteen 
henkeen ja koostuu nykyään henkilöstöjohtajan lisäksi 
kahdesta henkilöstösuunnittelijasta, henkilöstöassisten-
tista sekä logistiikka-assistentista.

henKilÖStÖSeKtorin tyÖnteKijät
Henkilöstösuunnittelija Anna Matikka vastaa muiden 
kuin poliisitehtäviin lähtevien asiantuntijoiden rek-
rytoinnista. Vanhempi henkilöstösuunnittelija Timo 
Järvenpää hoitaa poliisirekrytointien lisäksi myös sivii-
lipoliisien koulutusasioita yhteistyössä Kriisinhallintakes-
kuksen koulutussektorin ja poliisiammattikorkeakoulun 
kanssa. Henkilöstösuunnittelijat pitävät myös yhteyttä 
tehtävissä oleviin asiantuntijoihin ja valmistelevat palve-
lussuhdetta koskevia päätöksiä.

CMC Finland will appoint approximately 150 
civilian crisis management experts to international 
crisis management operations annually. The Ministry of 
Foreign Affairs of Finland (MFA) decides which specific 
civilian crisis management operations (including 
secretariat tasks) Finland takes part in and at what 
scale. The Ministry of the Interior (MoI), together with 
the MFA, coordinates the suitable level of participation 
and expertise for Finland. The MoI is also responsible 
for maintaining national commitments and developing 
domestic capacity building. In addition, various 
administrative branches take part in the preparation of 
participation proposals for civilian crisis management 
and in the development of national readiness.

The Human Resources Section was established at 
CMC Finland in April 2008 for the main purpose of 
preparing the transfer of civilian crisis management 
expert recruitment and personnel administration 

from the International Affairs Unit of the Ministry of 
the Interior to the Crisis Management Centre Finland. 
Furthermore, the maintenance of material and logistical 
readiness of expert personnel was also shifted to the 
Human Resources Section. In this transition phase, 
the Section had three personnel and grew to the five 
it currently has. In addition to the Head of Human 
Resources, there are two Human Resources Officers and 
one Human Resources Assistant as well as a Logistics 
Assistant.

Staff of the human reSourCeS SeCtion
The Senior Human Resources Officer, Timo Järvenpää 
is responsible for police recruitment as well as the 
training of civil police in co-operation with the Training 
Section of CMC Finland and the Police College of 
Finland. The Human Resources Officer, Anna Matikka, 
is responsible for the recruitment of all other civilian 

Henkilöstöassistentti Kaisa Happo sekä logistiikka-
assistentti Ville Mertamo vastaavat asiantuntijoiden pal-
velussuhteen käytännön järjestelyistä kuten matkoista 
operaatioalueelle ja takaisin sekä tehtäviin liittyvien 
asiakirjojen valmistelusta. Johtajan toimistossa työsken-
televä talousassistentti Kaija Pekkarinen hoitaa muiden 
tehtävien ohella siviilikriisinhallintatehtäviin liittyvää 
maksuliikennettä sekä seuraa ja raportoi sisäasiainmi-
nisteriölle ulkoasiainministeriön siviilikriisinhallintabud-
jetin käyttöä.

aSiantuntijoiden reKrytointi
Henkilöstösektori rekrytoi sisäasiainministeriöltä saa-
dun toimeksiannon perusteella siviilikriisinhallinnan 
asiantuntijoita kriisinhallintaoperaatioihin. Rekrytoinnin 
päämääränä on löytää soveltuvin suomalainen ehdokas 
operaation avoimeksi ilmoittamaan tehtävään. Mikäli 
operaatio valitsee Suomen ehdokkaan muiden hakijoi-
den joukosta tehtävään, Kriisinhallintakeskuksen johta-

ja nimittää asiantuntijan nimitetään julkisoikeudelliseen 
palvelussuhteeseen ja Kriisinhallintakeskus edustaa val-
tiotyönantajaa koko palveluksen ajan.

Kriisinhallintakeskus julkaisee nettisivuillaan ne sivii-
likriisinhallintatehtävät, joihin Suomi ensisijaisesti pyrkii 
saamaan asiantuntijan ehdokkaakseen (“seconded po-
sitions”). Näiden tehtävien lisäksi voidaan tapauskoh-
taisesti harkita hakijan itsensä ehdottamaa tehtävää, 
jolloin edellytyksenä on kuitenkin keskeinen asema 
operaatiossa tai Suomen osallistumisen laajentuminen 
uuteen operaatioon.

Ehdokkaaksi hakeutumisen edellytyksenä on kaikki-
en tehtävien osalta kirjautuminen Kriisinhallintakeskuk-
sen ylläpitämään ja lailla säädeltyyn asiantuntijarekiste-
riin. Henkilöstösuunnittelijat hakevat rekisteristä myös 
oma-aloitteisesti ja aktiivisesti asiantuntijoita avoimiin 
ja ulkoasiainministeriön poliittisen linjauksen mukaisiin 
tehtäviin. Rekisterissä oleviin otetaan tarvittaessa henki-
lökohtaisesti yhteyttä sopivan tehtävän tullessa tarjolle.

Tehtäviin hakeutumista pyritään tekemään jatku-
vasti helpommaksi ja ehdokasasettelua läpinäkyväm-
mäksi ja menettelyssä tapahtuvista muutoksista on 
mahdollisuus saada Kriisinhallintakeskuksen tiedote-
palvelun kautta tieto sähköpostitse. Pitkällä tähtäimellä 
tavoitteena on luoda järjestelmä, jossa käytettävissä 
on esivalittu ja peruskoulutettu joukko asiantuntijoita, 
joiden joukosta soveltuvin ehdokas löydetään nopeasti 
täytettäviä tehtäviä varten.

SiviiliKriiSinhallintatehtäviin 
haKeutuminen ja vaatimuKSet
Siviilikriisinhallintatehtäviin haluavalle ei ole Suomessa 
asetettu erityisiä nimitysperusteita. Ehdokasasettelussa 
ja operaation valintamenettelyssä suurin painoarvo on 
hakijan soveltuvuudella haettavaan tehtävään. Suomi 
asettaakin vain poikkeustapauksissa ehdolle asiantun-
tijoita, jotka eivät täytä operaation asettamia tehtävän 
vähimmäisvaatimuksia. Tavallisesti tehtäviin edel-

crisis management experts. The Human Resources 
Officers also communicate with the experts currently 
on missions and prepare decisions concerning the 
employment conditions. 

The Human Resources Assistant, Kaisa Happo, and 
the Logistics Assistant, Ville Mertamo, are responsible 
for the practicalities of sending experts to the field. This 
includes, but is not limited to, the travel arrangements to 
the mission location and the preparation of documents 
relevant to the employment conditions. The Financial 
Assistant Kaija Pekkarinen manages, among other 
things, the payment transactions related to civilian crisis 
management missions and reports matters concerning 
the budget to the Ministry of the Interior. 

reCruitment of exPertS
In accordance to the mandate received from the Ministry 
of Interior, the Human Resources Section recruits civilian 

crisis management experts for crisis management 
operations. The main purpose of recruitment is to find 
the most suitable Finnish candidate for the position 
available within a given operation. Provided that the 
operation selects the candidate, the expert will be in 
a public-service employment relationship and CMC 
Finland will represent a state employer during the entire 
duration of the service.

CMC Finland publishes the civilian crisis management 
positions that are open to Finnish secondment on its 
web pages. In addition to these announced positions, 
positions proposed by candidates themselves can be 
considered on a case-by-case basis. The conditions for 
these are that the proposed position is either central to 
the operation or an extension of Finland’s participation 
to a new operation.

A precondition for all applications is registration 
to the enacted expert register, which is maintained 

by CMC Finland. The Human Resources Officers also 
actively check the register for experts suitable for vacant 
positions. When necessary, experts in the register will 
be personally notified of a suitable open position.

The application process is constantly being 
developed in order to make the process easier and the 
nomination of candidates more transparent. Applicants 
can subscribe to the CMC Finland News Service and 
get notification of changes in the procedures and other 
news directly to their e-mail. In the long run, the aim is 
to create a pool of experts and in doing so, ensure that 
the best possible expertise can be rapidly deployed to 
fill the available posts. 

aPPliCation and reQuirementS for Civilian 
CriSiS management miSSionS
There are no specific principles of nomination to 
civilian crisis management missions in Finland. 

Rekrytointia esiteltiin Lahden turvallisuus- ja puolustusmessuilla 
2�.–28.9.2008

CMC Finland promoted employment opportunities in civilian 
crisis management at the Security and Defence Exhibition 2008 

in Lahti on 2�th–28th September.

Henkilöstösektori ja 
siviilikriisinhallinnan 

asiantuntijoiden 
rekrytointi

The Human Resources Section of 
CMC Finland and recruitment of 
civilian crisis management experts
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lytetään vähintään viiden vuoden oman alan työkoke-
musta ja siviilikriisinhallinnan koulutuksen tai aiemman 
operaatiokokemuksen kautta syntynyttä erityisosaamis-
ta. Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto on myös usein 
edellytys tehtävään valitsemiselle. Rauhanturvatehtäviin 
verrattuna siviilikriisinhallintatehtävät ovat keskimäärin 
ammatillisesti ja koulutuksellisesti vaativampia. Tämä 
näkyy myös asiantuntijoiden keski-iässä, joka on noin 
40 vuotta.

Käytännön vaatimuksina kriisinhallintatehtäviin on 
myös henkilökohtainen soveltuvuus, jolla tarkoitetaan 
henkilön soveltumista tiettyyn tehtävään persoonallis-
ten ominaisuuksiensa perusteella. Henkilökohtainen 
soveltuvuus selvitetään pääsääntöisesti haastattelun 
avulla. Työkieli kriisinhallintatehtävissä on lähes poik-
keuksetta englanti, mutta tietyissä tehtävissä vaati-
mukseksi on saatettu määritellä esimerkiksi operaation 
toiminta-alueella paikallisen väestön käyttämän kielen 

osaaminen. Kielitaidon toteamiseksi on mahdollista 
vaatia kielitodistus, jonka lisäksi operaatio usein edel-
lyttää järjestämänsä kielikokeen läpäisemistä osana 
valintaprosessia. Käytännössä lähes kaikkiin tehtäviin 
vaaditaan myös voimassa oleva B-ajokortti.

Siviilikriisinhallinnan peruskurssi on pääsääntöisesti 
edellytys tehtäviin valitsemiseksi niiden kohdalla, joilla 
ei ole aikaisempaa kenttäkokemusta siviilikriisinhallinta-
tehtävistä. Lisäksi erityisosaamiseen liittyvien erityiskurs-
sien käyminen on vähintään eduksi ja joissain tehtävissä 
edellytyksenä näihin tehtäviin valinnalle. Kriisinhallinta-
keskuksen lisäksi monet eurooppalaiset siviilikriisinhal-
linnan koulutuslaitokset järjestävät vuosittain useita eri 
siviilikriisinhallinnan kursseja ja suomalaisen asiantun-
tijan ulkomailla käymät vastaavat kurssit hyväksytään 
tapauskohtaisesti sisältöä ja laajuutta vertaillen.

Kansainväliset järjestöt ja Euroopan unioni edellyttä-
vät usein niiden käyttöön asetettavan siviiliasiantuntijan 

luotettavuuden selvittämistä kansalliselta turvallisuusvi-
ranomaiselta. Kriisinhallintakeskus hakee poikkeuk-
setta kriisinhallintatehtäviin lähetettävistä siviiliasian-
tuntijoista laissa (177/2002) mainitun perusmuotoisen 
turvallisuusselvityksen. Lähes poikkeuksetta kriisialueille 
sijoittuviin tehtäviin on kelpoisuusvaatimukseksi asetet-
tu myös tehtävän edellyttämä fyysinen ja psyykkinen 
terveys, ja kaikki hakijat velvoitetaan käymään lääkä-
rintarkastuksessa. Sekä turvallisuusselvityksen että lää-
kärintarkastuksen läpäisy on poikkeuksetta edellytys 
nimittämiselle, ja hakijan tulee ilmoittaa mahdollisista 
ongelmista toisen tai molempien suhteen hakumenet-
telyn alkuvaiheessa.

Suomen lähettämän aSiantuntijan aSema
Suomen lähettämänä asiantuntijana siviilikriisinhallin-
tatehtävissä ulkomailla toimiva henkilö on määräaikai-
sessa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa valtioon, 

In the selection proceedings, the greatest value is 
placed on the candidate’s suitability for the posting 
in question. Only in exceptional circumstances will 
Finland nominate experts who do not meet the 
minimum requirements of the operation. Usually, a 
minimum of five years of work experience in one’s own 
field and either training in civilian crisis management 
or special know-how from previous operations are 
required. Also, a suitable higher academic degree is 
often a prerequisite for nomination. In comparison 
to peacekeeping, civilian crisis management missions 
are on average professionally and educationally more 
demanding. An average age of the seconded Finnish 
personnel is about 40 years.

Personal suitability for crisis management missions 
is a practical requirement. This means suitability to 
a specific mission in regards to personal attributes, 
which are usually determined via interviews. Working 
language in crisis management missions is nearly 

without exception English, but in some missions, 
knowledge of the local language can be one of the 
requirements. To verify language skills a language 
certificate can be requested. Furthermore, operations 
often require passing their language test as part of the 
selection process. The majority of missions require a 
valid driving licence (B-licence).

A basic course in civilian crisis management is 
principally a prerequisite for those who do not have 
previous field experience in civilian crisis management 
missions. Furthermore, specialisation courses are at 
the very least an advantage and in some missions 
a requirement for selection. In addition to CMC 
Finland, many European civilian crisis management 
training centres provide several different civilian crisis 
management courses annually. If a Finnish expert has 
participated in a corresponding course abroad, the 
validity of the course will be evaluated on case-spesific 
basis through a comparison of course content.

International organisations and the European Union 
often require security clearance by a national security 
authority for the civilian expert placed in their service. 
CMC Finland requests basic security clearance which 
is mentioned in the law (177/2002) without exception 
for all civilian experts seconded to crisis management 
missions. Physical and psychological well-being are also 
part of the qualification requirements to all postings in 
a crisis area and all applicants are required to undergo 
a medical examination. Both the security clarification 
and the medical examination are prerequisites for 
nomination and the applicant must report any possible 
problems regarding one or the both in the early stages 
of the application process. 

the PoSition of a finniSh exPert
As an expert seconded to a civilian crisis management 
mission abroad by Finland he/she is in a temporary 
public-service employment relationship with (principally) 

jota työnantajana edustaa poikkeustapauksia lukuun 
ottamatta Kriisinhallintakeskus. Palvelussuhteessa työs-
kentelevän virka- ja työsuhdeturva on säädetty lailla 
(1287/2004), jonka mukaan valtion palveluksessa ole-
valle henkilölle on myönnettävä palkatonta virkava-
pautta tai vapautusta työstä siviilikriisinhallintatehtävän 
aikaisen palvelussuhteen ajaksi. Työnantaja ei saa päät-
tää työ- tai virkasuhdetta siviilikriisinhallintatehtävän 
palvelussuhteen takia eikä sen aikana irtisanoa. Palve-
lussuhteen päätyttyä tai keskeydyttyä henkilö on otet-
tava jälleen aikaisempaan tai siihen rinnastettavaan työ-
hön noudattaen soveltuvin osin, mitä laissa (570/1961) 
säädetään.

Palvelussuhteeseen otettu asiantuntija on palve-
lussuhteen ajan toiminnallisesti Euroopan unionin, 
kansainvälisen järjestön tai kriisinhallintaoperaation 
toimeenpanijan alainen. Asettamalla siviiliasiantuntijan 
kriisinhallintaoperaation palvelukseen valtiotyönantaja 

antaa toimeenpanijalle tietyn vapauden päättää käy-
tännön työtehtävistä, mutta ainoastaan valtiotyönan-
taja voi päättää siviiliasiantuntijan palvelussuhdetta 
koskevista asioista. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, 
että asiantuntijat ovat velvollisia suorittamaan heille 
operaation osoittamia tehtäviä, mutta palvelussuhtee-
seen liittyvä valvontaoikeus on kuitenkin edelleen työn-
antajalla.

Siirto toiseen toimipaikkaan operaation toiminta-
alueen laajentuessa tai siirto uuteen tehtävään edellyt-
tävät pääsääntöisesti valtiotyönantajan suostumusta. 
Kriisinhallintaoperaation toimeenpanija saattaa esimer-
kiksi esittää asiantuntijan siirtämistä vastuullisempaan 
tehtävään hyvän työpanoksen perusteella. Eräissä ta-
pauksissa siirto toiseen toimipaikkaan saattaa olla pe-
rusteltua operatiivisista syistä, esimerkiksi operaation 
toiminta-alueessa tapahtuvien muutosten takia. Palve-
lukseen asetettu siviilihenkilöstö otetaan kuitenkin ope-

raatioissa vastaan tietoisina siitä, että valtio voi yksipuo-
lisella päätöksellä milloin tahansa vetää lähettämänsä 
henkilöstön pois tehtävästään.

Tehtävien palkkaus perustuu tehtävän vaativuuteen 
ja on määritelty suuruudeltaan sisäasiainministeriön 
asetuksessa (947/2007). Palkka on normaalisti Suomen 
tuloverolain alaista ansiotuloa. Palkan lisäksi maksetaan 
operaatioiden maksamiin korvauksiin nähden toissijais-
ta verotonta olosuhdekorvausta, joka perustuu kan-
sainvälisten järjestöjen vastaaviin päivärahataulukoihin. 
Korvauksen suuruus on edellä mainitussa asetuksessa 
määritelty operaatio- tai maakohtaisesti. Olosuhdekor-
vauksella katettavia menoja ovat muun muassa tehtä-
västä tai paikallisista olosuhteista aiheutuvat erityiset 
kustannukset ja lisääntyneet elantokustannukset, ku-
ten majoitus ja ruoka. 

CMC Finland representing the state employer. The 
occupational and public service protection falls under 
the Act on the Participation of Civilian Personnel in 
Crisis Management (1287/2004), which contains a 
provision to permit an unpaid leave of absence for 
a public servant for the duration of the civilian crisis 
management service. The employer may not terminate 
the employment or public servant contract due to or 
during this service. When the service ends the person 
shall be given the same or corresponding duties 
as before as outlined in the Act (570/1961) when 
applicable.

Operationally the expert serves under the European 
Union, an international organisation or the crisis 
management operation during the period of his/her 
employment. By placing the civilian expert in the 
service of a crisis management operation, the state 
employer passes the authority of practical duties over 
to the operative executors, but matters regarding the 

employment conditions remain in the mandate of the 
state employer. In practice, this means the experts 
are liable to carry out duties appointed to them by 
the operation, but the supervision with regard the 
conditions of employment remains in the hands of the 
state employer. 

Transfers to another post due to expansion of the 
operation-area or to a new assignment require the 
consent of the state employer. The operation may for 
instance suggest a transfer to more responsible duties 
on the count of an excellent work contribution. On 
some occasions a transfer to another post may be 
reasonable on operational grounds, due to changes 
in the operation-area for example. Nevertheless, the 
civilian personnel of the operation are fully aware 
that the state can unilaterally withdraw the seconded 
personnel from their duties. 

Salaries are based on the nature of the tasks and 
have been defined according to Act (947/2007) of the 

Ministry of the Interior. Normally, the salary is considered 
earned income which falls under the Finnish Income Tax 
Act. In addition to the salary, a tax-free circumstantial 
compensation (daily subsistence allowance) is also paid 
to the personnel. This is secondary to the salary paid 
by the operation. The circumstantial compensation 
is based on corresponding daily allowance scales 
of international organisations. The amount of the 
compensation is operation and country specific and is 
defined in the aforementioned Act. Costs to be covered 
by the circumstantial compensation are: for example, 
special expenses or increased living expenses (such 
as accommodation and food) due to the mission in 
question or the local conditions. 
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 tutKimuKSen vaKiinnuttaminen 
tutKimuSohjelman muKaiSeSti

Kriisinhallintakeskuksen tutkimusohjelma vuosille 
2008–2010 jakautuu neljään eri teemaan: Siviilikriisin-
hallintaoperaatioiden ja -menetelmien tutkimus; Sivii-
likriisinhallinnan koulutuksen tutkimus; Tutkimus sivii-
li-sotilasyhteistoiminnasta kriisinhallinnassa; Tutkimus 
teknologian hyödyntämisestä siviilikriisinhallinnassa. 
Tutkimustoiminnan kahdeksi keskeiseksi avainsanaksi ja 
läpileikkaavaksi näkökulmaksi vakiintuivat vaikuttavuus 
ja inhimillinen turvallisuus. Etenkin Kriisinhallintakes-
kuksen oman inhimillisen turvallisuuden koulutuksen 
sisällöllinen kehittäminen työllisti tutkimus- ja kehittä-
missektorin henkilöstöä.

Edellä mainittuihin tutkimusteemoihin liittyen sek-
torilla saatettiin loppuun kaikkiaan neljä tutkimusta 
(Mustonen 2008; Šetkić 2008; Kerkkänen ym. 2008; 
Eronen 2008). Koulutuksen vaikuttavuuden tutkimuk-

sen saralla käynnistettiin tutkimus, jossa seurataan In-
tegrated Rule of Law III -kurssille osallistuneiden suo-
malaisasiantuntijoiden matkaa Kuopiosta Kosovoon ja 
takaisin. Tutkimuksella kartoitetaan koulutuksen merki-
tystä ja osaamistarpeita asiantuntijuuden kehittymisen 
eri vaiheissa. Siviili-sotilasyhteistoiminnan tutkimuksessa 
aloitettiin gender-näkökulman valtavirtaistamiseen liit-
tyvä koulutuksen vaikuttavuustutkimus. Tutkimus liittyy 
Puolustusvoimien Kansainvälisen Keskuksen (FINCENT) 
kanssa harjoitettavaan tutkimusyhteistyöhön, jota vah-
visti 25.11.2008 perustettu, Kriisinhallintakeskuksen ja 
FINCENTin yhteinen kriisinhallinnan osaamiskeskus.

aSiantuntemuKSen liSääminen
Kasvattaakseen omaa asiantuntemustaan sekä vahvis-
taakseen koko Kriisinhallintakeskuksen henkilökunnan 
asiantuntemusta, tutkimus- ja kehittämissektori verkos-
toitui ja järjesti tapahtumia erilaisten yhteistyötahojen 

eStabliShing reSearCh aCCording to 
CmC finland’S reSearCh Programme
The Research Programme of CMC Finland for the years 
2008–2012 is based on four themes which provide 
a framework for the research. These four research 
themes are: Research on civilian crisis management 
missions and methodology; Research on civilian crisis 
management training and recruitment; Research on 
comprehensive and integrated crisis management; 
Research on technological and material expertise in 
civilian crisis management. The key-words and cross-
cutting perspectives of the research conducted at 
CMC Finland were impact analysis and human security. 
The development of CMC Finland’s Human Security 
training was a special focus for the personnel of the 
R&D sector.

Altogether, four research articles were published 
(Mustonen 2008; Šetkić 2008; Kerkkänen et al. 2008; 

Eronen 2008). A new research project on the impact 
of civilian crisis management training commenced. The 
research follows the Finnish experts that participated 
in the Integrated Rule of Law Kosovo (III) course and 
were recruited to EULEX Kosovo. The meaning of this 
research is to increase knowledge on the impact of CMC 
Finland’s training as well as to assess the training needs 
during different phases of accumulating the civilian 
crisis management expertise. Gender mainstreaming in 
civilian crisis management training and the impact of 
this kind of training was the main topic of the research 
commenced under the theme of comprehensive and 
integrated crisis management. This research is linked 
to the research cooperation between CMC Finland and 
Finnish Defence Forces International Centre (FINCENT). 
The cooperation was strengthened on 25th November 
2008 when a Centre of Expertise in Comprehensive 
Crisis Management between CMC Finland and 

kanssa sekä aloitti ulkopuolisen rahoituksen hankkimi-
seksi tähtääviä hankkeita. Verkostoituminen suomalai-
seen akateemiseen maailmaan vakiintui ja seminaarit 
muun muassa Maarianhaminassa (Åland Peace Rese-
arch Institute) ja Turussa (Turun yliopisto, valtio-opin 
ainelaitos) jatkoivat edellisenä vuonna aloitettua tie-
dotustoimintaa Kriisinhallintakeskukseen ja siviilikriisin-
hallintaan liittyen. Tutkimuspäivillä 19.–20.11.2008 ei 
pelkästään juhlistettu Kriisinhallintakeskuksen ensim-
mäisen vuosikirjan ilmestymistä, vaan siellä myös poh-
dittiin yhteistyökumppaneiden kanssa siviilikriisinhallin-
nan metodeita ja välineitä.

Laajempi yhteistyö muiden toimijoiden kanssa 
kulminoitui etenkin gender -teeman ympärille koko 
vuoden ajan. Huhtikuussa tutkimus- ja kehittämissek-
tori järjesti kaksipäiväisen gender-tapahtuman, joka ja-
kaantui Kriisinhallintakeskuksen oman henkilökunnan 
gender-koulutukseen sekä Roundtable -seminaariin 

”Gender in Confl ict and Crisis Management”. Tapah-
tuman yhteydessä perustettiin CMC Finland 1325-oh-
jausryhmä, jonka tarkoituksena on tukea YK:n turvalli-
suusneuvoston päätöslauselman 1325 (”Naiset, rauha 
ja turvallisuus”, 2000) toteuttamista käytännössä. Syys-
kuussa juhlistettiin Suomen kansallista 1325 -toiminta-
ohjelmaa, jonka työstämiseen osallistui myös Kriisinhal-
lintakeskuksen henkilökunta.

Siviilikriisinhallinnan koulutuksen nykytilanne ja tu-
levaisuus Suomessa kokosi elokuussa Kuopioon kriisin-
hallinnan asiantuntijuuteen liittyvää koulutusta järjestä-
viä tahoja. Yhteistyö kansalaisjärjestöjen kanssa jatkui 
lokakuussa Helsingissä yhteisellä seminaarilla Kehys ry:n 
ja KATU ry:n kanssa teemalla ”Kehitys ja turvallisuus: 
siviilikriisinhallinnan rajapinnat”. Alueellista asiantun-
tijuutta vahvistettiin järjestämällä ”CBRN-suojeluse-
minaari” sekä ”Uudet turvallisuusuhkat” -seminaari 
Kuopiossa.

tutKimuStuloSten julKaiSeminen
Tutkimusohjelmassa esitettyjen teemojen vakiinnutta-
miseksi ja tutkimuksen näkyvyyden kannalta tutkimus- 
ja kehittämissektori julkaisi neljä omaa ja yhden ulko-
puolisen (Tamminen 2008) tutkimusartikkelin. Nämä 
artikkelit julkaistiin sähköisesti ensin CMC Finland Civi-
lian Crisis Management Studies -sarjassa ja sitten koot-
tuna Kriisinhallintakeskuksen ensimmäisessä vuosikir-
jassa CMC Finland YEARBOOK 2008 on Civilian Crisis 
Management Studies. Julkaistut artikkelit olivat:

Coordination and Cooperation on Tactical and 
Operational Levels: Studying EU-ESDP Crisis 
Management Instruments in Bosnia and Herzegovina
Jari Mustonen

FINCENT was established to promote and enhance the 
co-operation of civil and military crisis management.

inCreaSing exPertiSe
In order to increase and strengthen the expertise of 
CMC Finland personnel, the R&D sector initiated new 
relationships to broaden CMC Finland’s network, while 
maintaining relations with the former partners., The 
purpose of this network is to increase knowledge and 
conduct further research on topics related to civilian 
crisis management and this was achieved through 
joint organisation of different events and seminars as 
well as beginning new projects to apply for external 
funding. The networking to the academic world was 
stabilised, and seminars organised in Mariehamn (with 
the Åland Peace Research Institute) and in Turku (with 
the University of Turku, Department of Political Science) 
continued to disseminate information on the general 

premise of civilian crisis management, and particularly 
on CMC Finland. The CMC Finland Research Days (19-
20 November) assembled research partners to examine 
the methods and tools in civilian crisis management as 
well as to celebrate the publishing of CMC Finland’s 
first Yearbook on Civilian Crisis Management Studies.

A wider partnership with other actors during the 
entire year was revolving around the gender issues. 
In April, the R&D sector organised gender days which 
included gender training for CMC Finland personnel 
and a Roundtable on “Gender in Conflict and Crisis 
Management”. During these Gender Days, a CMC 
Finland 1325 Advisory Committee was established 
in order to promote the practical implementation 
of the United Nations Security Council Resolution 
1325 on Women, Peace and Security adopted in 
2000. In September, a publication of Finland’s 
National Action Plan 1325 was welcomed by the 

CMC Finland personnel who were involved in 
drafting the Plan.

In August, the present and future situation of the 
civilian crisis management training/education in Finland 
was under focus during a seminar which assembled 
different organisations and actors providing peace, 
conflict and security oriented training. The cooperation 
with Finnish NGOs (such as KATU ry and Kehys ry) 
continued through the organisation of a seminar in 
October in Helsinki on “Security and Development: the 
overlapping boundaries of civilian crisis management”. 
Regional expertise was strengthened by organising in 
Kuopio two seminars in October: a CBRN -seminar and 
a seminar focusing on new security challenges.

PubliShing reSearCh reSultS
In order to establish the research themes enlisted in 
the Research Programme as well as to promote 

Vuonna 2008 järjestettiin yhteensä 30 koulutustapahtumaa, 
joihin osallistui lähes 2000 henkeä.

Altogether, 30 training events were arranged in 2008 with almost 
2000 participants who attended our courses and exercises.

Tutkimus- ja 
kehittäminen

Research and Development
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Recruitment and Training in Civilian 
Crisis Management: Learning from 
the ECMM/EUMM Experiences
Olivia Šetkić

Building Capacity for the Palestinian Civil Police: 
EUPOL COPPS and Communications Project
Ari Kerkkänen – Hannu Rantanen – Jari Sundqvist

Human Security in Post-Status Kosovo: 
a Shared European Responsibility
Tanja Tamminen

PRT Models in Afghanistan: Approaches 
to Civil-Military Integration
Oskari Eronen

Sähköisessä Working Papers -sarjassa ilmestyivät 
tutkimus- ja kehittämissektorin kannalta kaksi tärkeintä 
seminaarikoostetta kuluneelta vuodelta: ”Roundtable 
on Gender in Conflict and Crisis Managment” sekä 
tutkimuspäiväkooste ”How to Manage Crisis Compre-
hensively? Methodology and Tools in Crisis Manage-
ment and Peacebuilding”. Muista julkaisuista mainit-
takoon teknologian hyödyntämiseen kriisinhallinnassa 
liittyvä, Crisis Management Initiative -järjestön julkaisu 
”Information Sharing Models and Interoperability in 
International, Cross-Border and International Crisis Ma-
nagement”, jonka työstämiseen osallistui myös Kriisin-
hallintakeskuksen tutkimushenkilökuntaa. 

the visibility of CMC Finland’s research, the R&D 
sector published four research articles written by its 
own personnel and one research article written by its 
research partner (Tamminen 2008). These articles were 
published first online on Civilian Crisis Management 
Studies publication series. Later in autumn, they were 
published in a printed format in the CMC Finland 
YEARBOOK 2008 on Civilian Crisis Management 
Studies. The articles were following:

Coordination and Cooperation on Tactical and 
Operational Levels: Studying EU-ESDP Crisis 
Management Instruments in Bosnia and Herzegovina
Jari Mustonen

Recruitment and Training in Civilian Crisis 
Management: Learning from the ECMM/EUMM 
Experiences

Olivia Šetkić
Building Capacity for the Palestinian Civil Police: 
EUPOL COPPS and Communications Project
Ari Kerkkänen – Hannu Rantanen – Jari Sundqvist

Human Security in Post-Status Kosovo: a Shared 
European Responsibility
Tanja Tamminen

PRT Models in Afghanistan: Approaches 
to Civil-Military Integration
Oskari Eronen

The other publication series online, CMC Finland 
Working Papers published a seminar proceeding from 
the gender days Roundtable, “Gender in Conflict and 
Crisis Management”, and a summary on Research Days 
which focused on following topic: “How to Manage 

Crisis Comprehensively? Methodology and Tools in 
Crisis Management and Peacebuilding”. CMC Finland’s 
personnel were also involved in a publication project 
lead by Crisis Management Initiative: Information 
Sharing Models and Interoperability in International, 
Cross-Border and International Crisis Management. 

Tehtävä ja sen toteutus
Objectives

•  Ohjausryhmän tehtävä on ohjata CMC:tä  
niin, että päätöslauselma 1325 ja kansallinen 
toimintaohjelma otetaan huomioon kaikessa  
CMC:n toiminnassa. Ohjausryhmän työ on suuntaa 
antava eivätkä sen ehdotukset ole sitovia.

•  Ohjausryhmä voi pyytää tietoa takautuvasti, 
esimerkiksi järjestetyistä koulutuksista tai valituista 
tutkimusaiheista. Ohjausryhmän näkökulma 
on kuitenkin tulevaisuuteen suuntautuva.

•  Ohjausryhmä voi antaa suosituksia gender-
näkökulman huomioonottamiseksi 
kriisinhallintakoulutuksessa sekä 
tarjota asiantuntemustaan CMC:n 
henkilökunnan gender-koulutukseen.

•  Ohjausryhmä voi tehdä suosituksia 
koulutusaiheista ja -tavoista, rekrytointiin 
liittyvistä gender-kysymyksistä (sisäisistä ja 
ulkoisista) sekä tutkimusaiheista ja -kohteista

•  Ohjausryhmä voi avustaa CMC:tä arvioimaan 
gender-asioihin liittyvää kehitystä kansallisella, 
EU:n ja kansainvälisellä tasolla.

•  The main objective for the Committee is to 
monitor and counsel CMC Finland in all its actions 
to ensure that Resolution 1325 and Finland’s 
National Action Plan are taken into consideration 
in all of CMC Finland’s activities. The Committee 
proposals are suggestive by nature and aim at 
counselling; they are not legally binding.

•  The Committee can request information about 
past training programmes or chosen research 
areas, but its main position and interest is 
towards oncoming actions and events. 

•  The Committee encourages including principles 
of gender equality in crisis management 
training as well as offers its expertise in 
gender training for CMC staff members.

•  The Committee can make recommendations 
for training topics and methods, research areas 
and topics, and also in gender issues related to 
recruitment (both internal and external).

•  The Committee can assist CMC Finland in 
evaluating the quality and development of 
gender consideration on the national and 
international levels and within the EU.

Jäsenet ja päätösvaltaisuus
Members and Quorum

CMC on itse valinnut ohjausryhmän jäsenet. Perusteena 
valinnalle olivat olemassa oleva yhteistyö sekä jäsenten 
edustamien instituuttien osallistuminen kansallisen 1325 
toimintaohjelman valmisteluun.

CMC has appointed the members of the committee. The 
selections were made based on previous and existing co-
operation with representatives of institutes which have 
participated in the preparation of Finland’s 1325 National 
Action Plan.

Sofie From-Emmesberger
Ihmisoikeuspolitiikan yksikön päällikkö, 
Ulkoasiainministeriö
Director of the Human Rights Policy Unit, Political 
Department, Ministry for Foreign Affairs of Finland

Axel Hagelstam
Suunnittelija, Puolustuspoliittinen osasto, 
Puolustusministeriö
Information coordinator, Defence Policy Unit, Ministry of 
Defence

Varajäsen / Personal Deputy
Aila Helenius
Ylitarkastaja, Resurssipoliittinen osasto, 
Puolustusministeriö
Senior Inspector, Resource Policy Unit, Ministry of 
Defence

Rolf Helenius
Osastoesiupseeri, majuri, 
Tutkimus- ja kehittämissektori, FINCENT
Chief of Research and Development, Major, FINCENT

Varajäsen / Personal Deputy
Pertti Pullinen
Apulaisjohtaja, everstiluutnantti, Fincent
Chief of Staff, Lieutnant Colonel, FINCENT

Eeva Koskinen
Varapuheenjohtaja, Suomen 1325-verkosto
Vice-chairman, Finland’s 1325-network

Varajäsen / Personal Deputy
Päivi Mattila
Puheenjohtaja, Suomen 1325-verkosto
Chairman, Finland’s 1325-network

Helinä Kokkarinen
Erikoissuunnittelija, kansainvälisten asioiden yksikkö, 
Sisäasiainministeriö
Senior Planning Officer, International Affairs Unit, 
Ministry of the Interior

Marko Lahtinen
Apulaisjohtaja, majuri, Porin Prikaatin 
Kriisinhallintakeskus (KRIHAK)
Assistant Manager, Major, Pori Brigade, Crisis 
Management Centre (KRIHAK)

Varajäsen / Personal Deputy
Jyrki Kuusrainen
Koulutuskomppanian päällikkö, kapteeni, Porin 
Prikaatin Kriisinhallintakeskus (KRIHAK)
Training Company Commander, Captain, Pori Brigade, 
Crisis Management Centre (KRIHAK)

Sirpa Rautio
Chief of the Human Rights and Gender Office,  
EULEX Kosovo
Chief of the Human Rights and Gender Office,  
EULEX Kosovo

Jussi Tikkanen
Neuvotteleva virkamies, Oikeusministeriö
Consulting Official, Ministry of Justice

Jarmo Toiskallio
Koulutustaidon laitos, Professori, 
Maanpuolustuskorkeakoulu
Professor, Department of Education, National Defence 
University

Varajäsen / Personal Deputy
Juha Mäkinen
Everstiluutnantti, Tutkimusryhmän johtaja, 
Maanpuolustuskorkeakoulu
Lieutnant Colonel G.S., Leader of research group, 
National Defence University

Pirjo Jukarainen
Erikoistutkija, Tampereen rauhan- ja 
konfliktintutkimuskeskus, Tampereen yliopisto
Senior Researcher, Tampere Peace Research Institute, 
University of Tampere

Varajäsen / Personal Deputy
Tarja Väyrynen
Suomen Akatemian vanhempi tutkija, 
Yhteiskuntatutkimuksen instituutti, Tampereen yliopisto
Academy Research Fellow, Institute for Social Research, 
University of Tampere

CmC finland 1325-ohjauSryhmä
CmC finland 1325 Steering Committee
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CMC Finland Siviilikriisinhallinnan erikoisjulkaisu ilmestyi 
toukokuussa ja joulukuussa.

CMC Finland Special Publication on Civilian Crisis Management 
was published twice in 2008, in May and December.

there Were altogether five reSearCh 
artiCleS PubliShed in CmC finland Civilian 
CriSiS management StudieS publication series 
(ISSN 1797-2140) online. The publication series offers 
a channel to those academic research articles which 
give recommendations to the development of the 
civilian crisis management methodology nationally and 
internationally. The series has an editorial board and an 
international advisory board.

the CmC finland yearbooK 2008 on Civilian 
CriSiS management StudieS (ISSN 1797-2140, 
ISBN 978-952-67127-0-3) was assembled in printed 
format and is a compilation of all the research articles 
published online throughout the year. The Yearbook 
2008 was publicised during the CMC Finland Research 
Days in November and its circulation was 2000 pieces. 
Annually published, the Yearbook aims to disseminate 

information to the national and international audience 
on civilian crisis management research carried out by 
CMC Finland and other research institutes as well as by 
individual researchers.

there Were tWo Seminar ProCeedingS 
PubliShed online in the CmC finland 
WorKing PaPerS publication series (ISSN 1797-
1667). In addition to the different seminar proceedings, 
there are also other kinds of material published in this 
series such as research reports in Finnish, guidebooks, 
training evaluations, etc.

CmC finland annual rePort 2007 is a summary 
of CMC Finland’s activities in Finnish and English. The 
circulation of the Report was 2000 pieces. 

CmC finland Civilian CriSiS management 
StudieS -sarjassa (ISSN 1797-2140) ilmestyi viisi kan-
sainvälisen vertaisarvioinnin läpikäynyttä tutkimusta 
sähköisesti Kriisinhallintakeskuksen kotisivuilla heti ar-
tikkelien valmistuttua. Sarjan tarkoituksena on tuoda 
näkyväksi sellaista akateemiset kriteerit täyttävää tut-
kimusta, joka antaa suosituksia siviilikriisinhallinnan ke-
hittämiselle niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Sar-
jalla on oma toimitusneuvostonsa sekä kansainvälinen 
asiantuntijaneuvosto.

CmC finland yearbooK 2008 on Civilian 
CriSiS management StudieS (ISSN 1797-2140, 
ISBN 978-952-67127-0-3) kokosi sähköisessä sarjassa 
julkaistut artikkelit ja se ilmestyi Kriisinhallintakeskuk-
sen tutkimuspäivien yhteydessä marraskuussa. Painos-
määrä oli 2000 kappaletta. Vuosikirjan tarkoituksena 
on levittää tietoa niin Kriisinhallintakeskuksen omasta 

kuin muualla tehdystä siviilikriisinhallintaa kokevasta 
tutkimuksesta sekä suomalaiselle että kansainväliselle 
yleisölle.

CmC finland WorKing PaPerS -sarjassa (ISSN 
1797-1667) ilmestyi kaksi seminaarikoostetta sähköi-
sesti Kriisinhallintakeskuksen kotisivuilla. Sarjan tarkoi-
tuksena on julkaista seminaarikoosteita, tutkimusten 
väliraportteja, opaskirjoja sekä erilaisia koulutusten 
evaluointeja.

CmC finland vuoSiKertomuS 2007 kokosi yh-
teen kuluneen vuoden tapahtumat suomeksi ja englan-
niksi. Painosmäärä oli 2000 kappaletta.  

Julkaisutoiminta on olennainen osa Kriisinhallinta-
keskuksen toiminnan läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. 
Kriisinhallintakeskuksen julkaisutoiminta keskittyi vuon-
na 2008 seuraaviin tuotoksiin:

KoulutuSKalenteri 2008 ilmestyi sähköisessä 
muodossa Kriisinhallintakeskuksen kotisivuilla heti vuo-
den alussa. Kalenteria seuraamalla pysyy ajan tasalla 
Kriisinhallintakeskuksen tarjoamista koulutuksista ja 
seminaareista sekä muista tapahtumista.

CmC finland SiviiliKriiSinhallinnan eriKoiS-
julKaiSu (ISSN 1796-9379) ilmestyi toukokuussa ja 
joulukuussa. Painosmäärät olivat 5000 kappaletta (no 
1/2008) ja 3000 kappaletta (2/2008). Julkaisun tavoit-
teena on kertoa Kriisinhallintakeskuksen toiminnasta ja 
siviilikriisinhallintaa koskettavista teemoista mahdolli-
simman laajalle suomenkieliselle yleisölle.

Publishing forms an integral part of transparency 
and impact assessment of CMC Finland’s activities. 
During the year 2008, CMC Finland published the 
following: 

training Calendar 2008 was published online in 
the beginning of the year. The calendar offers a good 
and updated list of all trainings, seminars and other 
events organised by CMC Finland.

CmC finland SPeCial PubliCation on Civilian 
CriSiS management (ISSN 1796-9379) was 
published twice in 2008, in May (1/2008) and December 
(2/2008). The circulation was 5000 pieces for 1/2008 
and 3000 pieces for 2/2008. The purpose of this 
publication is to raise awareness amongst the Finnish 
speaking audience on civilian crisis management, 
particularly CMC Finland’s activities.

CmC finland Civilian CriSiS management StudieS 

Päätoimittaja/Publication Editor
Kirsi Henriksson, Head of Research and Development, 
CMC Finland

Toimitusneuvosto/Editorial Board
Ari Kerkkänen, Director, CMC Finland
Hannu Rantanen, Research Director, Emergency Services College
Jari Mustonen, Senior Researcher, CMC Finland / 
Oskari Eronen, Senior Researcher, CMC Finland / 
Ville-Veikko Pitkänen, Researcher, CMC Finland
Olivia Šetkić / Senja Korhonen, Research Coordinator, CMC Finland

Asiantuntijaneuvosto/Advisory Board
Cedric de Coening, Researcher, Accord, 
South-Africa & NUPI, Norway
Reijo E. Heinonen, Emeritus Professor, 
Faculty of Theology, University of Joensuu, Finland
Kristiina Kumpula, General Secretary, Finnish Red Cross
Liisa Laakso, Professor, Department of Political Science, 
University of Helsinki, Finland
Kari Laitinen, Senior Researcher, The Police College of Finland
Tuomo Melasuo, Professor, Director, 
Tampere Peace Research Institute, Finland
Pertti Multanen, Docent, Lecturer, Institute of Development Studies, 
University of Helsinki, Finland
Arto Nokkala, Docent, National Defence University, Finland
Hanna Ojanen, Programme Director, 
The Finnish Institute of International Affairs
Christer Pursiainen, Senior Advisor, Permanent Secretariat, 
Council of the Baltic Sea States
Kristiina Rintakoski, Programme Director, 
Crisis Management Initiative
Teija Tiilikainen, State Secretary (Political), 
Ministry for Foreign Affairs of Finland
Jarmo Toiskallio, Professor, National Defence University, Finland
Pekka Visuri, Docent, National Defence University, Finland
Tarja Väyrynen, Academy Research Fellow, 
Institute for Social Research, University of Tampere, Finland

Julkaisutoiminta
Publishing
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Kriisinhallintakeskus toteuttaa ajalla 1.1.2008–
31.12.2010 Itä-Suomen lääninhallituksen, Euroopan 
sosiaalirahaston ja Kuopion kaupungin rahoittamina 
siviilikriisinhallinnan asiantuntijuuden alueellista ke-
hittämishanketta. Hanke synnyttää Kriisinhallintakes-
kukseen kokonaisvaltaisen siviilikriisinhallinnan kou-
lutusjärjestelmän, jonka tuotteina syntyy monipuolisia 
asiantuntijakoulutuksia. Koulutuksia toteutetaan hank-
keen aikana syntyneen koulutusstrategian mukaisesti. 
Asiantuntijuuden kehittämistä edistetään omalla ja 
yhteistyöverkoston asiantuntemukseen perustuvalla 
laajaan siviilikriisinhallintakenttään sovelletulla tutki-
muksella. Kehitettyjä koulutuksia kaupallistetaan kan-
sainväliseen markkinointiin esim. suojelukoulutukseen 
liittyen yritysyhteistyönä. Hanke toimii innovaatiopo-

tentiaalin edistäjänä ja asiantuntijana verkottaen alu-
eellisia yrityksiä kansainväliseen toimintaympäristöön 
ja verkostoon. Etusijalla ovat yritykset, joiden toimiala 
keskittyy turvallisuuteen, kriiseihin, ympäristöön, infor-
maatioteknologiaan ja terveyteen. Hankkeen kuluessa 
räätälöidään valikoiduille yrityksille innovaatiomatkoja 
kriisi- ja konfl iktiympäristöön. Hanke vakiinnuttaa Krii-
sinhallintakeskuksen aseman Suomessa siviilikriisinhal-
linnan osaamiskeskuksena ja johtavana alan asiantun-
tijaorganisaationa vahvistaen ja kehittäen sen antamaa 
koulutusta ja asiantuntijoiden valintaa kansainvälisiin 
tehtäviin. Hankkeen soveltava tutkimus- ja kehittämis-
toiminta tukee edellä mainittuja osa-alueita. 

The Crisis Management Centre Finland is in charge 
of the Expertise in Civilian Crisis Management - 
Regional Development Programme 2008–2010 project. 
The Programme is funded by the State Provincial Office 
of Eastern Finland, the European Social Fund and the 
City of Kuopio. The main objective of this Programme 
is to create a comprehensive civilian crisis management 
training system within the Crisis Management Centre 
Finland and to provide diverse and comprehensive 
expert training that is implemented according to the 
training strategy of the Programme. The training courses 
are offered to Finnish experts and are also marketed 
internationally. Development of expertise is supported 
and promoted by the application of the civilian crisis 
management research which is carried out by both 

CMC Finland and project partners. Furthermore, the 
Programme aims to connect various local companies 
and institutions to international forums and networks 
in effort to promote innovation potential and expertise. 
Priority is given to organisations in the field of security, 
crisis, environment, information technology and health. 
Another aspect of the Programme is to provide tailor-
made innovation excursions for selected enterprises to 
conflict and crisis areas. This programme establishes the 
status of the Crisis Management Centre in Finland as the 
centre of expertise and leading expert organisation in 
the field of civilian crisis management, by strengthening 
and further developing the training and recruitment of 
experts to international missions. The applied research 
activities support the fore-mentioned sectors. 

rahoittajat
ProviderS of fundS

Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa

Itä-Suomen lääninhallitus
Kuopion kaupunki

European Social Fund
Vipuvoimaa – EU Structural Fund

State Provincial Offi ce of Eastern Finland
City of Kuopio

yhteiStyÖKumPPanit 2008
ProjeCt PartnerS 2008

Crisis Management Initiative (CMI)
Geologian tutkimuskeskus, Kuopio

Kuopion yliopisto

Crisis Management Initiative (CMI)
Geological Survey of Finland, Kuopio

University of Kuopio

Siviilikriisinhallinnan asiantuntijuuden 
alueellinen kehittämishanke

Expertise in Civilian Crisis Management 
– Regional Development Programme
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Johto
Leadership

ari KerKKänen
FT,
Johtaja (1.8.2006 alkaen)

PhD
Director (since 1.8.2006)

eSa ahlberg
Insinööri, palomestari
Kansainvälisen koulutuksen koordi-
naattori (1.1.2007 alkaen, virkavapaal-
la 1.9.–31.12.2008)
Kansainvälisen koulutuksen koordinaat-
torin tehtävänä oli järjestää ja kehittää 
pelastustoimen kansainvälistä koulutus-
ta yhteistyössä kansainvälisten järjestö-
jen ja kansallisten toimijoiden kanssa. 
Kansainvälisen koulutuksen koordinaat-
tori vastasi myös sisäasianministeriön 
kansainvälisen komennuskunnan Finn 
Rescue (FRF) -koulutuksesta.

BSc, Fire Offi cer
International Training Coordinator 
(since 1.1.2007, on leave of absence 
1.9.–31.12.2008)
The international training coordinator 
responsibility included organizing and 
developing international civil protection 
training together with international 
and national organizations and bodies. 
International training coordinator was 
also in response of training of the 
Ministry of the Interior’s Rescue Service’s 
international team (Finn Rescue, FRF).

Kinga dÉvÉnyi
MA, vanhempi koulutussuunnittelija 
(1.1.2008 alkaen, koulutussuunnittelija 
15.1.–31.12.2007)
Vanhemman koulutussuunnittelijan 
tehtävänä oli suunnitella, toteuttaa 
ja kehittää siviilikriisinhallintakoulu-
tusta Suomessa. Hänen järjestämiään 
koulutuksiaan olivat muun muassa: 
Integrated Rule of Law Kosovo III, 5th 
Civilian Response Team Training, EULEX 
Kosovo -perehdytys sekä jälkipuinti- ja 
palautetilaisuus. Hän osallistui myös 
siviilikriisinhallinnan alan koulutuksen 
kehittämistyöhön Euroopassa.

Master of Arts, Senior Training Offi cer 
(since 1.1.2008, Training Offi cer 
15.1.–31.12.2007)
The Senior Training Officer’s tasks 
included the planning, organisation and 
development of civilian crisis management 
training in Finland. Specifi cally, Ms. 
Dévényi has been in charge of the 
following trainings: Integrated Rule of 
Law Kosovo III, 5th Civilian Response 
Team Training, EULEX Kosovo briefi ng as 
well as the debriefi ng event for Finnish 
experts returning home. She was also 
involved in developing civilian crisis 
management training in Europe.

PeKKa tiainen
Insinööri, kansainvälisen koulutuksen 
koordinaattori (1.9.2008 alkaen)
Kansainvälisen koulutuksen koordinaat-
torin tehtävänä oli järjestää ja kehittää 
pelastustoimen kansainvälistä koulutus-
ta yhteistyössä kansainvälisten järjestö-
jen ja kansallisten toimijoiden kanssa. 
Kansainvälisen koulutuksen koordinaat-
tori vastasi myös sisäasianministeriön 
kansainvälisen komennuskunnan Finn 
Rescue (FRF) -koulutuksesta.

MSc, International Training 
Coordinator (since 1.9.2008)
The international training coordinator 
responsibility included organizing and 
developing international civil protection 
training together with international 
and national organizations and bodies. 
International training coordinator was 
also in response of training of the 
Ministry of the Interior’s Rescue Service’s 
international team (Finn Rescue, FRF).

heini utunen
FM, YTK, koulutussuunnittelija 
(1.1.2008 alkaen)
Koulutussuunnittelija vastasi siviilikriisin-
hallinnan peruskursseista (EU Concept 
Core Course) ja siviili-sotilaskurssin (In-
tegrated Crisis Management) toteut-
tamisesta. Lisäksi koulutussuunnittelija 
suunnitteli verkko-oppimista ja tuotti 
siihen sisältöä.

MA, B.Soc.Sc., Training Offi cer (since 
1.1.2008)
As the Training Offi cer, Ms. Heini Utunen 
was responsible for basic courses in 
civilian crisis management (EU Concept 
Core Course) as well as joint civilian 
and military course (Integrated Crisis 
Management). She was also planning 
and developing the e-learning.

Kaija PeKKarinen
Merkonomi, 
talousassistentti (1.11.2007 alkaen)
Talousassistentti vastasi siviilikriisinhal-
linnan kurssien taloussuunnittelusta ja 
-seurannasta ja raportoinnista. Tämän 
lisäksi tehtäviin kuuluivat henkilökunnan 
matkalaskujen käsittely ja 1. elokuuta 
2008 lähtien rekrytointiin liittyvät ta-
lousasiat.

Business College Graduate, 
Financial Assistant (since 1.11.2007)
As the Financial Assistant, Ms. 
Pekkarinen’s responsibilities included 
financial planning and the drafting 
of fi nal reports for the civilian crisis 
management courses. Ms. Pekkarinen 
was also in charge of the travelling-
expenses account for permanent 
personnel and since August 1, her duties 
have included administering the accounts 
for the Human Resources Section.

Petteri taitto
KM, koulutusjohtaja (1.12.2007 
alkaen, projektijohtaja 1.12.2006–
30.11.2007)
Petteri Taiton tehtäviin koulutusjohta-
jana kuului koulutussektorin johtami-
nen ja vastuu Kriisinhallintakeskuksen 
koulutustoiminnasta. Vuosisuunnittelun, 
uusien koulutustapahtumien suunnitte-
lun ja resurssiohjauksen lisäksi hän toimi 
UUSIMAA-2008 harjoituksen projekti-
johtajana.

Master of Education, Head of Training 
(since 1.12.2007, Project Leader 
1.12.2006–30.11.2007)
Mr. Petteri Taitto was responsible for 
training and education activities at CMC 
Finland. His responsibilities included in 
2008 strategic planning, fi nancial and 
human resources management and 
curriculum planning. He worked also 
as Project Leader for Uusimaa-2008 
consequence management exercise.

KirSi uKKola
Merkonomi, koulutussihteeri 
(1.1.2005 alkaen)
Koulutussihteeri vastasi pelastustoimen 
kansainvälisten kurssien käytännön 
järjestelyistä. Koulutussihteeri vastasi 
myös Kriisinhallintakeskuksen talous- 
ja matka-asioista sekä niihin liittyvistä 
seurannasta ja raportoinnista.

Business College Graduate
Training and Finance Assistant (since 
1.1.2005)
As the Training and Finance Assistant, Ms. 
Kirsi Ukkola answered for the logistics 
of the rescue service’s international 
courses. Ms. Ukkola was also in charge 
of reporting and monitoring the fi nances 
of CMC Finland.

Koulutus
Training personnel

Henkilöstö
Personnel

eeva WetZell StePhenS
DI, koulutussihteeri (27.3.2006 alkaen) 
Koulutussihteeri vastasi siviilikrii-
sinhallinnan kurssien käytännön 
järjestelyistä, jotka koostuivat osal-
listujien ja kouluttajien matka- ja ma-
joitusvarauksista, tarjoiluista, oheis-
tapahtumista, kuljetuksista, materiaali-
hankinnoista, yhteydenpidosta kurssilai-
siin ja lukuisiin yhteistyökumppaneihin.

Master of Science (Chem. Eng.)
Training Assistant (since 27.3.2006)
As the Training Assistant, Ms. Stephens 
answered for the logistics of the civilian 
crisis management courses and other 
events. The logistics included travel and 
accommodation arrangements, transport 
services, material procurement and 
communication with course participants 
and other partners.
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KaiSa haPPo
Sihteerin ammattitutkinto, merko-
nomi, henkilöstösihteeri (15.8.2008 
alkaen)
Henkilöstösihteeri vastasi osaltaan asian-
tuntijoiden palvelussuhteen alkuun ja 
loppuun liittyvistä käytännön järjeste-
lyistä, mukaan lukien matkajärjestelyt, 
vakuutukset, passi- sekä viisumiasiat. 
Lisäksi hän vastasi tehtäviin liittyvien 
asiakirjojen valmistelusta.

Commercial college graduate, Human 
Resources Assistant (since 15.8.2008)
As the Human Resources Assistant, Ms. 
Kaisa Happo was responsible for practical 
arrangements related to the recruitment 
process. These arrangements included 
travel arrangements and insurance as well 
as passport and visa issues. She was also 
in charge of preparing documents linked 
to the conditions of employment.

timo i. järvenPää
Poliisi (alipäällystö), vanhempi henki-
löstösuunnittelija (13.10. alkaen)
Vanhempi henkilöstösuunnittelija vastasi 
poliisitehtäviin lähtevien asiantuntijoiden 
rekrytoinnista. Hän piti yhteyttä tehtävis-
sä oleviin asiantuntijoihin ja valmisteli 
palvelussuhdetta koskevia päätöksiä. Li-
säksi hän osallistui Kriisinhallintakeskuk-
sen koulutussektorin ja Poliisiammatti-
korkeakoulun keskinäiseen yhteistyöhön 
siviilipoliisien koulutusta koskien.

Police (officer), Senior Human 
Resources Officer (since 13.10.2008)
As the Senior Human Resources Officer, 
Mr. Timo I. Järvenpää was responsible for 
recruitment of experts to police tasks. He 
was responsible for maintaining contact 
with the recruited experts in the field and 
preparing the decisions on the conditions 
of employment. In addition to this, he 
participated in cooperation between 
CMC Finland’s Training Section and the 
Police College of Finland on civilian police 
training.

anna matiKKa 
Tradenomi, henkilöstösuunnittelija 
(1.4.2008 alkaen, SM:llä 1.4.2005 
alkaen)
Henkilöstösuunnittelija vastasi muiden 
kuin poliisitehtäviin lähtevien asiantun-
tijoiden rekrytoinnista. Hän piti yhteyt-
tä tehtävissä oleviin asiantuntijoihin ja 
valmisteli palvelussuhdetta koskevia 
päätöksiä. Lisäksi hän oli toteuttamassa 
rekrytoinnin siirtoa sisäasiainministeriös-
tä Kriisinhallintakeskukselle.

Bachelor of Business and 
Administration, Human Resources 
Officer (since 1.4.2008, at the MoI 
since 1.4.2005)
As the Human Resources Officer, Ms. 
Anna Matikka was responsible for 
recruitment of experts with the exception 
of police related tasks. She was in 
contact with the recruited experts and 
prepared the decisions on the conditions 
of employment. In addition to this, she 
was implementing the transfer of the 
recruitment from the Ministry of the 
Interior to CMC Finland.

aino rubini
Lääketieteen kandidaatti, henkilös-
tösihteeri (1.4.–31.8.2008, 17.11.–
12.12.2008)
Henkilöstösihteeri vastasi osaltaan asian-
tuntijoiden palvelussuhteen alkuun ja 
loppuun liittyvistä käytännön järjeste-
lyistä, mukaan lukien matkajärjestelyt, 
vakuutukset, passi- sekä viisumiasiat. 
Lisäksi hän oli toteuttamassa rekrytoin-
nin siirtoa sisäasiainministeriöstä Kriisin-
hallintakeskukselle.

The Bachelor of Science in Public
Health, Human Resources Assistant 
(1.4.–31.8.2008, 17.11.–12.12.2008)
As the Human Resources Assistant, Ms. 
Aino Rubini was responsible for practical 
arrangements related to the recruitment 
process. These arrangements included 
travel arrangements and insurance as well 
as passport and visa issues. In addition to 
this, she was implementing the transfer 
of the recruitment from the Ministry of 
the Interior to CMC Finland. 

juho SärKilä 
varatuomari, KTK, henkilöstöjohtaja 
(5.5.2008 alkaen)
Henkilöstöjohtaja vastasi koko henki-
löstösektorin toiminnan johtamisesta. 
Hänen tehtäviinsä kuuluivat muun mu-
assa kokonaisvastuu siviilikriisinhallinnan 
asiantuntijoiden rekrytointiprosessista ja 
palvelussuhteen ehdoista, yhteydet eri 
hallinnonaloille (oikeushallinto, raja, 
tulli, poliisi) sekä kansainvälinen yhteis-
työ operaatioiden henkilöstöhallintoon 
liittyen.

Master of Laws, Head of Human 
Resources (since 5.5.2008)
As the Head of Human Resources, 
Mr. Juho Särkilä was responsible for 
leading the Human Resources Section. 
He surveyed the recruitment process of 
civilian crisis management experts and 
the conditions of employment. He was 
also responsible for maintaining contact 
with different branches of administration 
(justice, border, customs, and police) and 
for the international cooperation related 
to the Human Resources of the civilian 
crisis management operations.

oSKari eronen
YTM, erikoistutkija (osa-aikainen, 
1.8.–30.9.2008)
Oskari Eronen toimi yhteistutkijana Krii-
sinhallintakeskuksessa sekä Puolustus-
voimien Kansainvälisessä Keskuksessa 
(FINCENTPvKK). Hän vastasi Kriisinhal-
lintakeskuksen sotilaallisen ja siviilikrii-
sinhallinnan yhteistoiminnan tutkimuk-
sesta, erityisenä tutkimuskohteenaan 
Afganistan. Tutkijan vastuulla oli myös 
osallistuminen Integrated Crisis Mana-
gement -kurssin sisällön tuottamiseen.

Master of Social Sciences, Senior 
Researcher (part-time, 1.8.–30.9.2008)
As a Senior Researcher, Mr. Eronen acted 
as a joint researcher for both the Crisis 
Management Centre Finland and the 
Finnish Defence Forces International 
Centre (FINCENT). He was responsible for 
research on civil-military coordination and 
cooperation in civilian crisis management. 
Specifically, Mr. Eronen focused on 
the crisis management operations in 
Afghanistan. He was also engaged 
in planning the CMC Finland course, 
Integrated Crisis Management.

ville mertamo
Insinööri, logistiikka-assistentti 
(15.10.2008 alkaen)
Logistiikka-assistentti vastasi osaltaan 
asiantuntijoiden palvelussuhteen käy-
tännön järjestelyistä kuten asiantuntijoi-
den varustamisesta ennen operaatioon 
lähtöä ja operaation aikana sekä tähän 
liittyvistä hankinnoista. Lisäksi hän vas-
tasi asiantuntijatehtäviin liittyvien asia-
kirjojen valmistelusta.

Engineer, Logistics Assistant (since 
15.10.2008)
As the Logistics Assistant, Mr. Ville 
Mertamo was responsible for all the 
practical arrangements related to the 
supply-chain of the equipment issued 
to recruited experts as well as to the 
purchase of new materials. He was also 
in charge of preparing documents linked 
to the conditions of employment.

Henkilöstöhallinto 
Human Resources

Tutkimus ja kehittäminen sekä projektit 
Research & Development and Projects

hannamari heinonen
Hallintotieteiden maisteri, projektipääl-
likkö (1.10.2006 alkaen)
Projektipäällikkö toimi siviilikriisinhallin-
nan asiantuntijuuden alueellisen ESR-
kehittämishankkeen vetäjänä. Toimen-
kuvaan kuului hankkeen toiminnallisesta 
ja taloudellisesta etenemisestä raportoi-
minen Itä-Suomen lääninhallitukselle ja 
projektin ohjausryhmälle. Lisäksi projek-
tipäällikkö vastasi hankkeen tiedotta-
misesta ja koulutusten järjestämisestä 
sekä yhteydenpidosta yhteistyökump-
paneihin.

Master of Public Administration, 
Project Manager (since 1.10.2006)
Ms. Hannamari Heinonen was the 
Project Manager for the Expertise in 
Civilian Crisis Management – Regional 
Development Programme 2008–2010. 
Her responsibilities included project 
coordination and the reporting 
to funding providers and steering 
committee. Furthermore, she acted 
as the primary liaison with the media, 
arranged logistical matters for seminars 
and maintained close contact with CMC 
Finland’s cooperative partners.

KirSi henriKSSon
FM, tutkimus- ja kehittämisjohtaja 
(1.1.2008 alkaen, tutkija 1.3.–
31.12.2007)
Tutkimus- ja kehittämisjohtaja vasta-
si kaikesta Kriisinhallintakeskuksen 
tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. 
Hänen tehtävänsä kattoivat yhtey-
denpidon kansallisiin ja kansainvälisiin 
tutkimusinstituutioihin ja yliopistoihin, 
Kriisinhallituksen tutkimusohjelman ja 
julkaisutoiminnan kehittämisen sekä 
ulkopuolisen rahoituksen hankkimisen 
tutkimusprojekteille.

Master of Arts, Head of Research 
and Development (since 1.1.2008, 
Researcher 1.3.–31.12.2007)
As the Head of Research and 
Development, Ms. Kirsi Henriksson was 
is in charge of CMC Finland’s research 
and development activities. Her tasks 
included networking with relevant 
universities and research institutes both 
in Finland and abroad, developing the 
Research Programme and CMC Finland’s 
publishing programme as well as applying 
for external funding to conduct civilian 
crisis management research.

aaPo immonen
Terveystieteiden maisteri, tutkija, (osa-
aikainen 1.5.2008 alkaen)
Tutkija (vastuualueena teknologia) toimi 
yhteistutkijana Kriisinhallintakeskuksessa 
sekä Pelastusopiston tutkimusyksikössä. 
Hän vastasi siviilikriisinhallintaan liittyvän 
teknologisen tutkimuksen ja tuoteke-
hityksen kartoittamisesta, rahoituksen 
hankkimisesta ja teknologisen yhteis-
työn kehittämisestä.

Master of Health Sciences, Researcher 
(part-time, since 1.5.2008)
Mr. Immonen acted as a joint Researcher 
(technology) for both the Crisis 
Management Centre Finland and the 
Emergency Services College. He was is 
in charge of initiating research projects 
and surveying previous studies with 
a technological approach, as well as 
product development related to crisis 
management. He was also tasked with 
applying for external funding for research 
as well as communicating with relevant 
companies and research institutes.

Senja Korhonen
VTM (Valtio-oppi), tutkimuskoordi-
naattori (25.2.2008 alkaen)
Tutkimuskoordinaattorin tehtävänä 
oli inhimillisen turvallisuuden kurssin 
arviointi ja sen kehittäminen vuodelle 
2009. Lisäksi hän vastasi inhimillisen 
turvallisuuden osion sisällöstä ja ope-
tuksesta muun muassa peruskursseilla 
ja Integrated Crisis Management -kurs-
silla sekä muista inhimilliseen turvalli-
suuden liittyvistä tapahtumista. Tutki-
muskoordinaattori antoi myös opetusta 
konfliktianalyysistä peruskursseilla sekä 
osallistui Integrated Crisis Management 
-kurssin suunnitteluun.

Master of Social Sciences (Political 
Science), Research Coordinator (since 
25.2.2008)
As the Research Coordinator, Ms. Senja 
Korhonen was responsible for producing 
an evaluation on the pilot training course 
on human security (Applying Human 
Security in Crisis Management), and its 
further development for the year 2009. 
In addition, her responsibilities included 
the planning and conducting the human 
security session in the Core Courses and 
Integrated Crisis Management course as 
well as the planning and organisation of 
other events regarding human security. 
She also gave lessons on conflict analysis 
in the Core Courses and participated in 
the planning of the Integrated Crisis 
Management course.
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ville-veiKKo PitKänen
YTM, MA international studies, tutkija 
(27.10.2008 alkaen)
Tutkijan tehtävänä oli tarkastella sotilaal-
lisen ja siviilikriisinhallinnan yhteistoimin-
taa. Erityisalueenaan tutkijalla oli tutki-
mus liittyen YK:n päätöslauselman 1325 
”Naiset, rauha ja turvallisuus” ottami-
seen huomioon kaikessa Kriisinhallinta-
keskuksen toiminnassa. Tutkimuksensa 
ohella tutkija tuki muiden sektoreiden 
toimintaa, erityisesti Integrated Crisis 
Management -koulutusta.

Master of Social Sciences, MA 
International Studies, Researcher (since 
27.10.2008)
As a Researcher, Mr. Ville-Veikko 
Pitkänen concentrated on civil-military 
coordination in crisis management. 
Towards the end of the year, a special 
focus was given to research regarding 
the implementation of the UN Resolution 
1325 “Women, Peace and Security” in 
all facets of CMC Finland activities. In 
addition to his research, Mr. Pitkänen 
provided support to the other CMC 
Finland sections, specifi cally in respect 
to the Integrated Crisis Management 
Course.

jari muStonen
FM, erikoistutkija (1.1.2008 alkaen, 
tutkija 1.1.2007–31.12.2008, virkava-
paalla 14.7.–31.12.2008)
Erikoistutkija vastasi Kriisinhallintakes-
kuksen sotilaallisen ja siviilikriisinhal-
linnan yhteistoiminnan tutkimuksesta. 
Erityisenä tutkimuskohteena olivat 
Länsi-Balkanilla ja Afrikassa toimivat 
kriisinhallintaoperaatiot. Erikoistutkijan 
vastuulla oli myös yhteyksien luominen 
ja ylläpitäminen alan tutkimusta tekeviin 
tahoihin.

Master of Arts, Senior Researcher 
(since 1.1.2008, Researcher 1.1.2007–
31.12.2008, on leave of absence 
14.7.–31.12.2008)
As a Senior Researcher, Mr. Mustonen 
was responsible for research on civil-
military coordination and cooperation 
in civilian crisis management. Specifi cally, 
Mr. Mustonen focused on the crisis 
management operations in Western 
Balkans and Africa. In addition to his own 
research, it was also his responsibility to 
follow research and activities on civil-
military relations both in Finland and 
abroad.

olivia ŠetKiĆ
FM, tutkimuskoordinaattori (1.1.2007 
alkaen, virkavapaalla 1.3.-17.12.2008)
Tutkimuskoordinaattori vastasi koulutuk-
seen ja rekrytointiin liittyvästä tutkimuk-
sesta. Erityisenä tutkimuskohteena oli 
Länsi-Balkanilla toiminut tarkkailumissio 
ECMM/EUMM. Lisäksi tutkimuskoordi-
naattori aloitti tutkimuksen Kriisinhal-
lintakeskuksen tarjoaman koulutuksen 
vaikuttavuudesta siviilikriisinhallinnan 
asiantuntijuuteen.

Master of Arts, Research Coordinator 
(since 1.1.2007, on leave of absence 
1.3.-17.12.2008)
As the Research Coordinator (training), 
Ms. Šetkić was responsible for conducting 
research regarding recruitment and 
training. Her specifi c research topic 
was the recruitment and training of fi eld 
monitors for the ECMM/EUMM mission 
in the Western Balkans. In addition to 
this, she commenced a research on the 
impact of CMC Finland’s training for the 
civilian crisis management expertise.

veli-PeKKa niemiKallio
Insinööri, UUSIMAA-projektisuunnitte-
lija (1.3.–30.6.2008), CBRN-projekti-
suunnittelija (21.8.–2.10.2008)
Projektisuunnittelijan tehtävässä Veli-
Pekka Niemikallio suunnitteli UU-
SIMAA-2008 harjoitukseen liittyviä 
kansainvälisiä seminaareja, näyttelyitä 
ja koulutuksia. Tehtäviin kuului myös 
osallistuminen projektin suunnitteluun 
sekä yhteydenpito harjoitukseen osallis-
tuviin EAPC:n jäsenmaihin ja kotimaisiin 
toimijoihin. Suunnittelija koordinoi myös 
roolipelaajien hankintaan liittyviä asioita. 
CBRN-projektisuunnittelijan tehtävässä 
Veli-Pekka Niemikallio laati suojelukou-
lutuksen koulutussuunnitelman. Lisäksi 
hän toimi kurssinjohtajana OPCW -kurs-
silla ja järjesti Kriisinhallintakeskuksen 
suojelukoulutusseminaarin.

BSc, UUSIMAA Project Offi cer 
(1.3.–30.6.2008), CBRN Project Offi cer 
(21.8.–2.10.2008)
As the Project Offi cer, Mr. Veli-Pekka 
Niemikallio was involved in planning 
international seminars, exhibitions and 
trainings linked to the UUSIMAA 2008 
exercise. He participated in project 
planning and communicated with 
other exercise partners, including EAPC 
member countries and national actors. 
The Project Offi cer also coordinated 
the recruitment of role players for the 
exercise. As the CBRN Project Offi cer, Mr. 
Niemikallio drafted a training curriculum 
for the CBRN-training course. In addition 
to this, he acted as a course leader for 
the OPCW course and he organised a 
CBRN seminar.

arto tiSSari
YTM, tutkija (1.2.2007 alkaen, virka-
vapaalla 1.1.2008 alkaen), UUSIMAA-
projektisuunnittelija (1.1.–25.3.2008)
Projektisuunnittelijan tehtävässä Arto 
Tissari suunnitteli UUSIMAA-2008 
harjoitukseen liittyviä kansainvälisiä 
seminaareja, näyttelyitä ja koulutuksia. 
Tehtäviin kuului myös osallistuminen 
projektin suunnitteluun sekä yhteyden-
pito harjoitukseen osallistuviin EAPC:n 
jäsenmaihin ja kotimaisiin toimijoihin. 
Suunnittelija koordinoi myös roolipelaa-
jien hankintaan liittyviä asioita.

Master of Social Sciences, Researcher 
(since 1.2.2007, on leave of absence 
since 1.1.2008), UUSIMAA Project 
Offi cer (1.1.–25.3.2008)
As the Project Offi cer, Mr. Arto Tissari 
was involved in planning international 
seminars, exhibitions and trainings 
linked to the UUSIMAA 2008 exercise. 
He participated in project planning 
and communicated with other exercise 
partners, including EAPC member 
countries and national actors. The 
Project Offi cer was also coordinating 
the recruitment of role players for the 
exercise.

jari SundQviSt
TkL, Master of Security, tutkimus-
koordinaattori (1.12.2006 alkaen, 
virkavapaalla 20.4.–31.12.2008)
Tutkimuskoordinaattori (vastuualueena 
teknologia) vastasi siviilikriisinhallintaan 
liittyvän teknologisen tutkimuksen ja 
tuotekehityksen kartoittamisesta. Lisäksi 
hän vastasi yhteydenpidosta yrityksiin 
sekä alan tutkimusta tekeviin tahoihin.

Lic. Tech., Master of Security, Research 
Coordinator (since 1.12.2006, on 
leave of absence 20.4.–31.12.2008)
As the Research Coordinator (technology), 
Mr. Sundqvist was in charge of initiating 
research projects and surveying previous 
studies with a technological approach 
and product development related to crisis 
management. He was also responsible 
for networking with relevant companies 
and research institutes.

Sanna haSt
YTM, ylempi korkeakouluharjoittelija 
(9.10.2008–9.1.2009)
Korkeakouluharjoittelijan työtehtäviin 
kuului avustaa tutkimus- ja kehittä-
missektorin sekä koulutussektorin 
toimintaa laatimalla EGT-verkoston 
koulutustarjonnasta selvityksen, kirjoit-
tamalla ja kääntämällä raportteja ja jul-
kaisuja, sekä osallistumalla CMC Finland 
Research Days -tapahtuman järjestä-
miseen.

Master of Social Sciences, Intern 
(9.10.2008–9.1.2009)
As an Intern, Ms. Hast was allocated 
the task of assisting the Research and 
Development Section as well as the 
Training Section. This has included 
conducting research on the CMC Finland 
training courses offered within the EGT-
network, writing and translating reports 
and publications as well as assisting in 
the organisation of CMC Finland’s 
Research Days.

mervi Kuvaja
Tradenomi, amk-harjoittelija (29.9.–
31.12.2008)
Ammattikorkeakouluharjoittelijan teh-
tävänä on ollut avustaa Kriisinhallinta-
keskuksen koulutussektoria sekä tutki-
mus- ja kehittämissektoria koulutusten 
ja muiden tapahtumien järjestelyissä. 
Lisäksi harjoittelija avusti taloushallin-
nollisissa tehtävissä.

Bachelor of Business and 
Administration, Business and Health, 
Trainee (29.9.–31.12.2008)
As a Trainee, Ms. Kuvaja was allocated 
the task of assisting the Training Section 
as well as the Research and Development 
Section in the administration of courses 
and other events. The trainee was also 
assisting the fi nancial administration.

lilli tuuha
Filosofi an kandidaatti, ylempi korkea-
kouluharjoittelija (1.4. –30.6.2008)
Ylemmän korkeakouluharjoittelijan teh-
tävänä oli avustaa Kriisinhallintakeskuk-
sen koulutussektoria sekä tutkimus- ja 
kehittämissektoria koulutusten ja mui-
den tapahtumien järjestelyissä. Har-
joittelija oli mukana myös avustamassa 
UUSIMAA 2008-harjoitusta.

Bachelor of Arts, Intern (1.4.–
30.6.2008)
As an Intern, Ms. Tuuha was allocated 
the task of assisting the Training Section 
as well as the Research and Development 
Section in the administration of courses 
and other events. The Intern was also 
assisting the UUSIMAA 2008 training 
exercise.

niina naaKKa
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti, 
ylempi korkeakouluharjoittelija 
(1.8.–30.11.2008)
Ylemmän korkeakouluharjoittelijan teh-
tävänä oli avustaa Kriisinhallintakeskuk-
sen koulutussektoria sekä tutkimus- ja 
kehittämissektoria koulutusten ja mui-
den tapahtumien järjestelyissä. Lisäksi 
harjoittelija avusti tutkimukseen liittyvi-
en haastatteluaineistojen purkamisessa 
sekä arkistoinnissa.

Bachelor of Social Sciences, Intern 
(1.8.–30.11.2008)
As an Intern, Ms. Naakka was allocated 
the task of assisting the Training Section 
as well as the Research and Development 
Section in the administration of courses 
and other events. The Intern was 
also processing research material by 
transcribing interviews and fi ling.

meghan riley
Bachelor of Arts, CIMO-harjoittelija 
(1.12.2007–30.6.2008)
Harjoittelijan avusti kaikkia Kriisinhal-
lintakeskuksen järjestämiä koulutusti-
laisuuksia sekä seminaareja. Hän oli 
mukana myös avustamassa UUSIMAA 
2008-harjoitusta sekä sitä edeltäviä 
suunnittelutapaamisia. Lisäksi harjoit-
telija työsti raportteja sekä tarkasti Krii-
sinhallintakeskuksen englanninkielisten 
julkaisujen kieliasun.

Bachelor of Arts, CIMO-Intern 
(1.12.2007–30.6.2008)
As an Intern, Ms. Riley was assigned to 
assist both the Research and Training 
Sections. Her tasks included, but 
were not limited to, assisting with the 
numerous training courses, the UUSIMAA 
2008 training exercise and planning 
conferences as well as report drafting 
and English editing.

Harjoittelijat
Interns

2� 2�



Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu
January February March April May June July August September October November December

Tapahtuma-
kalenteri 2008

Activity calendar 2008

28 29

12.–18.1. KuoPio 
UN CMCoord Course

28.1.–1.2. KuoPio
Integrated Rule of Law Kosovo III

27.1. helSinKi
FRF-koirakoiden koulutus

5.–7.2. KuoPio
UNOSOCC Course

11.–15.2. KuoPio 
Applying Human Security in Crisis 
Management Pilot Training

2.–3.4. KuoPio 
STO e-learning workshop

8.–9.4. helSinKi 
EULEX Kosovo perehdytyskoulutus

16.–17.4. KuoPio 
CMC Finland Training and Roundtable: 
Gender in Confl ict and Crisis Management

26.4. KuoPio 
Train the Trainers

12.–23.5. KuoPio 
EU Concept Core 
Course VI

31.5.–6.6. tuuSula 
FRF ja ITC Support Staff 
Exercise (UUSIMAA 2008)

1.6.–5.6. tuuSula 
UUSIMAA 2008 Exercise

2.–4.6. tuuSula 
FRF-koirakoiden tason 
tarkastus

24.8. eSPoo 
FRF-koirakoiden 
käytännön koulutus

29.8. KuoPio 
Train the Trainers

8.–12.9. KuoPio 
OPCW Course on Assistance and 
Protection against Chemical Weapons

15.–26.9. KuoPio 
EU Concept Core Course VII

23.9. KuoPio 
EUMM Georgia 
perehdytyskoulutus

8.–9.4. helSinKi 
EULEX Kosovo perehdytyskoulutus

9.–10.10. tuuSula 
FRF-ajankohtaispäivät

9.–10.11. KuoPio 
Palaute- ja jälkipuintitilaisuus 
operaatioista kotiutuneille

20.–30.10. KuoPio 
5th Civilian Response 
Team Training

22.10. brySSel 
Roundtable on 
Promoting Human 
Security Training

6.–7.11. helSinKi 
ITC Support Staff Course

3.–14.11. hyrylä 
Viking 2008 Exercice

24.–28.11. KuoPio 
Integrated Crisis Management course

12.11. KuoPio 
UNAMID Sudan perehdytyskoulutus

19.–20.11. KuoPio 
Research Days

23.11. SuomuSjärvi 
FRF-koirakoiden syyskoulutuspäivä

17.–27.6. rome
EU Military Exercise 
MILEX 08

22.–23.1. tuuSula 
Main Planning Conference

1.2. muSiiKKiKeSKuS, KuoPio 
CMC:n vuosijuhlaseminaari

9.–10.4. vantaa 
UUSIMAA 2008 Final 
Planning Conference

8.5. turun 
ylioPiSto, turKu 
Haluatko tietää 
siviilikriisinhallinnasta?

9.5. Åland 
PeaCe reSearCh 
inStitute, 
maarianhamina 
Haluatko tietää 
siviilikriisinhallinnasta?

27.8. KuoPion ylioPiSto, KuoPio 
Siviilikriisinhallinnan koulutusseminaari

1.10. KuoPio 
Suojeluseminaari (CBRN)

2.10. KauPungintalo, 
KuoPio 
Uudet turvallisuusuhkat-
seminaari

23.10. KuoPio 
Fiviilikriisinhallinnan kehittäminen 
kuopiolaisessa viitekehyksessä

27.10. PääPoStitalo, helSinKi 
KATU-Kehys ry-CMC-seminaari Kehitys ja 
turvallisuus: siviilikriisinhallinnan rajapinnat

4.–5.11. KuoPio 
Finnish-Estonian Seminar on Civilian 
Crisis Management

1.2. Sisäministeri Anne Holmlundin vierailu 19.5. 
Valtionva-
rainministeri 
Jyrki Kataisen 
vierailu

19.11. Valtiosihteeri Teija Tiilikaisen vierailu

25.11. Puolustusministeri Jyri Häkämiehen vierailu

15.8.
Kansliapäällikkö Ritva Viljasen ja Sisäasiain-
ministeriön osastopäälliköiden vierailu
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Yhteystiedot
Contacts

Talous
Finance

Kriisinhallintakeskuksen koulutuksiin
osallistuneiden kotimaat

Residence countries of CMC Finland 
course participants

Alankomaat
The Netherlands
Albania
Albania
Algeria
Algeria
Armenia
Armenia
Azerbaidzan
Azerbaijan
Bahrain
Kingdom of Bahrain
Belgia
Belgium
Bosnia-Hertsegovina
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Botswana
Brasilia
Brazil
Bulgaria
Bulgaria
Espanja
Spain
Etelä-Afrikka
South Africa
Georgia
Georgia
Indonesia
Indonesia
Intia
India
Iran
Iran
Irlanti
Ireland
Islanti
Iceland
Iso-Britannia
United Kingdom 
of Great Britain 
and Northern Ireland
Italia
Italy

Itävalta
Austria
Japani
Japan
Jordania
Jordan
Kanada
Canada
Kazakstan
Kazakhstan
Kenia
Kenya
Kiina
China
Kongo
Congo
Kosovo
Kosovo
Kreikka
Greece
Kroatia
Croatia
Latvia
Latvia
Libya
Libya
Liettua
Lithuania
Luxemburg
Luxembourg
Madagaskar
Madagascar
Makedonia
FYR Macedonia
Moldova
Moldova
Marokko
Morocco
Nepal
Nepal
Nigeria
Nigeria
Norja
Norway

Pakistan
Pakistan
Portugali
Portugal
Puola
Poland
Ranska
France
Romania
Romania
Ruanda
Rwanda
Serbia
Serbia
Slovakia
Slovakia
Slovenia
Slovenia
Ruotsi
Sweden
Saksa
Germany
Saudi-Arabia
Saudi Arabia
Sveitsi
Switzerland
Tanska
Denmark
Tshad
Chad
T_ekki
The Czech Republic
Turkki
Turkey
Unkari
Hungary
Venäjä
Russian Federation
Viro
Estonia
Ukraina
Ukraine
Yhdysvallat
United States of America

Rahoitus
Financing

Kulut
Costs

69 % ulKoaSiainminiSteriÖ
 rekrytointi
 miniStry for foreign affairS
 Recruitment

14 % SiSäaSiainminiSteriÖ
 siviilikriisinhallinnan koulutus 
 miniStry of the interior
 Civilian crisis management training

8 %  eurooPan SoSiaalirahaSto 
ja itä-Suomen lääninhallituS

  Siviilikriisinhallinnan asiantuntijuuden alueellinen kehittämishanke
  exPertiSe in Civilian CriSiS management - 

regional develoPment Programme 2008-2010
  European Social Fund and State Provincial Offi ce of Eastern Finland

5 %  SiSäaSiainminiSteriÖ ja ulKoaSiainminiSteriÖ
 Uusimaa 2008 -harjoitus
  miniStry of the interior and 

miniStry for foreign affairS
 Uusimaa 2008 Exercise

4 % SiSäaSiainminiSteriÖ
 pelastustoimen kansainvälinen koulutus
 miniStry of the interior
 Civilian protection international training

72 % henKilÖStÖKulut 
 Staff exPenSeS

1 % vuoKrat
 rental CoStS

2 % aineet ja tarviKKeet 
 materialS and SuPPlieS

5 % Palvelujen oStot
 ServiCe PurChaSeS

20 % muut Kulut
 other exPenSeS

30 31
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Hulkontie 83, PO Box 1325, FI-70821 Kuopio, Finland 
tel. +358 (0)71 875 0341 fax +358 (0)71 875 3650 

www.cmcfi nland.fi 


