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Opening Ceremony

Kriisinhallintakeskuksen avajaiset järjestettiin 1. helmikuuta 2007. Juhlaa

konfliktinehkäisyverkoston KATU ry:n pääsihteeri Anne Palm, siviilikriisinhallin-

kunnioitti läsnäolollaan tasavallan presidentti Tarja Halonen. Tasavallan presi-

nan asiantuntija Kalle Liesinen sekä neuvotteleva virkamies Erkki Platan ja kou-

dentin tervehdyksen jälkeen juhlassa puhuivat sisäasiainministeri Kari Rajamäki,

lutuskoordinaattori Antti Häikiö sisäasiainministeriöstä. Tilaisuuteen osallistui

Kuopion kaupunginjohtaja Petteri Paronen, valtiosihteeri Risto Volanen, Crisis

kaikkiaan 180 kutsuvierasta.

Management Initiativen toiminnanjohtaja Pauliina Arola, Kansalaisjärjestöjen
The Opening Ceremony of the Crisis Management Centre Finland was held

Office, Executive Director Ms. Pauliina Arola from the Crisis Management Initia-

on 1 February 2007. CMC Finland’s Director Mr. Ari Kerkkänen opened the cer-

tive, Secretary General Ms. Anne Palm from the Civil Society Conflict Prevention

emony and welcomed the President of the Republic of Finland Ms. Tarja Halonen

Network KATU, civilian crisis management specialist Mr. Kalle Liesinen, Coordina-

who gave her official greetings for authority of the state. The Crisis Management

tion Head Mr. Erkki Platan and National Coordinator of Civilian Crisis Manage-

Centre Finland was honoured by the presence of the esteemed guests at the cer-

ment Training, Research and Evaluation Mr. Antti Häikiö both from the Ministry

emony including, Minister of the Interior Mr. Kari Rajamäki, Mayor of Kuopio City

of the Interior. In total, there were 180 invited guests present.

Mr. Petteri Paronen, State Secretary Mr. Risto Volanen from the Prime Minister’s
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Message from the Director

Johtajan katsaus

Ensimmäinen vuosi on osoittanut selkeästi Kriisinhallintakeskuksen tarpeellisuuden. Se on jo
löytänyt paikkansa ja on nopeasti kehittymässä kansalliseksi siviilikriisinhallinnan osaamiskeskukseksi
sisäasiainministeriön tavoitteiden mukaisesti.
The first year has shown both the need and the purpose for the established Crisis Management Centre
Finland. It has found its place and is rapidly developing towards becoming a national centre of civilian crisis
management expertise, fully in line with the objectives of the Ministry of the Interior.

Message from the Director

Kriisinhallintakeskus on perustettu vastaamaan

Kriisinhallintakeskuksen avajaisia vietettiin 1.

Koulutustoiminnan perusta oli luotu ennen

siviilikriisinhallinnan kansallisten valmiuksien ope-

helmikuuta 2007 ja tilaisuutta kunnioitti läsnäolol-

Kriisinhallintakeskuksen toiminnan käynnistymistä,

ratiivisistä tehtävistä sisäasiainministeriön alaisuu-

laan tasavallan presidentti Tarja Halonen. Kriisinhal-

jolloin sisäasiainministeriö oli järjestänyt siviilikriisin-

dessa. Siviilikriisinhallinnan kansalliset valmiudet,

lintakeskuksen toiminta oli käynnistynyt jo syksyn

hallintakoulutusta Kuopiossa Pelastusopiston yhtey-

ennen kaikkea koulutus siviilikriisinhallintateh-

2006 aikana valmistelutehtävillä ja ensimmäisillä

dessä. Kriisinhallintakeskuksen nimissä järjestetty

täviin, tekevät Kriisinhallintakeskuksesta erotta-

siviilikriisinhallintakoulutuksilla.

Kriisinhallintakes-

ensimmäinen koulutus toteutui marraskuussa 2006.

mattoman osan Suomen osallistumista Euroopan

kuksen toiminta jakautui ensimmäisenä vuonna

Tämä järjestyksessä neljäs siviiliasiantuntijoiden no-

unionin (EU) ja kansainvälisten järjestöjen kuten

kahteen toimintasektoriin, koulutukseen ja tutki-

pean toiminnan valmiusryhmän (CRT) koulutus to-

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ja Euroopan tur-

mukseen. Siviilikriisinhallinnan rekrytointitehtävien

teutettiin yhteistyössä Saksan (ZIF), Tanskan (DEMA),

vallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) kriisinhallinta-

siirron valmistelu sisäasiainministeriöstä Kriisinhallin-

Ruotsin (FBA) ja EU-neuvoston sihteeristön kanssa

operaatioihin.

takeskukseen loi pohjan vuonna 2008 käynnistyvälle

European Group on Training (EGT) -koulutusverkos-

rekrytointisektorille.

ton puitteissa. Koulutus oli osoitus Kriisinhallintakes-

The year was marked by the opening ceremony
held on 1 February 2007. The President of the Republic of Finland, Ms. Tarja Halonen, honoured the
ceremony with her presence and inaugural speech.
This was the official induction of CMC Finland; however, some preparations and training events had already taken place in the autumn of 2006. Activities
were launched on two sectors during the opening
year, namely training and research. Preparations for
transferring recruitment for international missions
from the Ministry of the Interior to CMC Finland are
well under way, thus, forming the third sector of
CMC Finland. In the future CMC Finland will be or-

ganisationally divided into training, recruitment and
research sections.

The Crisis Management Centre (CMC) Finland
was established as a governmental organisation
under the supervision of the Ministry of Interior
to carry out operational tasks falling under the
national readiness in civilian crisis management.
These operational tasks, namely the training for
civilian crisis management missions, make CMC
Finland an integral part of Finland’s participation
in crisis management undertaken by the European Union (EU) and international organisations
like the United Nations (UN) and the Organization for Security and Co-operation in Europe
(OSCE).

The Ministry of the Interior had already organised several civilian crisis management courses in
Kuopio thus establishing a foundation for the CMC
Finland training activities. A prelude for the opening
year was played in the autumn of 2006 when CMC
Finland organised the fourth Civilian Response Team
(CRT) training in cooperation with ZIF (Germany),
DEMA (Denmark), FBA (Sweden) and the EU Council Secretariat within overall framework of European
Group on Training (EGT) network, of which CMC
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kuksen kyvystä toteuttaa vaativaa erikoiskoulutusta

yhteistyö ovat uusia koulutuksia, joiden suunnittelu

hallinnan koulutussuunnittelussa ja -toteutuksessa on

muodossa alkuvuodesta 2008 ja painettuna artikkeliko-

koisjulkaisua, joka tavoitti laajan lukijakunnan ja teki

asiantuntevasti. Lyhyellä varoitusajalla järjestetyt

aloitettiin avajaisvuonna. Yhteistyössä London School

käynnistynyt hyvän yhteistyön hengessä myös Raja- ja

koelmana Kriisinhallintakeskuksen vuosikirjan muodossa

tunnetuksi Kriisinhallintakeskuksen toimintaa ja siviili-

kaksi EU:n Kosovo-operaatioon valmentavaa koulu-

of Economics and Political Science (LSE) -yliopiston

merivartiokoulun sekä Porin Prikaatin kriisinhallintakes-

syksyllä 2008. Kriisinhallintakeskuksen tutkimussektori

kriisinhallintaa.

tusta keväällä 2007 todistivat Kriisinhallintakeskuk-

kanssa suunniteltu inhimillisen turvallisuuden koulutus

kuksen kanssa.

on luonut läheisen yhteistyön kansallisten ja kansainvä-

sen pystyvän vastaamaan nopeasti koulutuksellisiin

toteutuu helmikuussa 2008. Puolustusvoimien Kan-

listen yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Ensimmäinen vuosi on osoittanut selkeästi Kriisin-

haasteisiin.Kriisinhallintakeskus järjesti vuonna 2007

sainvälisen Keskuksen kanssa järjestettävä koulutus

Kriisinhallintakeskuksen tutkimustoiminta käynnis-

yhteensä 22 koulutusta ja 17 seminaaria, joihin osal-

toteutuu marraskuussa 2008. Inhimillisen turvallisuu-

tyi tutkimuskoordinaattoreiden ja tutkijoiden toimesta

Ensimmäisenä toimintavuotena huomattava osa

paikkansa ja on nopeasti kehittymässä kansalliseksi

listui yhteensä 1864 kuulijaa.

den koulutus pyrkii edistämään uudenlaista turvalli-

tutkimuksen keskittyessä siviilikriisinhallinnan eri puoliin.

rahoituksesta tuli Euroopan sosiaalirahaston kautta.

siviilikriisinhallinnan osaamiskeskukseksi sisäasiainmi-

suusajattelua kriisinhallinnassa, kun taas sotilaallisen

Tutkimus painottaa käytännöllistä lähestymistapaa ja

Yksi turvallisuuden ja siviilikriisinhallinnan alueellisen

nisteriön tavoitteiden mukaisesti. Tästä kiitos lankeaa

hallintakeskuksen tarpeellisuuden. Se on jo löytänyt

Koulutustoimintaan liittyi myös tulevan koulutus-

ja siviilikriisinhallinnan yhteistoiminnan koulutus pyrkii

keskittyy osin operaatioista saatujen kokemusten hyö-

kehittämishankkeen merkittävimpiä saavutuksia oli

Kriisinhallintakeskuksen osaavalle ja ammattitaitoiselle

tarjonnan suunnittelu. Inhimillinen turvallisuus krii-

kehittämään sotilaallisen ja siviilikriisinhallinnan yh-

dyntämiseen Kriisinhallintakeskuksen koulutuksessa.

varsinaisen tutkimustoiminnan käynnistäminen. Han-

henkilökunnalle, jolle haluan kiitoksena omistaa tämän

sinhallinnassa sekä sotilaallisen ja siviilikriisinhallinnan

teistyötä ja toimintakulttuuria. Yhteistyö siviilikriisin-

Ensimmäiset tutkimustulokset julkaistaan elektronisessa

ke julkaisi myös CMC Finland siviilikriisinhallinnan eri-

vuosikertomuksen.

Finland is a member. The organisation of this specialised training demonstrated CMC Finland’s training
capability early on. This capability was strengthened
by two Integrated Rule of Law – EU Kosovo mission
specific pre-deployment trainings which were organised on short notice in spring 2007. Altogether,
CMC Finland organised 22 training events and 17
seminars with 1864 participants.

these courses was launched in 2007. The first, in cooperation with the London School of Economics and
Political Science (LSE), endeavours to promote a new
security discourse amongst crisis management functionaries especially within EU missions. The second
course, with the Finnish Defence Forces International
Centre aims to enhance the culture of coordination
and cooperation between civilian and military actors
in the realm of crisis management and peace-keeping. Also, the cooperation in the planning and execution of training courses with the Border and Coast
Guard Academy and the Pori Brigade Crisis Management Centre has been initiated auspiciously.

Research activities were initiated by a staff of
research coordinators and researchers with subjects
on various aspects of civilian crisis management. Emphasis is on practical and lessons learnt approach;
this research will contribute to the training activities of CMC Finland. The first research results will be
published electronically in early 2008 to be followed
by a published article collection in a form of CMC
Finland Yearbook later in the autumn of 2008. The
research section has established a close cooperation
with local and international universities, think-tanks
and research institutions.

A significant part of the first year activities has
been made possible by a project financed by a regional European Social Fund (ESF) funding. One of
the most remarkable achievements of this project,
in addition to enabling work of the research staff
in enhancing civilian crisis management expertise, is
the first journal in Finland dealing with civilian crisis
management published already twice during the inaugural year. Its purpose is to familiarise both political decision makers and the public with civilian crisis
management in general and the activities of the Crisis Management Centre Finland in particular.

The first year has shown both the need and
the purpose for the established Crisis Management
Centre Finland. It has found its place and is rapidly
developing towards becoming a national centre of
civilian crisis management expertise, fully in line
with the objectives of the Ministry of the Interior.
It is a highly motivated and skilled staff of the CMC
Finland that has made it to happen from the very
beginning. Therefore, it’s my pleasure to dedicate
Annual Report 2007 to the highly professional staff
of the Crisis Management Centre Finland.

The Crisis Management Centre Finland ventures
to develop new training courses which apply the concept of human security to both crisis management
as well as civil-military coordination. The planning of
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Training
aloitti

asiantuntijoiden

on suunnattu siviilikriisinhallintatehtäviin mahdolli-

Kriisinhallintakeskuksen järjestämien peruskurs-

kouluttamisen Euroopan unionin tulevaa Kosovo-

sesti rekrytoitaville asiantuntijoille. Kurssi noudattaa

sien tueksi kehitettiin verkko-opetusta. Kurssilaisten

operaatiota varten keväällä, jolloin järjestettiin kaksi

Euroopan komission rahoittaman EGT-verkoston hy-

edellytetään suorittavan verkko-pohjaisen kurssin

Integrated Rule of Law (Kosovo) -kurssia Kosovo-

väksymää opetussuunnitelmaa. Oppimistavoitteena

ennen peruskurssille osallistumista. Tällä varmiste-

operaatioon hakeutuville poliiseille, juristeille, tul-

on antaa kurssilaisille perustietoa ja -taitoja, joita he

taan, että kaikilla kurssilaisilla on sama perustieto

li- ja raja-asiantuntijoille sekä muille asiantuntijoille.

tulevat tarvitsemaan kenttäoperaatioissa omasta osaa-

kurssin alussa ja lähiopetuksessa pystytään keskitty-

Näillä kahdella kurssilla koulutettiin kaikkiaan 49

misalueestaan, tehtävästään ja operaatiosta riippu-

mään taitojen kehittämiseen.

suomalaista ja ulkomaalaista asiantuntijaa työsken-

matta. Peruskurssin jälkeen asiantuntijoilla on parempi

telemään kenttäolosuhteissa.

käsitys kriisialueiden toimijoista, toimijoiden välisestä

Kouluttajina Kriisinhallintakeskuksen kursseil-

yhteistyöstä ja erityisesti EU:n eri toimintamuodoista ja

la toimi kenttäkokemuksen omaavia oman alansa

-mahdollisuuksista. Kahden peruskurssin 48 osallistu-

asiantuntijoita.

hallinnan peruskurssi, EU Concept Core Course, joka

jasta kaikkiaan 21 edusti muita EU:n jäsenmaita.

Kriisinhallintakeskus järjesti keväällä kaksi Koulut-

In 2007 CMC Finland commenced training for
those experts who are to be deployed for the future EU mission in Kosovo. Two Integrated Rule of
Law (Kosovo) courses were organised in the spring
for police, rule of law, customs, border and other
experts. In total, 49 Finnish and other European experts were trained during these two courses which
prepared the trainees especially for the fieldwork
conditions.

management operations. The course follows the
curriculum set out by the EGT network which has
been financed by the European Union Commission
since 2001. The learning objective is to provide the
course participants with the basic knowledge and
skills required in the field operations regardless of
the specific functions and tasks they may perform.
After the core course, experts have a better understanding of the various actors in the theatre of crisis
areas and the cooperation between the actors, as
well as the different actions the EU can take in the
field of crisis management. In total, 21 of the 48 core
course participants were international delegates.

To support the EU Concept Core Courses, different e-learning tools were developed. It will be
expected that course participants complete a webbased training module prior to commencing the EU
Concept Core Course. The e-learning tool is used to
ensure that all participants have the same level of
knowledge on specific topics when the course begins. It also allows for more time to be spent on skill
development during the course.

Toukokuussa ja syyskuussa järjestettiin siviilikriisin-

In addition to the Kosovo courses, two EU
Concept Core Courses were organised in May and
September for potential recruits for civilian crisis

Asiantuntijuuden

vahvistamiseksi

The trainers for CMC Finland’s courses were individuals who are experts in their own field and who
have mission experience. Due to the fact that these
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tajakoulutus-päivää, jolloin erilaisia opetusmetodeja

Kriisinhallintakeskus huomioi yhteydet kansa-

toimeenpanoon perustuvaa ohjausryhmää ja esit-

-projektissa. Kriisinhallintakeskus järjesti yhdessä

työhön ja valmistanut yhdessä sisäasiainministeriön

kehitettiin taitokouluttajien ja skenaarioharjoituksen

laisjärjestöihin osana toimintaansa, mukaan lukien

tämään näkemyksiään inhimillisen turvallisuuden

kansainvälisen Kemiallisen aseen kieltosopimuksen

pelastusosaston kanssa CBRN (kemiallisten, biolo-

roolipelaajien kanssa.

koulutuksen. Kansalaisjärjestöjen edustajia toimi

pilottikurssia silmällä pitäen.

keskusjärjestön (OPCW) kanssa kurssin heidän tar-

gisten, ydin- ja radiologisten)-onnettomuuksien va-

kastajilleen ja antoi asiantuntija-apua Euroopan ko-

ralle koulutusohjelman ensivaiheen toimijoille.

Kriisinhallintakeskuksen kursseilla kouluttajina sekä
Kriisinhallintakeskus on jo ensimmäisen toi-

skenaarioharjoituksen aikana roolipelaajina. Krii-

Siviilikriisinhallinnan koulutuksen lisäksi Kriisin-

mission rahoittamassa Valko-Venäjän radioaktiivis-

mintavuotensa aikana tarjonnut maakohtaista pe-

sinhallintakeskus kehitti yhteistyötään kansalais-

hallintakeskus järjesti yhdessä YK:n humanitaaristen

ten aineiden onnettomuuksien pelastustoiminnan

rehdytystä

suomalaisille.

järjestöjen kanssa NGO-seminaarilla, josta saadun

asioiden osaston (OCHA) kanssa kurssit siviilien ja

Tacis-yhteistyössä (Technical Assistance to Common-

Kesäkuussa järjestettiin Afganistan-perehdytys ja

kokemuksen pohjalta Kriisinhallintakeskus järjestää

sotilaiden koordinaation parantamiseksi sekä toi-

wealth of Independent States). Sisäasiainministeriön

Darfur-perehdytys.

Vastaisuudessa

säännöllisesti vuosittain kokoontuvan kansalaisjär-

minnasta kansainvälisen avun koordinointikeskuk-

pelastuskomennuskunta Finn Rescue Force (FRF)

Kriisinhallintakeskus järjestää myös niin kutsuttuja

jestöseminaarin. Ensimmäisessä seminaarissa kan-

sessa kriisialueella. Kriisinhallintakeskus on ollut

osallistui

debriefing-tilaisuuksia operaatioista palaaville.

salaisjärjestöjä pyydettiin ideoimaan YK:n pää-

mukana Itämeren pelastustoimea kehittävässä, osit-

(EAPC) harjoitukseen Kroatiassa. Kriisinhallintakes-

töslauselman 1325 (Naiset, turvallisuus ja rauha)

tain EU-rahoitteisessa Baltic Sea Region Programme

kus on myös osallistunut Naton siviilisektorin yhteis-

In the coming year CMC Finland will also be responsible for organising debriefing sessions for those returning from operations.

Group for CMC Finland. This 1325 Advisory Group
refers to the UN Security Council Resolution on
Women, Peace and Security. The NGO representatives were also asked to give input on the training
course Applying Human Security to Crisis Management which was being developed.

tions Coordination Centre (OSOCC) in the crisis area.
CMC Finland has also participated in the EU funded
Baltic Sea Region Programme, of which the aim is
to develop civil protection in the Baltic Sea Region.
Together with the Organisation for the Prohibition
of Chemical Weapons Regulatory (OPCW) CMC
Finland organised a training course for the OPCW
inspectors and acted as an expert in European Commission funded project to assist Belarus in the field
of nuclear safety and radiation protection including
radiological emergency preparedness. Ministry of
the Interior’s international rescue team (Finn Rescue
Force, FRF) participated to the Euro-Atlantic Partner-

operaatioihin

marraskuussa

valituille

are the two main criteria for selecting trainers CMC
Finland helps the trainers to develop their training
skills. During the spring, CMC Finland organised two
train-the-trainer events, where teaching methods
were developed together with the trainers.
Although only in its first year, CMC Finland has
strived to provide country specific training for those
Finnish experts being deployed on missions abroad.
A training session for those being deployed on the
EUPOL Afghanistan mission was organised in June
and training for those being deployed on the UNAMID mission in Darfur was organised in November.

CMC Finland tries to involve non-governmental
organisations (NGOs) in its work when ever possible, including in the training activities. NGO representatives have taken part in courses as course
participants, trainers and scenario role players. CMC
Finland tries to further develop its cooperation with
NGOs through an annual NGO seminar. In the first
NGO seminar, NGO representatives were asked
to brainstorm for the creation of a 1325 Advisory

Besides the civilian crisis management training
CMC Finland organised in conjunction with the UN
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
(OCHA), training courses to develop cooperation
between civilian and military experts as well as the
procedures to how to work in the On Site Opera-

Euroatlanttisen

kumppanuusneuvoston

ship Council’s (EAPC) exercise in Croatia. CMC Finland has participated for the NATO Civil Emergency
Planning cooperation and together with Ministry of
the Interior’s rescue services produced training curriculum for first responders to respond to chemical,
biological, radiological or nuclear (CBRN) incidents.
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Skenaario

Kurssilaiset tutustuvat tämän fiktiivisen kriisitilanteen kehittymiseen ja siihen liittyviin toimijoihin

siä toimijoita, kuten poliisin, rajavartioston ja YK:n
edustajia sekä evakkoja.

Kriisinhallintakeskus kehitti koulutuksen tueksi oman

verkkosivuilla, jotka laadittiin yhteistyössä Savonia-

Todellisuutta mukailevassa ympäristössä tapah-

Greyzone-skenaarion. Skenaariossa kuvitteellinen,

ammattikorkeakoulun digitaalisen median laborato-

tuva skenaarioharjoitus vahvistaa kriisialueelle läh-

Kallameren rannalla sijaitseva Brutopia-niminen val-

rion kanssa. Skenaarion käsikirjoituksen mukaan EU

tevien asiantuntijoiden valmiuksia kohdata haasteita

tio ja sen separatistinen maakunta, Greyzone, ovat

päättää lähettää tilanteen kärjistyttyä Greyzoneen

myös todellisuudessa. Greyzone-skenaariota käytet-

jakaantuneet kahtia poliittisin, etnisin ja uskonnol-

kurssilaisista koostuvan tarkkailijaryhmän, jonka

tiin kevään ja syksyn siviilikriisinhallinnan peruskurs-

lisin perustein. Sisäisen levottomuuden ja ristiriidan

tehtävänä on kerätä tietoa ja arvioida alueen tilan-

seilla. Keväällä järjestetyissä roolipelaajien koulutta-

perusteella alueella eletään sisällissodan jälkeistä uu-

netta sekä laatia loppuraportti. Käytännön harjoitus

jakoulutuksissa skenaarion eri toimijoiden valmiuksia

den kriisin ja konfliktin syttymisen aikaa.

järjestetään Pelastusopiston harjoitusalueella, jossa

eläytyä rooliinsa pyrittiin parantamaan. Kriisinhallin-

kurssilaiset kohtaavat pienryhmissä roolipelaajien

takeskus jatkaa Greyzone-skenaarion kehittämistä ja

esittämiä konfliktialueen paikallisia ja kansainväli-

roolipelaajien koulutusta tulevanakin vuonna.

ness and disorder, the state of Greyzone is that of
post-civil war and the apprehension of an outbreak
of a new crisis and conflict.

ing a fact-finding report, gather information and assessing the situation of the area. These practical exercises are held on the Emergency Service College’s
training ground, where course participants acting in
groups face the scenario role-players who represent
the local and international actors of the crisis area:
police, border guards, IDP’s (internally displaced persons) and UN representatives.

Scenario
The Crisis Management Centre Finland strives to provide the most relevant and realistic training to those
experts who participate in the training courses. As
a means to provide this support CMC Finland has
begun to develop a scenario exercise, the Greyzone
Scenario. In the Greyzone Scenario, the situation of
an imaginary country, Brutopia, is examined. Brutopia is located on the shore of the Kalla Sea and
there is turmoil in its separatist region Greyzone.
Greyzone has been split in two because of politic,
ethnic and religious reasons. Due to inner restless-

Course participants become acquainted with this
fictional crisis situation development and actors related to it through web-sites which have been developed especially for the scenario in cooperation with
Savonia University of Applied Sciences’ digital media
laboratory. According to manuscript of the scenario,
when the situation becomes critical, the EU decides
to deploy an Observation Team composed of course
participants to Greyzone with the task of conduct-

The purpose of CMC Finland’s scenario exercise
is to train experts from various fields to communicate
and act with various actors in an environment that is
as authentic and realistic as possible. The Greyzone

scenario has already been applied during both the
spring and autumn EU Concept Core Courses. During the spring, a specific training session for those
actors who would participate as role-players in the
Greyzone scenario was conducted. The purpose of
this train-the-trainers event was to improve actors’
ability to empathise in their own roles. CMC Finland
will continue to develop Greyzone scenario and
training of the role-players during the coming year.
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Kriisinhallintakeskuksen tutkimus jäsentyi en-

Siviilikriisinhallintaoperaatioiden kenttätutkimus

simmäisenä toimintavuotena neljään eri tutkimus-

sekä koulutuksen ja rekrytoinnin tutkimus toteu-

kokonaisuuteen, jotka muodostavat pohjan Krii-

tuivat tutkimuskoordinaattori Olivia Šetkicin tutki-

sinhallintakeskuksen

tutkimusohjelmalle

vuosina

en koulutusten sekä Kriisinhallintakeskukseen siirty-

ja sen ylläpitämiseen. Tutkimuksen lähdeaineisto

vaikuttavuus-työpajan Brysselissä. Vaikuttavuustut-

vän rekrytoinnin kehittämisessä.

kerättiin keväällä Palestiinan Ramallahiin suuntautu-

kimus linkittyy myös LSE:n tekemään tutkimukseen

neen kenttätutkimusmatkan sekä Isoon-Britanniaan

inhimillisestä turvallisuudesta.

muksessa, jonka kohteena oli yli 16 vuotta Länsi-

Kriisinhallintakeskuksen johtaja Ari Kerkkänen

2008–2012.

Balkanilla toiminut tarkkailumissio ECMM/EUMM.

sekä tutkimuskoordinaattori Jari Sundqvist työstivät

1 	Siviilikriisinhallintaoperaatioiden ja

Tutkimuksen näkökulmana oli tarkkailijoiden rekry-

yhdessä Pelastusopiston tutkimuspäällikkö Hannu

tointi ja heidän saamansa koulutus ja sen riittävyys.

Rantasen kanssa tutkimuksen, joka liittyi Palestiinas-

ETPP-operaatioiden vaikuttavuuden tutkimus

Bosnia-Hertsegovinassa toimivien EU-operaatioiden

2 	Siviilikriisinhallinnan koulutuksen tutkimus

Pääasiallinen lähdeaineisto koostui henkilökohtaisis-

sa toimivan Euroopan unionin yhteisen turvallisuus-

käynnistyi myös vuoden 2007 puolella. Tutkimus-

välisen yhteistoiminnan ja koordinaation käsittelyyn.

3 	Sotilaallisen ja siviilikriisinhallinnan

ta haastatteluista, joita varten tutkimuskoordinaat-

ja puolustuspolitiikan (ETPP) alaisen EUPOL COPPS-

koordinaattori Olivia Šetkic, tutkija Jari Mustonen ja

Bosnia-Hertsegovina on ensimmäinen kriisialue,

tori matkusti EUMM:n päämajaan Sarajevoon Bos-

operaatioon. EUPOL COPPS koordinoi projektia,

tutkija Kirsi Henriksson käynnistivät vaikuttavuustut-

jossa EU:lla on yhtä aikaa sotilaallinen operaatio,

nia-Hertsegovinaan huhtikuussa 2007. Tutkimuksen

joka kohdistuu palestiinalaisen siviilipoliisin radio- ja

kimusta yhdessä Crisis Management Initiative (CMI)

poliisioperaatio sekä erityisedustaja, mikä korostaa

tuloksia hyödynnetään Kriisinhallintakeskuksen omi-

johtamisjärjestelmän toimintakuntoon saattamiseen

-järjestön kanssa ja järjestivät marraskuussa yhteisen

yhteistoiminnan merkitystä. Tutkimukseen liittyen

4 T echnological and material expertise in civilian
crisis management

CMC Finland’s director Ari Kerkkänen, Research
Coordinator Jari Sundqvist and the Emergency Services College’s head of research Hannu Rantanen
coordinated to conduct research on the effectiveness of EUPOL COPPS mission in Palestine. This ESDP
mission has a long term reform focus and provides
enhanced support to the Palestinian Authority in establishing sustainable and effective police arrangements. The research material was collected in spring
2007 via a field research trip to Ramallah, Palestine
and interviews conducted in Great-Britain and Sweden.

Also, the impact assessment of the ESDP missions was launched during the first year. Research
Coordinator Olivia Šetkic, Researcher Kirsi Henriksson and Researcher Jari Mustonen established research cooperation with the Crisis Management Initiative related to the impact assessment. A learning
event was organised in Brussels 7 November 2007
around the evaluation of the impact of the EU Civilian Crisis Management Missions on local population. This impact assessment is closely linked to the
Human Security concept developed by the LSE Human Security Study Group.

The research on coordination and cooperation
of civilian and military crisis management instruments was conducted by Researcher Jari Mustonen.
The research concentrated on the coordination and
coherence of European Union crisis management
instruments in Bosnia-Herzegovina. Relating to the
research, a field study in Bosnia-Herzegovina was
conducted in May 2007 in order to meet the representatives of the military mission EUFOR, police
mission EUPM and the special representative EUSR.
Relating to this particular research, CMC Finland
organised a seminar, “Civil-Military Coordination in
Crisis Management” in August 2007. The speakers

-menetelmien tutkimus

yhteistoiminnan tutkimus
4 	Siviilikriisinhallinnan teknologinen tutkimus

As a means to provide the highest quality training for civilian crisis management and to help develop CMC Finland a centre of expertise, research
on the different aspects of crisis management is essential. The research during the first year of activity
has focused on 4 particular themes which are also
included in CMC Finland’s research programme for
the years 2008– 2012:
1 Civilian crisis management missions and
methodology
2 Civilian crisis management training
3 The coordination between civilian and military
crisis management

Research Coordinator Olivia Šetkic’s research
covered the first research themes of the CMC Finland. She studied the recruitment and training of
observers to the monitoring mission ECMM/EUMM,
which has operated in the Western Balkans for over
16 years. The collection of interviews led Olivia
Šetkic to the EUMM headquarters in Sarajevo, Bosnia-Herzegovina in April 2007. The research results
will be used in the development of training and the
recruitment process.

ja Ruotsiin suuntautuneiden haastattelumatkojen
pohjalta.

Sotilaallisen ja siviilikriisinhallinnan yhteistoiminnan tutkimus keskittyi tutkija Jari Mustosen toimesta
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Tutkimus

Research

tutkija teki Bosnia-Hertsegovinaan haastattelumat-

Kuopion yliopiston terveyshallinnon- ja talouden

puitteissa Kriisinhallintakeskus osallistui ympäristö-

johtamisen keskeisiä menestymistekijöitä, joita tar-

giayritysten innovaatiopotentiaalin hyödyntämisen,

tehtäviin. Tällöin vertailukohtana on käyttötarkoi-

kan toukokuussa 2007, minkä aikana hän tapasi niin

laitoksen kanssa käynnistyi tutkimus siviilikriisin-

riskien arviointiin sekä ekologisten- ja terveysriskien

kasteltiin muun muassa Barents Rescue 2007-har-

Kriisinhallintakeskus otti ensi askeleensa myös tek-

tusta varten erityisesti kehitetty ratkaisu. Näin ollen

sotilasoperaatio EUFOR:n, poliisioperaatio EUPM:n

hallinnan käsitteen määrittämisestä. Tämän lisäksi

hallinnan tutkimiseen. Ympäristön muutoksen ja

joituksen yhteydessä. Raportti tiedon jakamisen

nisen tutkimuksen ja tuotekehityksen yhdistämisen

mukaan valikoitui sellaisia teknisiä sovelluksia, joita

kuin erityisedustajan toimiston EUSR:n edustajia.

Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen

kriisien yhteys oli esillä elokuussa Kriisinhallintakes-

mallinnuksesta ja yhteistoiminnasta kansallisten,

saralla. Tutkimusta ja tuotekehitystä on viety eteen-

voidaan jatkojalostaa kriisinhallinnan tarpeita vas-

Osana yhteistoimintatutkimusta Kriisinhallintakeskus

kanssa tehtiin esiselvitys Riesca-projektille (Rescuing

kuksen järjestämässä työpajassa, jonka työskente-

kahdenvälisten ja kansainvälisten kriisien johtami-

päin yhteistyössä Pelastusopiston ja Savonia-am-

taaviksi. Mukaan otettiin myös prototyyppivaiheessa

järjesti elokuussa seminaarin Siviili-sotilasyhteistoi-

of Intelligence and Electronic Security Core Applica-

lyyn osallistui myös YK:n ympäristöjärjestön UNEP:in

sessa ilmestyy huhtikuussa 2008. Kriisinhallinta, tur-

mattikorkeakoulun kanssa. Tutkimustyö aloitettiin

olevia tuotteita, joiden edelleen kehittämiseksi teh-

minta kansainvälisessä kriisinhallinnassa, jossa käsi-

tions), joka kartoittaa yhteiskunnan kannalta oleellis-

apulaispääjohtaja Shafqat Kakakhel.

vallisuus ja teknologia-seminaari syyskuussa vahvisti

kartoittamalla alueen yritysten kiinnostusta ja mah-

tiin selkeitä linjauksia.

teltiin yhteistoimintaa eri toimijoiden näkökulmasta.

ten tietojärjestelmien haavoittuvuuden analysointia

Kriisinhallintakeskuksen teknologiatutkimusta.

dollisuuksia osallistua hankkeeseen sekä saavuttaa

Seminaarissa tuotiin esille kentällä kohdattuja on-

sekä menetelmäkehitystä järjestelmien toimintaky-

Kriisinhallintakeskuksen teknologiatutkimuksen

gelmia eri toimijoiden välillä, mutta myös havaintoja

vyn säilyttämiseksi myös kriisitilanteissa. Geologian

pääpaino oli tilannetietoisuuden ja johtamisen tutki-

siviilikriisinhallintaoperaatioiden

teeksi asetettiin COTS (Commercial off-the shelf),

niistä hyvistä käytännöistä, joiden avulla yhteistyötä

tutkimuskeskus ja Kansanterveyslaitos sekä Kuopion

misessa. Yhdessä CMI:n kanssa haettiin kotimaisten

teknistä valmiutta ja mahdollistaakseen Pohjois-Sa-

jolla ymmärretään kaupallisten tuotteiden mahdol-

on viety eteenpäin.

yliopisto muodostivat yhteistoimintaverkon, jonka

ja kansainvälisten kriisikokemusten kautta kriisi-

von, ja osin Itä-Suomen alueen turvallisuusteknolo-

lisimman suoraa käyttöä sellaisenaan kriisinhallinta-

represented, among others, Finnish Defence Force’s
International Centre, FinnChurchAid and the Finnish Red Cross, sharing their experiences from different crisis areas and ongoing operations. During the
seminar both positive and negative practices were
presented concerning coordination and cooperation
between civilian and military actors.

at Kuopio University CMC Finland has performed a
preliminary analysis for the RIESCA (Rescuing of Intelligence and Electronic Security Core Applications)
project. It assesses the vulnerabilities in information
systems essential to society and the development
of methods for ensuring the continued availability
of those systems in crisis situations. The Geological
Survey of Finland, the National Public Health Institute and the University of Kuopio, with the Crisis
Management Centre Finland participated in the assessment of environmental risks and research on the
management of risks on ecology and health. The
linkage between crises and environmental issues

(such as climate change) was discussed in August
at the Round Table on Crises and Environment. The
Deputy Executive Director of United Nations Environment Programme (UNEP), Mr. Shafqat Kakakhel
contributed the Round Table with his expertise.

A CMI report on modelling the knowledge sharing
and leadership cooperation in crisis management
will be published in April 2008. The nationwide
seminar on Crisis management, security and technology in September convened different specialists
and strengthened the expertise of CMC Finland on
technological research.

technology entrepreneurs in the Northern Savo region. Research and development has been done in
cooperation with Emergency Services College and
Savonia University of Applied Sciences. Research
was commenced by conducting a survey of companies in the region for their interest and capabilities in
participating in the endeavour and achieving tangible results even with limited resources. The aim was
put on the ability to use COTS (commercial off-theshelf) products unmodified, if possible, in crisis management engagements. Tailor-made solutions were
used as a point of reference. During this research
many products suitable for further development for

A conceptual research focusing on defining the
civilian crisis management was initiated together
with the Department of Health Policy and Management at the University of Kuopio. In conjunction with the Department of Computer Sciences

Technological research at the CMC Finland focused on studying leadership and situational awareness. Domestic and international crisis management
experiences were examined in cooperation with
Crisis Management Initiative to find the key success
factors in crisis management. These factors were
analysed during the Barents Rescue 2007 Exercise.

rajoitetuillakin resursseilla selkeitä tuloksia. TavoitKehittääkseen

CMC Finland took a strong initiative in technological research and development of equipment to
enhance the technological readiness of civil crisis
management operations, and to enable the active
use of the innovation potential among the safety

crisis management equipment were encountered.
Products in the prototype stages were also included
in the study and clear recommendations were made
to direct their further development.
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Julkaisutoiminta

ISSN 1797-2140 (pdf)

CMC Finland Civilian Crisis Management Studies

Julkaisutoiminta

Publishing

ISSN 1797-1616 (printed), 1797-1667 (pdf)

CMC Finland YEARBOOK on Civilian Crisis Management Studies
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CMC Finland Working Papers

Publishing
CMC Finland Civilian Crisis Management Studies

Kriisinhallintakeskuksen julkaisutoiminta käyn-

alkupuolella sarjassa ilmestyy kaikkiaan seitsemän

nistyi vuoden 2007 kuluessa. Monipuolisen toimin-

tutkimusraporttia, joiden tutkimus- ja kirjoituspro-

nan seurauksena syntyi kaksi eri julkaisusarjaa.

sessi alkoi vuoden 2007 puolella.

CMC Finland Civilian Crisis
Management Studies
Vertaisarviointiin perustuvassa sähköisessä tutkimussarjassa julkaistaan englanninkielisiä tieteellisiä
artikkeleita. Sarjan pohjalta julkaistaan vuosittain
painettu kokoomateos CMC Finland Yearbook on
Civilian Crisis Management Studies. Vuoden 2008

Etelä-Afrikka & NUPI, Norja
• emeritusprofessori Reijo E. Heinonen,
Joensuun yliopisto

Julkaisusarjalla on oma toimitusneuvosto ja asiantuntijaneuvosto. Toimitusneuvostoon kuuluvat
johtaja Ari Kerkkänen, tutkimuskoordinaattori Olivia
Šetkic, tutkija Jari Mustonen ja tutkija Kirsi Henriks-

• pääsihteeri Kristiina Kumpula,
Suomen Punainen Risti
• UNESCO-professori Liisa Laakso,
Jyväskylän yliopisto

son Kriisinhallintakeskuksesta sekä tutkimuspäällik-

• erikoistutkija Kari Laitinen,

kö Hannu Rantanen Pelastusopistolta. Asiantuntija-

Poliisiammattikorkeakoulu

neuvoston kokoonpano on seuraava:

• dosentti Tuomo Melasuo, Tampereen rauhanja konfliktintutkimuskeskus

The publication activity of CMC Finland was
planned and launched during the year 2007. The
publishing policy is based on two separate publication series.

on publication series. At the beginning of the year
2008 altogether seven studies will be published. The
research for these studies was conducted during the
year 2007.

CMC Finland Civilian Crisis
Management Studies

The publication series has an editorial board and
an advisory board. The editorial board is composed
of director Ari Kerkkänen, research coordinator
Olivia Šetkic, researcher Jari Mustonen and researcher Kirsi Henriksson from CMC Finland and head of
research Hannu Rantanen from the Emergency Services College. The advisory board is following:
• Researcher Cedric de Coning, Accord,
South Africa & NUPI, Norway

The written results of the research produced by CMC
Finland and its partner institutions are published
electronically in English in a peer reviewed publication series online. Once a year the CMC Finland
Yearbook on Civilian Crisis Management Studies is
published in printed version and its content is based

• tutkija Cedric de Coning, Accord,

• Emeritus professor Reijo E. Heinonen,
University of Joensuu, Finland
• General secretary Kristiina Kumpula,
Finnish Red Cross
• Professor Liisa Laakso, UNESCO Chair in
International Cooperation and Development,
University of Jyväskylä, Finland
• Senior researcher Kari Laitinen,
The Police College of Finland
• Docent Tuomo Melasuo, Tampere Peace
Research Institute, Finland
• Docent Pertti Multanen, Institute of Development
Studies, University of Helsinki, Finland

• dosentti Pertti Multanen, Kehitysmaatutkimuksen
laitos, Helsingin yliopisto
• dosentti Arto Nokkala,
Maanpuolustuskorkeakoulu
• ohjelmajohtaja Hanna Ojanen,
Ulkopoliittinen instituutti
• erikoistutkija Christer Pursiainen, Nordregio, Ruotsi
• ohjelmajohtaja Kristiina Rintakoski,
Crisis Management Initiative
• valtiosihteeri Teija Tiilikainen, Ulkoasiainministeriö
• professori Jarmo Toiskallio,
Maanpuolustuskorkeakoulu

• Docent Arto Nokkala, National Defence University,
Finland
• Programme director Hanna Ojanen,
The Finnish Institute of International Affairs
• Senior researcher Christer Pursiainen,
Nordregio, Sweden
• Programme director Kristiina Rintakoski,
Crisis Management Initiative, Finland & Belgium
• State secretary Teija Tiilikainen,
Ministry for Foreign Affairs of Finland
• Professor Jarmo Toiskallio,
National Defence University, Finland
• Research Fellow Pekka Visuri,
The Finnish Institute of International Affairs

• erikoistutkija Pekka Visuri, Ulkopoliittinen instituutti
• professori Tarja Väyrynen, Tampereen rauhanja konfliktintutkimuskeskus

CMC Finland Working Papers
Sarjassa julkaistaan suomeksi ja englanniksi seminaarien koosteita, loppuraportteja sekä lyhyitä selvityksiä.

2008
Olivia Šetkic: Recruitment and Training in Civilian Crisis Management:
Learning from ECMM/EUMM Experiences
Jari Mustonen: Coordination and Cooperation on Tactical and Operational Levels:
Studying EU-ESDP Crisis Management Instruments in Bosnia-Herzegovina
Ari Kerkkänen, Hannu Rantanen & Jari Sundqvist: Building Capacity for
the Palestinian Civil Police – EUPOL COPPS and Communications Project
Kirsi Henriksson: Can Africa be managed? – Approaches to Civilian Crisis
Management Research on Africa

Sarjassa ilmestyi vuonna 2007 kolme numeroa. Vuo-

Tanja Tamminen: Human Security in post-status Kosovo
– a shared European responsibility

den 2008 alkupuolella sarjassa ilmestyy neljä selvitystä,

Marika Kylänen: Human Security Governance in Civilian Crisis Management

joiden tutkimus- ja kirjoitusprosessi alkoi vuoden 2007

Tommi Niemi: Reintegration in Aceh Indonesia – Opinions of the Finnish Civilian
Crisis Management Workers about the Reintegration in Aceh

puolella.

• Professor Tarja Väyrynen, Tampere Peace Research
Institute, Finland

CMC Finland Working Papers
Different research and final reports as well as seminar
proceedings are published in Finnish or in English in the
electronic publication series the CMC Finland Working
Papers. Three papers were published during the year
2007. Based on the research conducted during the year
2007 four Working Papers will be published in the beginning of 2008.

CMC Finland Working Papers
2007
Barents Rescue 2007 Seminar Publication, edited by Petteri Taitto. CMC Finland
Working Papers, Vol. 1: No. 1/2007. ISSN 1797-1616 (printed) & ISSN 1797-1667
(PDF).
CMC Finland Round Table Discussion on Environment and Crises, edited by Kirsi
Henriksson. CMC Finland Working Papers, Vol. 1: No. 2/2007. ISSN 1797-1667 (PDF).
Siviili-sotilasyhteistoiminta kansainvälisessä kriisinhallinnassa, toimittanut Jari
Mustonen. CMC Finland Working Papers, Vol. 1: No. 3/2007. ISSN 1797-1667 (PDF).
2008
William Zimmerman: A Report on the Creation and Usage of the Civilian
Response Corps in the United States and its Role in Post-Conflict Management
Jani Bergström: Kriisit ja ympäristö
Heli Tervo: Informaatioteknologia ja yhteiskunnan keskeisten toimintojen luotettavuus
Oskari Eronen: PRT models in Afghanistan
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Projektit

Projects

Barents Rescue 2007

Projektin päätapahtumia olivat:

lutustapahtumista, harjoituksista ja seminaareista.

• 21.–22.2.2007 Barents Rescue Initial Planning

Kriisinhallintakeskuksen ja Lapin lääninhallituk-

Projektin päätapahtuma oli 18.–21.10.2007 Saari-

sen toteuttama Barents Rescue 2007-projekti liittyi

selällä järjestetty suuronnettomuusharjoitus, johon

Suomen Barentsin euroarktisen neuvoston puheen-

osallistui noin 1000 henkilöä, kenttäsairaaloita,

johtajuuskauteen. Projektin päämääränä oli vahvis-

pelastusyksiköitä, helikoptereita ja evakuointilento-

taa yhteistoimintaa pelastustoiminnassa Barentsin

koneita Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Venäjältä.

euroarktisella alueella. Projektissa oli mukana noin

Tapahtumassa oli seminaariyleisöä myös useista Eu-

60 organisaatiota, virastoa sekä järjestöä. Projekti

roopan unionin maista.

Barents Rescue 2007

civil-military services that may become involved in
an emergency relevant to the Barents Region. There
were more than 60 organisations of agencies involved in the project from the Barents Region. The
project consisted of a series of planning conferences, training events and exercises. The main event of
this project was the Barents Rescue 2007 Exercise,
held from 18-21October in the Saariselkä region,
Finland.

During the course of 2007 Finland acted as Chair of
the Barents Euro-Arctic Council (BAEC) of which the
Barents Rescue 2007 Project was the primary commitment of the chairmanship. The responsibility for
planning and execution of the Barents Rescue 2007
Project was aimed to facilitate communications, coordination and cooperation between countries and
Kuvat: Barents Rescue 2007 -harjoitus
Photos: Barents Rescue 2007 Exercice

koostui suuronnettomuusvalmiuksia tukevista kou-

Conference, Helsinki
• 4.–6.9.2007 Barents Rescue Main Planning
Conference, Saariselkä
• 18.–21.10.2007 Barents Rescue 2007 Exercice
ja Seminar, Saariselkä
• 4.12.2007 Barents Rescue Feedback Conference,
Rovaniemi

Major events were:
• 21.–22.2.2007 Barents Rescue Initial Planning
Conference, Helsinki
• 4.–6.9.2007 Barents Rescue Main Planning
Conference, Saariselkä
• 18.–21.10.2007 Barents Rescue 2007 Exercice
and Seminar, Saariselkä
• 4.12.2007 Barents Rescue Feedback Conference,
Rovaniemi
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Rahoittajat
Providers of Funds

Tuotekehitys

Yhteistyökumppanit
Partners

Tuotekehitys
Turvallisuuden ja siviilikriisinhallinnan
alueellinen ESR-kehittämishanke

Savonia-ammattikorkeakoulun digitaalisen median
laboratorio oli Kriisinhallintakeskuksen vetämän
turvallisuuden ja siviilikriisinhallinnan alueellisen
kehittämishankkeen yhteistyökumppani. Yhteistyön
tuloksena syntyi Kriisinhallintakeskuksen esittelyvideo,
jonka ensiesitys tapahtuu 1.2.2008 Kriisinhallintakeskuksen vuosijuhlassa.
As a result of the partnership initiated within the
Regional Development Programme for Security and
Civilian Crisis Management, CMC Finland along with
the digital media laboratory of Savonia University
of Applied Sciences have created a presentational
video for CMC Finland. The purpose of this video is to
provide a clear understanding of the function and activities of CMC Finland as well as promote the civilian
crisis management discourse. The premiere will take
place 1 February 2008 at the Anniversary Celebration
of the Crisis Management Centre Finland.

Product development

hot aktiiviseen vuorovaikutukseen, joka tuotti tutkimus-

TelesPro Finland Oy:n kanssa kehitettiin suo-

alueen ja kohteen kokonaisvaltaisen turvallisuuden

ta, koulutusta ja tuotekehitystä. Yhteistyökumppaneita

javaatetta siviilikriisinhallinnan tarpeisiin suoja- ja

riskinarviointijärjestelmää. Kata-Electronics Oy tekee

olivat Kuopion yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu,

evakuoimisvälineeksi. Suojasauma Oy:n Fragment

määrittelytyötä säteilymittauspartiolle paikan, ajan

Kriisinhallintakeskus toteutti ajalla 1.8.2006–31.12.2007

Geologian tutkimuskeskus, Kansanterveyslaitos ja Crisis

Trap on nopeasti pystytettävä räjähteiden sirpaleita

ja kuvitellun säteilyvoimakkuuden mukaan tuloksia

Itä-Suomen lääninhallituksen, Euroopan sosiaalirahaston

Management Initiative-järjestö. Projekti edisti Kuopion

ja paineaaltoa vaimentava suojaseinä, jolle Kriisin-

antavan koulutusvälineen kehittämiseksi.

ja Kuopion kaupungin rahoittaman turvallisuuden ja sivii-

kehittymistä laaja-alaisen turvallisuuden osaamiskeskuk-

hallintakeskus oli järjestämässä soveltuvuustesta-

likriisinhallinnan alueellisen kehittämishankeen. Projektin

seksi ja Kriisinhallintakeskuksen tunnettavuutta ja vaikut-

usta. VisuRisk Oy on kehittänyt tietokonepohjaista

toiminta-ajatuksena oli kartoittaa laaja-alaisesti turvalli-

tavuutta niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Projekti

suusalan monialaosaamista Pohjois-Savossa ja määrit-

on luonut perustan Kriisinhallintakeskuksen englannin-

tää mahdollisia kehittämistarpeita ja jatkotoimenpiteitä

kieliselle julkaisusarjalle, jossa siviilikriisinhallinnan moni-

erityisesti siviilikriisinhallinnan näkökulmasta. Projekti

tieteellistä tutkimusta julkaistaan.

kokosi siviilikriisinhallintaan ja turvallisuuteen liittyvät ta-

Regional Development Programme for
Security and Civilian Crisis Management
The Crisis Management Centre Finland inaugurated the
Regional Development Programme for Security and Civilian Crisis Management from 1 August 2006 to 31 December 2007. The project was funded by the State Provincial
Office of Eastern Finland, the European Social Fund (ESF)
and the City of Kuopio. The idea of the project was to
comprehensively survey the expert knowledge of the security field in North Savo and to define possible needs for
further development and proceedings especially from the
point of view of civilian crisis management. The project

connected people working with security and crisis management and created active interaction between them
which in turn led to research projects, training and product development. The cooperation network included the
University of Kuopio, the Savonia University of Applied
Sciences, the Geological Survey of Finland, the National
Public Health Institute and the Crisis Management Initiative. The project also contributed to the development of
the City of Kuopio as a centre of expertise in security
issues, and the CMC Finland as the leading centre of its
kind. During the project a publication series on civilian
crisis management was founded to report the outcomes
of CMC Finland’s multidisciplinary research.

CMC Finland provides support and expertise
for various projects concerning the development of
products specific to the improvement of civilian crisis management. Some of these projects included:
supporting TelesPro Ltd. in the development of an
overall for protection and evacuation in civilian crisis
management situations. CMC Finland offered test
opportunity for “Fragment Trap” which was developed by Suojasauma Ltd. as a rapidly erected and

explosion proof protection wall against ammunition
shrapnel and shockwave. Moreover, VisuRisk Ltd.
created a computer-based security risk assessment
system which focuses in a comprehensive way on
the crisis area. Finally, Kata-Electronics Ltd. is in the
process of creating a training tool for the radiation
measurement patrol in order to locate place, time
and the imagined irradiation.
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Henkilöstö

Personnel

Henkilöstö

Personnel

Johto Leadership

Ari Kerkkänen
FT,
Johtaja (1.8.2006 alkaen)
PhD
Director (since 1.8.2006)

Kinga Dévényi
MA, koulutussuunnittelija
(15.1.2007 alkaen)
Koulutussuunnittelijan tehtävänä oli
vastata siviilikriisinhallinnan koulutustoiminnan suunnittelusta, toteuttamisesta ja kehittämisestä. Koulutussuunnittelija osallistui aktiivisesti
Euroopan unionin ja kansainvälisten
järjestöjen siviilikriisinhallinnan alan
koulutuksen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Master of Arts
Training Officer (since 15.1.2007)
As the Training Officer, Ms. Dévényi’s
responsibilities included planning,
organisation and development of
civilian crisis management training.
Ms. Dévényi also participated actively in the planning and development
of civilian crisis management training
provided by the European Union and
various international organisations.

Kaija Pekkarinen
Merkonomi, talousassistentti
(1.11.2007 alkaen)
Talousassistentin tehtävänä oli vastata
siviilikriisinhallinnan kurssien taloussuunnittelusta ja -seurannasta sekä
raportoinnista. Lisäksi talousassistentin tehtäviin kuuluivat matkalaskujen
käsittely.

Business College Graduate
Economic Assistant (since
1.11.2007)
As the Economic Assistant, Ms. Pekkarinen’s responsibilities included financial planning and final reporting of
civilian crisis management courses.
Ms. Pekkarinen was also in charge of
travelling-expenses accounts.

Petteri Taitto
KM, projektijohtaja (1.12.2006–
30.11.2007), koulutusjohtaja
(1.12.2007 alkaen)
Projektijohtaja vastasi suuren kansainvälisen Barents Rescue 2007-harjoituksen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä kansainvälisen UUSIMAA
2008-harjoituksen
suunnittelusta.
Kriisinhallintakeskuksen
koulutusjohtajana Petteri Taitto vastasi koulutuksen johtamisesta sekä kehittämisestä.

Master of Education
Project Leader (1.12.200630.11.2007), Head of Training (since
1.12.2007)
As the Project Leader, Mr. Petteri Taitto’s responsibilities included overall
project coordination. Mr. Taitto was
responsible for coordination with the
media as well as preparations for the
training events related to the Barents
Rescue Project 2007. He was also
planning the forthcoming UUSIMAA
2008 Project. As Head of Training
Mr. Taitto was responsible in developing and conducting CMC Finland’s
training activities.

Hannu Kotipelto
Yht. yo, koulutussihteeri (ma.)
(1.9.–31.9.2007)
Koulutussihteeri toimi kurssiassistenttina siviilikriisinhallinnan peruskurssilla
syyskuussa 2007. Hänen tehtäviinsä
kuului vakinaisen koulutussihteerin ja
koulutussuunnittelijan avustaminen
käytännön järjestelyissä.

Bachelor of Social Sciences
Training Assistant (1.9.-31.9.2007)
As the Training Assistant, Mr. Kotipelto’s responsibility was to assist
the training personnel during the EU
Concept Core Course in September.

Eeva Wetzell Stephens
DI, koulutussihteeri (27.3.2006
alkaen)
Koulutussihteeri vastasi siviilikriisinhallinnan kurssien käytännön
järjestelyistä, jotka koostuivat osallistujien ja kouluttajien matka- ja majoitusvarauksista, tarjoiluista, oheistapahtumista, kuljetuksista, materiaalihankinnoista, yhteydenpidosta
kurssilaisiin 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.

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 finances of CMC Finland.

Koulutus Training personnel
Esa Ahlberg
Insinööri, palomestari,
kansainvälisen koulutuksen
koordinaattori (1.1.2007 alkaen)
Kansainvälisen koulutuksen koordinaattorin tehtävänä oli järjestää
ja kehittää pelastustoimen kansainvälistä koulutusta yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen ja kansallisten
toimijoiden kanssa. Kansainvälisen
koulutuksen koordinaattori vastasi
myös sisäasiainministeriön kansainvälisen komennuskunnan (Finn Rescue Force, FRF) koulutuksesta.

Bachelor of Science, Fire Officer
International Training Coordinator
(since 1.1.2007)
As the International Training Coordinator, Mr. Alhberg’s responsibilities
included organising and developing
international civil protection training together with international and
national organisations. Mr. Ahlberg
was also responsible for the training of the Ministry of the Interior’s
Rescue Service’s International Team
(Finn Rescue Force, FRF).
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Henkilöstö

Personnel

Tutkimus- ja projektihenkilöstö Project and research personnel

Harjoittelijat Interns

Hannamari Heinonen
HTM, projektipäällikkö (1.10.2006
alkaen)
Projektipäällikkö toimi turvallisuuden
ja siviilikriisinhallinnan alueellisen
ESR-kehittämishankkeen vetäjänä.
Tehtävään kuului hankkeen toiminnasta ja taloudesta raportoiminen
Itä-Suomen lääninhallitukselle ja
projektin ohjausryhmälle. Lisäksi hän
vastasi hankkeen viestinnästä ja seminaarien järjestämisestä sekä yhteydenpidosta yhteistyökumppaneihin.

Master of Public Administration
Project Manager (since 1.10.2006)
Ms. Hannamari Heinonen was the
Project Manager for the Regional
Development Programme for Security and Civilian Crisis Management.
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.

Jari Mustonen
FM, tutkija (1.1.2007 alkaen)
Tutkija vastasi Kriisinhallintakeskuksen sotilaallisen ja siviilikriisinhallinnan yhteistoiminnan tutkimuksesta.
Hänen vastuullaan oli myös yhteyksien luominen ja ylläpitäminen alan
tutkimusta tekeviin tahoihin sekä
kutsuseminaarin järjestäminen siviilisotilasyhteistyöstä.

Master of Arts
Researcher (since 1.1.2007)
As a Researcher, Mr. Mustonen focused on the civil-military coordination and cooperation in civilian crisis
management. In addition to his own
research, it was also his responsibility
to follow research activities on civilmilitary relations both in Finland and
abroad. Furthermore, Mr. Mustonen
organised a seminar on Civil-Military
Cooperation in International Crisis
Management.

Jari Sundqvist
TkL, Master of Security, tutkimuskoordinaattori (1.12.2007 alkaen)
Tutkimuskoordinaattori (vastuualueena teknologia) vastasi siviilikriisinhallintaan liittyvän teknologisen
tutkimuksen ja tuotekehityksen kartoittamisesta ja käynnistämisestä.
Lisäksi hän järjesti turvallisuuteen,
teknologiaan ja kriisinhallintaan liittyvän seminaarin.

Lic. Tech., Master of Security
Research Coordinator (since
1.12.2006)
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 also organised a
seminar on Security, Technology and
Crisis Management.

Biar Deng
Agronomi (4.9. – 31.10.2007)
Harjoittelijan työtehtäviin kuului Kriisinhallintakeskuksen Afrikka-tutkimuksen avustaminen sekä keskuksen
muuhun toimintaan osallistuminen.
Hän avusti tiedonhankinnassa sekä
analysoi YK:n ympäristöjärjestön raporttia Sudanista ja Euroopan unionin kumppanuusstrategiaa Afrikan
unionin kanssa.

Agronomist
Intern (4.9.-31.10.2007)
As an intern, Ms. Deng was allocated
the task of assisting the research section of CMC Finland. This included
data acquisition concerning Sudanese environmental issues and partnership between African Union and
European Union.

Kirsi Henriksson
FM, tutkija (1.3.2007 alkaen)
Tutkija vastasi Afrikkaan liittyvän
siviilikriisinhallinnan
tutkimuksen
suunnittelusta ja siihen liittyvästä
yhteistyöstä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Lisäksi hän vastasi
Kriisinhallintakeskuksen julkaisutoiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä.

Master of Arts
Researcher (from 1.3.2007)
As a Researcher, Ms. Henriksson’s
responsibilities were to plan and implement the research on civilian crisis
management in Africa, and to coordinate the research with relevant
universities and research centres
both in Finland and abroad. She was
also responsible for planning and
launching CMC Finland’s publishing
policy.

Olivia Šetkic
FM, tutkimuskoordinaattori
(1.1.2007 alkaen)
Tutkimuskoordinaattori (vastuualueena koulutus) vastasi koulutukseen
ja rekrytointiin liittyvän tutkimuksen
käynnistämisestä, yhteydenpidosta
tiedeyhteisöön sekä verkostoitumisesta tulevien yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi tutkimuskoordinaattori osallistui useiden Kriisinhallintakeskuksen seminaarien järjestämiseen.

Master of Arts
Research Coordinator (since
1.1.2007)
As the Research Coordinator (training), Ms. Šetkic was responsible for
conducting research regarding the
recruitment and training of field
monitors, participating in the training activities, as well as the planning
and organisation of public seminars
and internal workshops. Moreover,
another important aspect of the position was to act as the main liaison
with the academic community with
regards to civilian crisis management
related research and networking
with future research partners.

Arto Tissari
YTM, tutkija (1.2.2007 alkaen)
Tutkija vastasi Kriisinhallintakeskuksen koulutuksessa käytettävän webpohjaisen kriisiskenaarion sisällön
tuottamisesta Pelastusopiston tietohallintoyksikön tukemana. Tutkija
vastasi myös skenaarion käytännön
soveltamisesta Kriisinhallintakeskuksen siviilikriisinhallintakoulutukseen.

Master of Social Sciences
Researcher (since 1.2.2007)
As a Researcher, Mr. Tissari was responsible for creating the content
of a web-based crisis scenario program with support from the data
administrative unit at the Emergency
Services College. Mr. Tissari was also
responsible for the implementation
of the scenario in crisis management
training provided by CMC Finland.

Meghan Riley
BA (1.12.2007–31.05.2008)
CIMO-harjoittelijan tehtävänä on
Kriisinhallintakeskuksen koulutukseen liittyviin järjestelyihin osallistuminen sekä tutkimuksen tukeminen.
Lisäksi hän avustaa Kriisinhallintakeskuksen tuottaman englanninkielisen
materiaalin oikoluennassa.

Bachelor of Arts, Political Science
CIMO Intern (since 1.12.2007)
As an intern Ms. Riley was allocated
the task of assisting the training and
research sections of CMC Finland.
This included the editing of various
publications as well as general office
assistance.
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1.2.2007
Tasavallan presidentti
Tarja Halosen vierailu

Tapahtumakalenteri

16. – 27.4.2007
EU Concept Core Course

1 February 2007
Visit of the President
of the Republic of
Finland, Tarja Halonen

Tapahtumakalenteri 2007
Koulutus
Training

14. – 19.1.2007, Kuopio
66th UN-CMCoord
(United Nations –
Civil Military Coordinating)

10.2.2007, Turku
FRF-koiraohjaajien
kevätkoulutuspäivä

18. – 21.10.2007
Barents Rescue
2007 -harjoitus
18. – 21.10.2007
Barents Rescue
2007 Exercise

16. – 27.4.2007
EU Concept Core Course

Activity calendar 2007

6. – 9.3.2007, Kuopio
UN OSOCC Training Course
(United Nations On-Site
Operations Coordination Centre)

12. – 14.2.2007, Tuusula
FRF-talvileiri 2007
(Finn Rescue Force)

16. – 27.4.2007, Kuopio
EU Concept Core Course

12. – 16.3.2007, Kuopio
Integrated Rule of Law Kosovo I

18. – 25.5.2007, Kroatia
IDASSA 2007 Exercise

21.4.2007, Turku
FRF-koirakoiden paikallisyhteistyö
harjoituspäivä

27.6.2007, Helsinki
Afganistan-perehdytys

3. – 7.9.2007,
Kuopio
OPCW Course
(Organisation for
the Prohibition
of Chemical
Weapons)

21. – 25.5.2007, Kuopio
Integrated Rule of Law Kosovo II

27. – 27.9.2007, Etelä-Suomi
FRF-koirakoiden tason tarkastus

18. – 21.10.2007, Saariselkä
Barents Rescue 2007 Exercise

3.10.2007, Kuopio
Raja- ja merivartiokoulun
koulutustilaisuus

10.5.2007, Kuopio
Kouluttajakoulutus, taitokoulutus

1.2.2007, Kriisinhallintakeskus, Kuopio
Kriisinhallintakeskuksen avajaisten juhlaseminaari

23. – 24.4.2007,
Helsinki
EADRCC/
UUSIMAA
Conference

14.2.2007, Kuopio
FRF-ajankohtaispäivä

17.10.2007, Etelä-Suomi
FRF-koirakoiden koulutus

2. – 4.11.2007, Kuopio
FRF-koirakoiden köysikoulutus
6. – 7.11.2007, Artukainen
FRF-ryhmän koulutuspäivät

9.5.2007, Tampereen yliopisto
Haluatko tietää siviilikriisinhallinnasta?

11.8.2007, Kuopio
Round Table Discussion on Crises and the Environment

5.-6.10.2007, Joensuun yliopisto
Kaakkois-Euroopan tutkimuksen kollokvio yhteistyössä
Joensuun ja Jyväskylän yliopistojen kanssa

29.8.2007, Mikroteknia, Kuopio
Siviili-sotilasyhteistoiminta
kansainvälisessä kriisinhallinnassa

22. – 24.5.2007, Kuopio
Early Warning System in the Baltic Sea Region

16.2.2007, Kuopio
EADRCC (Euro-Atlantic Disaster
Response Coordination Centre) /
UUSIMAA 2007 Planning Conference

15. – 16.11.2007, Kuopio
Darfur-perehdytys

24. – 25.10.2007, Tampere
IT Support Staff

17. – 28.9.2007, Kuopio
EU Concept Core Course

12.5.2007, Kuopio
Kouluttajakoulutus, skenaariokoulutus

Seminaarit
Seminars

Activity calendar

8.6.2007,
Musiikkikeskus, Kuopio
Yhteiskuntaturvallisuusseminaari

17.10.2007, Kriisinhallintakeskus, Kuopio
NGO -seminaari

12.9.2007, Kuopion Teknologiakeskus Teknia Oy
Kriisinhallinta, turvallisuus ja teknologia
13. – 14.9.2007, Nato HQ, Brussels
UUSIMAA 2008 Exercise Initial Planning Conference

27.2.2007, Kuopion yliopisto
Haluatko tietää siviilikriisinhallinnasta?

24.9.2007, Säätytalo, Helsinki
Kriisinhallintakeskus ja siviilikriisinhallinta

19. – 20.10.2007, Tunturihotelli, Saariselkä
Barents Rescue 2007 -seminaari
24.10.2007, Lapin yliopisto, Rovaniemi
Haluatko tietää siviilikriisinhallinnasta?
25.10.2007, Kuopion Teknologiakeskus Teknia Oy
Kriisinhallintakeskuksen ja siviilikriisinhallinnan
kehittäminen kuopiolaisessa viitekehyksessä
7.11.2007, Crisis Management Initiative’s Office, Brussels
Workshop/Learning Event on the Impact Evaluation of Crisis Management ActivitiesMethodologies and Practices in Cooperation with Crisis Management Initiative
6.11.2007, Nykytaiteen museo Kiasma, Helsinki
Seminaari Suomen osallistumisesta kansainväliseen
kriisinhallintaan yhteistyössä KATU ry:n kanssa

Vierailut
Visits

Tammikuu
January

1.2.2007
Tasavallan presidentti Tarja Halosen vierailu

Helmikuu
February

Maaliskuu
March

23.5.2007
Sisäasiainministeriön kansliapäällikkö
Ritva Viljasen ja Ulkoasiainministeriön
valtiosihteeri Pertti Torstilan vierailu

Huhtikuu
April

Toukokuu
May

Kesäkuu
June

11.8.2007
Visit of Deputy Executive Director Mr. Shafqat
Kakakhel from the United Nations Environment
Programme, Nairobi

Heinäkuu
July

Elokuu
August

Syyskuu
September

20.9.2007
Valtiosihteeri
Risto Volasen
vierailu

25.9.2007
Visit of Research Fellow Ms. Mary Martin from the
London School of Economics and Political Sciences

Lokakuu
October

Marraskuu
November

Joulukuu
December
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Kulujakauma ja yhteystiedot

Kulujakauma

Kriisinhallintakeskuksen koulutuksiin
osallistuneiden kotimaat
Residence countries of CMC Finland
course participants

Finances

23 % Muut kulut
Other expenses
4,7 % Aineet, tarvikkeet, tavarat
Material and commodities

6,9 % Vuokrat
Rent

19 % Palvelujen ostot
Services

46, 4 % Henkilöstökulut
Staff

Yhteystiedot

Contacts

Käyntiosoite Visiting Address

Postiosoite Postal Address

Puhelin Telephone

Hulkontie 83,
Petosen kaupunginosa, Kuopio
Hulkontie 83
Petonen, Kuopio, Finland

PL 1325
70821 KUOPIO
P.O. Box 1325
FIN-70821 KUOPIO

071 875 0341
+ 358 (0)71 875 0341

Laskutusosoite Invoice Address
PL 7492
01051 LASKUT
P.O. Box 7492
FIN-01051 LASKUT

Fax Fax
071 875 3650
+ 358 (0)71 875 3650

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

Alankomaat
Armenia
Azerbaižan
Belgia
Bosnia-Hertsegovina
Espanja
Färsaaret
Georgia
Italia
Itävalta
Kroatia
Kreikka
Latvia
Liettua
Makedonia
Norja
Puola
Ranska
Romania
Ruotsi
Saksa
Slovakia
Sveitsi
Tanska
Tšekki
Unkari
Valko-Venäjä
Venäjä
Viro
Yhdistynyt Kuningaskunta
Yhdysvallat

Netherlands
Armenia
Azerbaijan
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Spain
Fär Islands
Georgia
Italy
Austria
Croatia
Greece
Latvia
Lithuania
Macedonia
Norway
Poland
France
Romania
Sweden
Germany
Slovac Republic
Switzerland
Denmark
The Czech Republic
Hungary
Belarus
Russian Federation
Estonia
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
United States of America

Kuopio, Finland

MAINOSTOIMISTO CREALAB

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

