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Finländskt kunnande

Försvarsmaktens internationella krishanteringstrupper be-
står av frivilliga yrkeskunniga. Trupperna har som målsätt-
ning att förbättra de lokala förhållandena på krisområdena 
och skapa möjligheter att uppnå en bestående fred. Fin-
ländska fredsbevarare verkar i krishanteringsuppgifter i olika 
delar av världen i FN-, Nato- och EU-operationer till exempel 
i Libanon och Afghanistan.

Arbetserfarenhet som  
du inte får i hemlandet

Närmare information om internationella krishanteringsupp- 
gifter och hur du söker dig till insatsberedskap finns på ad-
ressen rauhanturvaajaksi.fi.
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Nytta av civil utbildning  
på krisområden

De finländska fredsbevararnas höga utbildningsnivå skiljer sig 
till sin fördel även i internationell jämförelse – finländarnas 
mångkunnighet samt goda språkkunskaper värdesätts såväl 
bland lokalbefolkningen på krisområdena som bland krishan-
teringstrupper som består av olika nationaliteter.

Den militära krishanteringen innehåller många olika uppgifter, 
från sjukvård till återuppbyggnad och juridiska tjänster. Yrkes-
kunniga inom olika områden verkar i krishanteringsuppgifter 
i regel i uppgifter som motsvarar deras eget yrkeskunnande.

Värdefull arbetserfarenhet 
från det internationella fältet 

Uppgifterna för dem som tjänstgör i krishanteringstrupper va-
rierar i olika operationer. De erbjuder mångsidig, internationell 
erfarenhet, arbete för en god sak och en konkurrenskraftig 
lön. Internationell arbetserfarenhet värdesätts även på den in-
hemska arbetsmarknaden.

I internationella krishanteringsuppgifter arbetar för närvaran-
de ungefär 500 finländare i 11 olika operationer (maj 2015).

Hur du söker till uppgifter

Från och med år 1956 har över 50 000 finländare tjänstgjort i 
krishanteringsuppgifter. Årligen godkänns ungefär 2 000 frivil-
liga sökande till insatsberedskapen för militär krishantering, av 
vilka ungefär 600 väljs ut till utbildning. Krishanteringscentret 
vid Björneborgs brigad i Säkylä svarar för grundutbildningen 
av krishanteringstrupper. Den uppgiftsspecifika fortbildningen 
ges för sin del till exempel på samnordiska kurser.

Anställningen för dem som valts till krishanteringsoperationer 
pågår vanligtvis antingen 6 eller 12 månader åt gången. För 
försvarsmaktens anställda är krishanteringsuppgifterna en del 
av karriären inom försvarsmakten.

Av dem som söker till krishanteringstrupper  
krävs i allmänhet följande:
• finskt medborgarskap
• god hälsa och god fysisk kondition bl.a. 

hälsoundersökning, viktindex ≤ 30, 12 minuters löptest 
minst 2 500 m (operativa uppgifter) och 2 300 m 
(stöduppgifter)

• väl utförd militärtjänst eller frivillig militärtjänst för  
kvinnor (till specialuppgifter även utan militärtjänst)

• klanderfria levnadsvanor
• tillräckliga språkkunskaper (enligt uppgift)
• minst körkort av B-klass, körkort av C-klass är en fördel
• lämplighet för uppgiften
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krishanteringsoperationer
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