Suomalaista osaamista
Puolustusvoimien kansainväliset kriisinhallintajoukot koostuvat vapaaehtoisista ammattilaisista. Joukkojen tavoitteena on parantaa kriisialueiden paikallisia olosuhteita ja luoda
mahdollisuuksia pysyvän rauhan saavuttamiseksi. Suomalaisia rauhanturvaajia toimii kriisinhallintatehtävissä eri puolilla
maailmaa YK:n, NATO:n ja EU:n operaatioissa esimerkiksi
Libanonissa ja Afganistanissa.

Lisätietoja ja hyödyllisiä
nettiosoitteita:
puolustusvoimat.fi

Työkokemusta, jota
et kotimaasta saa
Lisätietoja kansainvälisistä kriisinhallintatehtävistä ja
toimintavalmiuteen hakeutumisesta löydät osoitteesta
rauhanturvaajaksi.fi.

twitter.com/puolustusvoimat

facebook.com/puolustus

youtube.com/puolustusvoimat

linkedin.com/company/finnish-defence-forces

instagram.com/puolustusvoimat.fi

Försvarsmakten

•

The Finnish Defence Forces

Rauhanturvaajaksi
Haku käynnissä 24 h

Siviilikoulutus apuna
kriisialueilla
Suomalaisten rauhanturvaajien korkea koulutustaso erottuu
edukseen myös kansainvälisessä vertailussa – suomalaisten
monitaitoisuutta sekä hyvää kielitaitoa arvostetaan niin kriisialueiden paikallisväestön kuin eri kansallisuuksista koostuvien
kriisinhallintajoukkojenkin keskuudessa.
Sotilaallinen kriisinhallinta pitää sisällään runsaasti erilaisia
tehtäviä aina sairaanhoidosta jälleenrakentamiseen ja lakipalveluihin. Eri alojen ammattilaiset toimivat kriisinhallintatehtävissä pääsääntöisesti omaa ammattiosaamistaan vastaavissa
tehtävissä.

Arvokasta työkokemusta
kansainvälisiltä kentiltä
Kriisinhallintajoukoissa palvelevien tehtävät vaihtelevat eri
operaatioissa. Ne tarjoavat monipuolista, kansainvälistä kokemusta, työtä hyvien asioiden puolesta ja kilpailukykyisen
palkkauksen. Kansainvälistä työkokemusta arvostetaan kotimaankin työmarkkinoilla.
Tällä hetkellä kansainvälisissä kriisinhallintatehtävissä työskentelee noin 500 suomalaista 11 eri operaatiossa (huhtikuu 2018).

Tehtäviin hakeutuminen
Vuodesta 1956 lähtien kriisinhallintatehtävissä on palvellut
yli 50 000 suomalaista. Vuosittain sotilaallisen kriisinhallinnan
toimintavalmiuteen hyväksytään noin 1 500 vapaaehtoista
hakijaa, joista noin 600 valitaan koulutukseen. Kriisinhallintajoukkojen peruskoulutuksesta vastaa Porin prikaatin Kriisinhallintakeskus Säkylässä. Tehtäväkohtainen täydennyskoulutus puolestaan toteutetaan esimerkiksi yhteispohjoismaisilla
kursseilla.

Suomalaisia kriisinhallintaoperaatioissa
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Kriisinhallintaoperaatioihin valittujen palvelussuhde kestää
tyypillisesti joko 4, 6 tai 12 kk kerrallaan. Puolustusvoimien
palkatulle henkilöstölle kriisinhallintatehtävät ovat osa uraa
puolustusvoimissa.
Kriisinhallintatehtäviin vaadittavat
yleiset kelpoisuusehdot ovat:
• Suomen kansalaisuus
• hyvä terveys ja hyvä fyysinen kunto mm. terveystarkastus,
painoindeksi ≤30, 12 min juoksutesti vähintään 2 500 m
(operativiiset tehtävät) ja 2300 m (tukitehtävät)
• hyvin suoritettu varusmiespalvelus tai naisten vapaaehtoinen asepalvelus (erikoistehtäviin myös ilman
varusmiespalvelusta)
• moitteettomat elämäntavat
• riittävä kielitaito (tehtävän mukaisesti)
• väh. B-ajokortti, C-ajokortti luetaan eduksi
• sopivuus tehtävään
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