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Puolustusvoimien 
kansainvälinen keskus 

Etsimme osaajia henkilöstöpooliin 

 
 
Puolustusvoimien kansainvälinen keskus, FINCENT, joka toimii osana Maanpuolustuskorkeakoulua, 
järjestää sotilaallisen- ja kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan kursseja johtaja- ja asiantuntijahenkilöstölle 
Yhdistyneiden kansakuntien, Euroopan unionin, Afrikan unionin ja Naton johtamiin 
kriisinhallintaoperaatioihin. Tehtävässään Naton kriisinhallintakoulutuksen koordinoijana FINCENT kartoittaa 
ja kehittää nykyisiä kriisinhallinnan koulutusratkaisuja vastaamaan paremmin Naton vaatimuksia. Tähän 
kuuluu myös uusien koulutusratkaisujen kehittäminen täyttämään tunnistettuja koulutusvajeita. 
 
 

Perustiedot  
 
Tehtävän kesto: määräaikainen, sopimuksen mukaan  
Työaikamuoto: sopimusperusteinen, projektiluonteinen, päiväkohtainen palkkio  
Sijainti: Santahamina, Helsinki, tehtävistä riippuen myös ulkomailla  
 

Työn kuvaus  
 
Haemme ADL-sisältöjen tuottajaa.  
 
Toimit FINCENT:n kurssien digitaalisten oppimateriaalien (Advanced Distributed Learning, ADL) parissa 
tuottaen uusia ADL-sisältöjä kurssinjohtajien ja pääopettajien ohjauksessa. Perehdyt kurssien 
asiasisältöihin, sekä NATO-standardien mukaisiin CCD-dokumentteihin (Course Control Document) ja 
suunnittelet ja toteutat niiden perusteella kurssin oppimistavoitteita tukevia ja FINCENTin standardien 
mukaisia ADL-sisältöjä. 
 
ADL-sisällöt tulevat osaksi kurssin kokonaissuoritusta joko ennakkotehtävinä, tai kurssin aikana 
toteutettavina tehtävinä. Hyödynnät ADL-sisältöjen laatimisessa ajantasaisia aikuisopetuksen metodeja. 
Kohderyhmänä ovat FINCENTin kursseille osallistuvat kansainväliset aikuisopiskelijat, jotka ovat taustaltaan 
virassa olevia sotilaita, poliiseja tai siviilikriisinhallinta tehtäviin hakeutuvia siviilejä tai muita 
siviiliammattilaisia. Alustana ADL-sisällöille toimii PVMoodle ja kunkin kurssin työtila. Kurssin aikana toimit 
ADL-sisältöjen asiantuntijana ja niihin liittyvissä tukitehtävissä.   
 
 

Hakijalta odotamme  
 
Odotamme sinulta kokemusta digitaalisista oppimisympäristöistä ja oppimateriaaleista. Monipuolinen 
kokemus PVMoodlesta on edellytys tehtävän menestyksekkääseen hoitamiseen. Katsomme eduksi 
Systems Approach to Training -konseptin tuntemuksen ja kokemuksen CCD-dokumenttien laatimisesta. 
Tehtävän hoitaminen edellyttää erinomaisia tietotaitoja Microsoft Office -ympäristössä. Tuotat FINCENTin 
ADL-sisältöjä pääosin Microsoft Officea käyttäen. Kokemus interaktiivisten ADL-sisältöjen (SCROM) 
tuottamiseen käytetyistä muista ohjelmistoista katsotaan eduksi.Tämä työ sopii mainiosti myös opiskelijalle. 
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Kelpoisuusvaatimukset  
 

• Kielitaito: suomi, englanti  
 

Palkkaukseen liittyvät tiedot  
 
Tehtävän palkkio on 180€/vrk (brutto), projektityöntekijä. 
 
Matkakustannukset kotipaikan ja työntekopaikan välillä korvataan yleisen ja voimassaolevan 
Virkaehtosopimuksen mukaisesti.  
 
Muualla kuin Santahaminassa tapahtuvista koulutustapahtumista maksetaan yleisen ja voimassaolevan 
Virkaehtosopimuksen mukaista päivärahaa.  
 
 

Edut  
 
Tarjoamme henkilöstölle koulutustehtäviin liittyen 
 

• vastikkeettoman majoituksen työtehtävien keston ajalle  

• mahdollisuuden käyttää Maanpuolustuskorkeakoulun liikuntatiloja  

• mahdollisuuden käyttää Maanpuolustuskorkeakoulun työpaikkaruokalaa (oma kustanne)  

• mahdollisuuden osallistua täydennyskoulutukseen Suomessa ja ulkomailla  

• modernit opetustilat ja -välineet 
 
 

Muut tehtävään liittyvät tiedot  
 
Hae tehtävään ilmoittautumalla FINCENTin rosteriin tästä linkistä 
https://www.lyyti.in/ilmoittaudu_rosteriin  
 
Lisätietoja tehtävästä voi tiedustella osoitteesta fincent@fincent.fi 
 


