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Puolustusvoimien 

kansainvälinen keskus 

Etsimme osaajia henkilöstöpooliin 

 
 
Puolustusvoimien kansainvälinen keskus, FINCENT, joka toimii osana Maanpuolustuskorkeakoulua, 
järjestää sotilaallisen- ja kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan kursseja johto- 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 kouluttajaa Integrated Peace Operations - kurssille (IPC). 
 
Toimit opettajana kansainvälisille aikuisopiskelijoille, jotka ovat taustaltaan virassa olevia sotilaita, poliiseja 
tai siviilikriisinhallintatehtäviin hakeutuvia siviilejä. Suunnittelet ja ohjaat opetusta osana muuta 
opettajaryhmää. Hyödynnät opetustyössäsi ajantasaisia aikuisopetusmetodeja. Arvostamme kokemusta 
verkko-opetuksesta.  

 
Hakijalta odotamme  
 
Tämän kurssin opettajilta edellytämme vankkaa kokemusta ja ajantasaista kokemusta  
YK -kriisinhallintaympäristössä ja etenkin ”integrated”-kokemusta eli sotilas-poliisi-siviili -komponenttien ja 
maatiimin yhteistoiminnasta.  Kokemus operaatiosta kentällä on hyvin suotavaa, mieluiten YK-mission 
päämajan tai sektorin tasolta. Vaihtoehtoisesti kokemus ja tuntemus YK ”Country Team”- toiminnasta tulee 
kyseeseen. Kurssin opettajat ovat tyypillisesti sotilaita (myös reservin), poliiseja tai siviilejä. Tarvitsemme 
myös aiheeseen liittyvien erityisalojen opettajia kuten humanitäärinen apu, kansalaisjärjestöt, juridiikka, 
lastensuojelu jne. Tyypillisiä työtehtäviä missioissa, joista kokemuksesi on voinut karttua ovat esimerkiksi 
esikuntaupseeri, SSR ja DDR -toimiston tehtävät, UNPOL-upseeri sektori- tai komponenttitasolla tai tehtävät 
POLAD, SSR, DDR, MILAD -tasolla YK mission esikunnassa.  
 
Osa IPC -kursseista järjestetään yhteistoiminnassa Kriisinhallintakeskus CMC Finlandin kanssa ja East 
African Standby Forcen kanssa Itä-Afrikassa. Jälkimmäisten kurssien opettajilla arvostamme alueen 
tuntemusta ja edellytämme matkustusvalmiutta. 
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Kelpoisuusvaatimukset  
 

 Kielitaito: suomi, englanti  

 Koulutustausta: sotilas, poliisi, siviili 

 Terveydeltään ja fyysiseltä kunnoltaan soveltuva opetustyöhön  
 
 

Palkkaukseen liittyvät tiedot  
 
Opettajan tehtävän palkkio on alk. 195€/vrk (brutto).   
 
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 (ml. saunat)  

 mahdollisuuden käyttää Maanpuolustuskorkeakoulun työpaikkaruokalaa (oma kustanne)  

 mahdollisuuden osallistua täydennyskoulutukseen Suomessa ja ulkomailla  

 Valtiokonttorin vakuutusturvan tehtävän ajaksi  

 modernit opetustilat ja -välineet 
 

 
 

Muut tehtävään liittyvät tiedot  
 
 
Kurssi järjestetään 1-2 kertaa vuodessa. Kurssi kestää kaksi viikkoa ja sitä edeltää kurssista riippuen 
suunnittelujakso, kestoltaan 2-5 päivää. Tilanteesta ja kurssista riippuen suunnittelujaksoja järjestetään 
vuoden aikana useampi. Vuosittainen työntarve on noin 2 - 5 viikkoa. 
 
Hae tehtävään ilmoittautumalla FINCENTin rosteriin tästä linkistä 
https://www.lyyti.in/ilmoittaudu_rosteriin  
 
Lisätietoja tehtävästä voi tiedustella osoitteesta fincent@fincent.fi 
 


