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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 United Nations Mine Actions Service (UNMAS) Threat Mitigation Advisory Team 
(TMAT) Mobile Training Teamiin   
 
Toimit “Improvised Explosive Device” (IED) -tiimissä YK:n rauhanturvaajien kouluttajana “Conventional 
Munitions Disposal” (CMD)- ja IED- toiminnassa. Suunnittelet ja ohjaat opetusta osana muuta 
opettajaryhmää. Hyödynnät opetustyössäsi ajantasaisia sotilaskoulutus- ja aikuisopetusmetodeja.   
 
 

Hakijalta odotamme  
 
Koulutus on pääosin rauhanturvaajatehtäviin lähteville sotilaille annettavaa Counter-IED -koulutusta. 
Koulutus annetaan Suomessa, lähtömaassa tai YK:n koulutuskeskuksessa Ugandan Entebbessä. Tämä 
koulutus on osa NATOn koulutustukea YK:lle.    
 
 

Kelpoisuusvaatimukset  
 

 Kielitaito: suomi, englanti   

 Terveydeltään ja fyysiseltä kunnoltaan soveltuva opetustyöhön  

 Koulutustausta: sotilas, poliisi tai siviili. Perusyksikön kouluttajina toimiva palkattu sotilashenkilöstö 
tai OIR-, EUTM -operaation kouluttajatehtävissä palvelleet täyttävät hyvin kouluttajilta toivottavat 
osaamisvaatimukset.  
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 Kokemus ja pätevyys: vähintään kolmen vuoden kokemus C-IED -alan kouluttajatehtävistä, 
voimassa oleva IEDD-pätevyys. 
 

 

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 (omakustanne)  

 mahdollisuuden osallistua täydennyskoulutukseen Suomessa ja ulkomailla  

 Valtiokonttorin vakuutusturvan tehtävän ajaksi  

 modernit opetustilat ja -välineet 
 
 

Muut tehtävään liittyvät tiedot  
 
Koulutustapahtumien kestot valmistelujaksoineen ovat arviolta 2-6 viikkoa vuodessa, mahdollisesti osin tai 
kokonaan ulkomailla. 
 
Hae tehtävään ilmoittautumalla FINCENTin rosteriin tästä linkistä 
https://www.lyyti.in/ilmoittaudu_rosteriin  
 
Lisätietoja tehtävästä voi tiedustella osoitteesta fincent@fincent.fi 
 


