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STRATEGIA  
 
1 WISEn toiminnan perusteet  
 
WISE on syyskuussa 2015 perustettu laajan turvallisuuden verkosto, joka yhdistää 
kansalaisjärjestöjä ja eduskuntapuolueiden edustajia. 
 
WISE lähtee toiminnassaan liikkeelle laajasta, inhimillisen turvallisuuden periaatteisiin 
pohjautuvasta turvallisuuskäsityksestä, jonka mukaan perinteisen, myös kovaksi 
turvallisuudeksi kutsutun turvallisuusajattelun lisäksi keskusteluun ja päätöksentekoon 
tuodaan mukaan laajemmasta perspektiivistä katsottuna nykyajan turvallisuuteen liittyviä ja 
vaikuttavia asioita, kuten inhimilliset turvallisuusnäkökohdat; ihmisoikeudet ja 
osallistuminen, demokratia ja hyvä hallinto, ympäristö- ja talouskysymykset sekä kestävä 
kehitys.  
 
WISEn tärkein strateginen tavoite on tukea yhteiskunnallista keskustelua inhimillisen ja 
laajan turvallisuuden käytännön merkityksistä sekä toimintaa niiden edistämiseksi. WISE tuo 
erityistä lisäarvoa toimintakentälle tuomalla yhteen näiden kysymysten kanssa 
työskenteleviä kansanedustajia ja kansalaisjärjestöjen edustajia, tarjoamalla yhteisen 
vuoropuhelu- ja yhteistyöfoorumin edistämään yhteisiä tavoitteita laajalla rintamalla.  
 
WISEn tavoitteena on: 

 koota ja levittää laajaan, inhimilliseen turvallisuuteen liittyvää tietoa; 
 järjestää koulutusta laajasta turvallisuudesta, siviilikriisinhallinnasta, konfliktien 

ehkäisystä ja rauhanrakentamisesta; 
 lisätä laajaan turvallisuuteen liittyvää asiantuntemusta;  
 antaa toimintasuosituksia niille yhteiskunnan eri sektoreille, politiikan aloille ja 

tahoille, jotka toimivat tai voisivat toimia konfliktien ehkäisemiseksi ja rauhan 
rakentamiseksi; ja 

 toimia kansainvälisellä, erityisesti eurooppalaisella, tasolla muiden suomalaisten ja 
eurooppalaisten järjestöjen kanssa vaikuttaen EU:n, ETYJin ja YK:n toimintaan laajan 
turvallisuuden periaatteiden puolesta. 

 
2 Toiminnan suunta 
 
2.1 Arvot     
 
Perinteisesti turvallisuutta on käsitelty valtiotasolta käsin; takaamalla valtion turvallisuutta 
sotilas-, poliisi- ja muiden turvallisuusalan toimijoiden voimin on turvattu omien kansalaisten 
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turvallisuus. Kansainvälisen turvallisuusympäristön muutos ja kansalaisten kokema 
turvattomuus, tiukoistakin turvallisuusjärjestelyistä huolimatta, ovat pakottaneet 
kansainvälisen yhteisön pohtimaan turvallisuuden sisältöä uudelleen. 

 
Turvallisuuden käsite kehittyy ja muuttuu uhkakuvien muuttumisen myötä. Nykyisin valtiot 
ja yhteiskunnat ovat yhä keskinäisriippuvaisempia ja globaalit ongelmat ja uhkat ovat 
levinneet kaikkialle maailmassa. Nämä uhat kohdistuvat aiempaa enemmän yksilöihin ja 
yhteisöihin, joiden turvallisuuteen viitataan inhimillisellä turvallisuudella erotuksena 
valtioiden turvallisuudesta. Yksilöiden ja yhteisöjen turvallisuuteen kohdistuu fyysisen 
väkivallan lisäksi uhkia, jotka eivät kuulu sotilaallisen turvallisuuden kategoriaan: esimerkiksi 
köyhyys, ihmisoikeusrikkomukset ja ympäristöongelmat. Nämä ongelmat puolestaan 
kärjistyessään vaikuttavat yhteiskunnalliseen vakauteen, voivat kärjistää toinen toistaan ja 
saattavat aiheuttaa konflikteja, joita voidaan joutua sotilaallisin keinoin hallitsemaan. 
Turvallisuuden eri ulottuvuuksien, kuten myös kehityspolitiikan, rajat ovat häilyvät ja 
vaikutukset päällekkäisiä, joten tällä toimintakentällä laaja katsantokanta on ainoa toimiva 
ratkaisu. Politiikassa inhimillisen turvallisuuden lähestymistapa tarkoittaa kolmen vapauden 
turvaamista: ”vapautta pelosta” (kidutus, sorto, väkivalta), ”vapautta puutteesta” (köyhyys, 
nälkä, sairaudet) ja ”vapautta elää arvokkaasti” (ihmisoikeudet).  
 
Inhimillistä turvallisuutta lisätään paitsi ihmisiä suojelemalla myös parantamalla heidän 
mahdollisuuksiaan osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja lisäämällä heidän 
kapasiteettejaan ja voimavarojaan konfliktien ratkaisemisessa ja turvallisuusuhkiin 
vastaamisessa. Politiikkojen inhimillistä turvallisuutta edistävää vaikutusta ja näin ollen 
konfliktien ehkäisyä parannetaan myös kuulemalla kansalaisyhteiskunnan toimijoita 
erilaisissa valtiollisissa ja kansainvälisissä elimissä, kuten Euroopan unionissa ja 
Yhdistyneissä kansakunnissa. Tämä edistää myös globaalin demokratian toteutumista.   
 
WISE korostaa, että konfliktit on ratkaistava ensisijaisesti ennen kuin ne muuttuvat 
aseellisiksi. Konfliktin eskaloitumiseen viittaavien varhaisten merkkien havaitseminen on 
ensiarvoisen tärkeää. Kansalaisyhteiskunnan toimijoilla on tässä merkittävä rooli. Konfliktien 
ehkäisyä voidaan edistää muun muassa parantamalla ihmisoikeuksia, lisäämällä 
suvaitsevaisuutta koulutuksen avulla ja naisten yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia 
sekä kehittämällä elinympäristöä kestävällä tavalla. Konfliktien ehkäisyssä on erityisen 
tärkeää luoda yhteiskuntiin oikeudenmukaiset sosiaaliset ja taloudelliset rakenteet.  
 
WISE painottaa naisten roolia rauhanrakentamisessa ja turvallisuudessa. Naisten saaminen 
mukaan aktiivisina toimijoina konfliktinehkäisyyn, kriisinhallintaan ja rauhanrakentamiseen 
on ensisijaisen tärkeää. 
 
2.2 Visio 
 
Uusi laajan turvallisuuden verkosto WISE tarjoaa kansalaisyhteiskunnan toimijoille, 
virkamiehille, kansanedustajille, tutkijoille, toimittajille, yksityishenkilöille ja yrityksille 
kattavan ja monipuolisen yhteistyöfoorumin, jonka kautta voidaan edistää vuoropuhelua ja 
tiedonvälitystä yhteiskunnan eri toimijoiden välillä sekä suunnitella ja toteuttaa yhteisiä 
hankkeita.  
 
Vuonna 2020, jolloin WISE täyttää 5 vuotta, se on tunnettu ja vahva laajan turvallisuuden 
kysymyksiin erikoistunut verkosto. Verkostossa toimii aktiivisesti järjestöjä, joiden toiminta 
on konflikteja ehkäisevää ja rauhaa rakentavaa. Kaikki eduskuntapuolueet ovat toiminnassa 
mukana ja ovat edustajiensa kautta vaikuttamassa verkoston toimintaan ja inhimillisen 
turvallisuuden periaatteiden edistämiseen ja ottavat huomioon verkoston tavoitteet ja 



 3 

verkoston edistämät kysymykset poliittisessa päätöksenteossa. Lisäksi verkostossa toimii 
yksittäisiä asiantuntijoita. Jäsenet ja asiantuntijat ovat sitoutuneita verkoston työhön ja niiden 
monipuolinen osaaminen on sen voimavara. 
 
WISEn toiminnan ansiosta kansalaisjärjestöjen edustajien, poliitikkojen ja tutkijoiden 
tietämys inhimillisen turvallisuuden kysymyksistä on selkeästi kasvanut. Kansanedustajat 
huomioivat ja hyödyntävät lainsäädäntötyössään verkoston kautta saamaansa 
asiantuntijatietoa ja pystyvät jakamaan omaa tietämystään kansalaisjärjestöjen edustajille 
WISEn tarjoaman suoran vuoropuhelukanavan kautta. Kansalaisjärjestöjen ja 
eduskuntaryhmien edustajien yhteistyöllä saadaan yhteisesti tärkeäksi koettuja laajan 
turvallisuuden teemoja edistettyä aiempaa tehokkaammin. Kansalaisjärjestöt huomioivat 
oman toimintansa suunnittelussa ja toteutuksessa hyvin laajan turvallisuuden periaatteita. 
Suomalaisessa yhteiskunnassa käydään aktiivista keskustelua turvallisuudesta sen 
inhimillinen ulottuvuus huomioiden.  
 
Kansainvälisellä tasolla WISE toimii aktiivisesti European Peacebuilding Liaison Office -
verkostossa ja muissa laajaa, inhimillistä turvallisuutta edistävissä verkostoissa. 

 
 

3 Strategian kuvaus 
 

3.1.    Turvallisuusympäristön muutos 
 

Tämän päivän kansainvälistyneessä ja verkottuneessa maailmassa turvallisuus ei tarkoita 
enää ulkopuolelta tuotua toimintaa, jolla ratkaistaan väkivaltaan liittyviä ongelmia. Yksilön 
kokemukseen turvallisuudesta vaikuttavat useita sektorirajoja ylittävät ilmiöt, kuten 
rakenteellinen tasa-arvo, oikeusvaltion vahvuus, ilmastonmuutos, tietoturva tai väkivallan 
omasta mielestään oikeuttavat, ääriliikkeet ja -ideologiat. Perinteisten turvallisuustoimijoiden 
rooli ei ole katoamassa, mutta niiden on sopeuduttava uuteen turvallisuusympäristöön ja 
toimittava jatkuvasti yhteistyössä muiden alojen asiantuntijoiden kanssa.  
 
Turvallisuus on tunnepitoinen kokemus, josta jokaiselta löytyy henkilökohtainen mielipide. 
Siksi ns. turvallistamista tapahtuu jatkuvasti niin paikallisella kuin kansainvälisellä tasolla: 
tunnepitoiset ongelmat on helppo muotoilla uhkakuviksi ja tarjota niihin nopeita, 
voimakeinoja suosivia ratkaisua. Usein yksinkertaistetut ja lyhytaikaiset ratkaisut kuitenkin 
vain pahentavat ongelmia pitkällä aikavälillä. Nykyaikaisessa turvallisuusympäristössä onkin 
tärkeää pureutua niiden taustalla oleviin syihin: miten ennaltaehkäisemme ilmiöitä, jotka 
aiheuttavat turvattomuuden tunnetta?  
 
Turvallisuus perustuu toimijoiden väliselle luottamukselle ja joustavuudelle äkillisten 
muutosten edessä. Kehitysyhteistyössä on jo pitkään puhuttu paikallisesta omistajuudesta, 
kontekstispesifisyydestä, konfliktisensitiivisyydestä ja Do No Harm -ajattelusta. Nämä 
ajatukset eivät rajoitu vain kaukaisiin, hauraisiin valtioihin, vaan pätevät myös lähialueilla ja 
kotimaassa. Ilman paikallistason luottamusta ja omistajuutta jäävät valtio- ja kansainvälisen 
tason turvallisuustoimijat ontoiksi ja jäykiksi rakenteiksi, joilla ei vaikuteta yksilön 
kokemukseen turvallisuudesta.  
 
Uudessa turvallisuusympäristössä jako kotimaisen ja kansainvälisen välillä hämärtyy 
jatkuvasti. Väkivaltainen ekstremismi on hyvä esimerkki tällaisesta rajat ylittävästä 
ongelmasta: ilmiö yhdistää toimintaa kotimaassa ja kriisialueilla ja vaatii joustavaa 
yhteistyötä eri toimijoiden välillä uskonnollisista yhteisöistä perinteisiin 
turvallisuustoimijoihin, kuten viranomaisiin. Tärkein työ ongelman ratkaisemiseksi tapahtuu 
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paikallistasolla, jossa toimijoilta vaaditaan herkkyyttä ja henkilötason luottamusta. 
Paikallistason kokemusten on kuitenkin heijastuttava myös kansainväliselle tasolle, jotta 
ratkaisuista tulisi kestäviä. 
 
Pehmeän ja kovan turvallisuuden rajan hämärtyessä Suomessa on tarvetta verkostolle, joka 
toimii sillanrakentajana perinteistä ja uutta, laajaa turvallisuutta korostavien toimijoiden 
välillä. Valtio- ja järjestötoimijoiden on yhdessä pohdittava, millaisten yhteistyön kautta 
erilaiset turvallisuusuhat ovat ennaltaehkäistävissä kestävimmin ja kuinka varmistetaan 
toiminnan joustavuus ja muutoskyky turvallisuusongelmien kärjistyessä. 
Turvallisuustoiminnan on perustuttava luottamukseen siitä, että yllättävissä kriisitilanteissa 
eri toimijat tekevät koordinoidusti osuutensa, tukevat toisiaan sektori- ja toimintatasojen yli 
ja vastaavat monimutkaisten ongelmien syihin tehokkaasti, ammattimaisesti ja 
pitkäjänteisesti populististen ja lyhytaikaisten pintatason ratkaisujen sijaan. Toimintaa on 
pystyttävä muokkaamaan tarvittaessa nopeasti ja sitä on kehitettävä jatkuvasti ja 
itsekriittisesti, kuunnellen saman ongelman kanssa työskenteleviä mutta eri tulokulmasta 
lähestyviä yhteistyökumppaneita. Toiminnan vaikuttavuus monimutkaistuvissa 
turvallisuusympäristöissä on tehokkainta perinteiset sektorirajat ylittävän dialogin ja 
yhteistyön kautta.   
 
3.2.    WISEn rooli 
 

Kansalaisyhteiskunnan konfliktinehkäisyverkosto KATU ja ETY-yhdistys STETEn tuki ovat 
toimineet vuosia ansiokkaasti turvallisuuspolitiikan sektorilla. KATU on tuonut yhteen 
kansalaisjärjestöjä, STETE kansanedustajia, tutkijoita, virkamiehiä ja toimittajia. 
Toimintaympäristön muuttuessa ja järjestöjen kasvaessa lähemmäksi toisiaan syntyi ajatus 
niiden yhdistämisestä. Yhteinen rakenne vähentää pienillä voimavaroilla tehtävän toiminnan 
päällekkäisyyttä, yhdistää laajat yhteistyöverkostot ja parantaa toiminnan laatua.  
 
WISEn tehtävänä on tuoda esiin kansalaisyhteiskunnan - kansanedustajista 
kansalaisjärjestöjen edustajiin – näkemyksiä turvallisuuskysymyksistä päätettäessä ja pyrkiä 
löytämään yhteistoiminnan muotoja. WISE pyrkii edistämään keskustelua 
turvallisuuspolitiikan haasteista ja valinnoista eri foorumeilla hallinnon, virkamiesten ja 
kansalaisyhteiskunnan välillä. Verkosto järjestää koulutuksia ja julkisia tilaisuuksia 
päivänpolttavista turvallisuuskysymyksistä, joihin se kutsuu puhujiksi eri alojen 
asiantuntijoita kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyöverkostojensa kautta. WISE julkaisee 
asiantuntijakirjallisuutta, temaattisia julkaisuja ja tiedotuslehtisiä sekä opinto- ja muuta 
informaatioaineistoa ja tekee toimintasuosituksia toimialaansa kuuluvista asioista. WISE 
osallistuu myös aktiivisesti eri neuvottelukuntien ja koordinaatioryhmien kokouksiin laajan 
turvallisuuden alueella, erityisesti siviilikriisinhallinnan ja rauhanrakentamisen aloilla.  
WISEn työssä keskeisenä pidetään julkisuus- ja avoimuusperiaatteiden noudattamista niin 
Suomessa kuin kansainvälisesti.  
 
Tämän päivän turvallisuuspoliittiset ongelmat eivät ratkea yhdellä politiikka- tai 
toimialasektorilla. Siksi WISE pyrkii tilaisuuksissaan kokoamaan yhteen perinteisiä ja uusia 
turvallisuuspolitiikan asiantuntijoita. Yksi esimerkki tällaisesta tilaisuudesta on WISEn 
vuosittainen Turvallisuuspoliittinen akatemia, joka on KATUn järjestämänä vakiintunut 
kotimaisena, korkean tason koulutuksena alan toimijoille. Viime vuosina sen teemat ovat 
vaihdelleet rauhanvälityksestä kriisinhallintaan ja simulaatioharjoituksia ovat ohjanneet 
kansainvälisissä tehtävissä ansioituneet suomalaiset asiantuntijat. 
 
Suomalainen kansalaisyhteiskunta on itsessään turvallisuustuote, jota arvotetaan maailmalla. 
Suomalaisilla asiantuntijoilla ja järjestöillä on myös hyvä maine luotettavina ja asiansa 
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osaavina turvallisuuspoliittisina toimijoina maailmalla. WISEn taustalla on ajatus siitä, että 
mikäli kotimaisten huippuosaajien ja järjestöjen asemaa halutaan vahvistaa kansainvälisistä 
huippuneuvotteluista paikallistason käytännön toimintaan, tämä vaatii uudenlaista 
lähestymistapaa kotimaisten asiantuntijoiden koulutukseen.  
 
WISE tekee vaikuttamistyötä, jotta esimerkiksi EU-operaatioihin otetaan mukaan entistä 
enemmän ja paremmin koulutettuja kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Heitä tarvitaan 
monitoroinnin ohella esimerkiksi demokraattisten rakenteiden pystyttämisen neuvontaan ja 
tiedon jakajiksi kansainvälisistä sopimuksista koskien ihmisoikeuksia ja poliittisia sekä 
kansalaisoikeuksia ruohonjuuritasolla ja muihin vastaavan kaltaisiin tehtäviin. 
 
 
4 Toiminnan painopistealueet  
 
WISE järjestää seuraavanlaista toimintaa edistääkseen strategista tavoitettaan keskustelun ja 
toiminnan lisäämiseksi inhimillisestä ja laajasta turvallisuudesta.  
 
4.1 Koulutus 
 
WISE tarjoaa laajan ja inhimillisen turvallisuuden koulutusta taustatahojensa työntekijöille ja 
muille asiantuntijoille.  

 
(1) WISE järjestää vuosittain korkeatasoisen Turvallisuuspoliittisen akatemian, jossa 

alan johtavien ammattilaisten johdolla perehdytään turvallisuuspolitiikan 
ajankohtaisiin kysymyksiin.  

(2) WISE järjestää haurailla alueilla työskenteleville kotimaisille järjestötoimijoille 
vuosittaisen kurssin käytännön kenttätyön turvallisuusongelmista. Sen 
tarkoituksena on tarjota kotimaisille asiantuntijoille kehitysyhteistyöstä 
rauhanvälitykseen samankaltaiset perustaidot, joita Kuopiossa järjestettävät EUCCC-
kurssit ovat tarjonneet siviilikriisinhallintaoperaatioihin hakeutuville. Näin 
vahvistetaan suomalaista kapasiteettia toimia jatkossakin maailman hauraimmilla 
alueilla.  

(3) WISE järjestää nuorille turvallisuuspolitiikan osaajille mentoriohjelman, joka tarjoaa 
tuleville asiantuntijoille apua urasuunnittelussa. Ohjelman mentoreiksi pyydetään 
kansainvälisillä kentillä tunnustettuja kotimaisia huippuosaajia, joiden 
erikoisosaaminen vaihtelee esimerkiksi siviilikriisinhallinnasta kyberturvallisuuteen 
ja rauhanvälitykseen. Mentorit tapaavat ja keskustelevat mentoroitavien nuorten 
kanssa säännöllisesti 9 kk kestävän ohjelman aikana, jonka lopuksi ohjelman antia 
käsitellään WISEn turvallisuuspoliittisessa akatemiassa. Käytännön neuvot ja 
kokemukset kerätään lopuksi kaikille avoimeen julkaisuun.  
 

Lisäksi järjestetään muutama korkeatasoinen laajaan turvallisuuteen keskittynyt seminaari 
tai konferenssi vuosittain.  
 
Koulutusstrategian suunnittelussa kohdistetaan huomio WISEn oman koulutuskapasiteetin 
kasvattamiseen ja kouluttajareservin luomiseen. Vaikka WISEn koulutukset suunnataan 
ensisijaisesti suomalaisille toimijoille, on arvioitava, mahdollistetaanko myös ulkomaisten 
kansalaisjärjestöjen edustajien osallistuminen kursseille.  
 
Koulutusstrategian suunnittelun yhteydessä omavaraisuuden kasvattamiseksi selvitetään 
lisäksi mahdollisuus välittää kursseja ostopalveluina muille yhteistyötahoille, kuten 
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viranomaisille. Toisaalta tarkennetaan, mitkä ovat koulutusyhteistyön muodot 
siviilikriisinhallintakoulutuksesta vastaavan Kriisinhallintakeskuksen (CMC Finland) kanssa.  
  
4.2 Vaikuttamistyö 
 
Vaikuttamistyö on verkoston tärkeä painopistealue. Sen keskeiset substanssialueet ovat laaja 
turvallisuus sekä kokonaisvaltaista kriisinhallintaa, konfliktinehkäisyä ja rauhanrakentamista 
koskevat ohjelmat, sopimukset ja neuvottelut.  
 
Suomessa vaikuttamistyön keskeiset kohteet ovat ulkoasiain- ja sisäministeriö, eduskunta, 
Kriisinhallintakeskus CMC ja puolustusvoimien kansainvälinen keskus FINCENT. 
Eurooppalaisella tasolla Euroopan unioniin kohdistuva vaikuttamistyö kanavoidaan EPLOn 
kautta kuitenkaan unohtamatta suoraa vaikuttamista suomalaisiin Euroopan parlamentin 
jäseniin ja suomalaiseen komissaariin esikuntineen. Etyjissä pyritään vaikuttamistyö 
kohdentamaan Suomen Etyj-suurlähetystöön ja Etyjin sihteeristöön. 
 
Tärkeää vaikuttamistyötä on myös verkoston sisäinen työ: järjestöjen ja kansanedustajien 
sitouttaminen ja niiden kokouksiin osallistuminen. Laajan turvallisuuden kysymyksissä WISE 
aikoo olla aktiivinen toimija sekä kansainvälisissä verkostoissa että Suomessa.  
 
4.3 Tiedotus  
 
Kaksi kertaa kuussa ilmestyvä sähköinen uutiskirje on verkoston tärkein tiedotuskanava. 
Viestien sisältö pidetään painavana ja ajankohtaisena. Niissä tarjotaan seulottua tietoa ja 
hyviä raportteja esimerkiksi kansainvälisistä vierailuista, järjestöjen tapahtumista ja 
seminaareista. WISEn yhteistyötahojen ja kansainvälisten järjestöjen toimintaa koskevaa 
aineistoa lisätään ja järjestöjä innostetaan lähettämään säännöllisiä päivityksiään WISEn 
toimistoon uutiskirjeeseen lisättäväksi.  
 
WISE tuottaa korkeatasoisia julkaisuja turvallisuuspolitiikan eri alueilta. Julkaisutoimintaa 
kehitetään muiden järjestöjen ja esimerkiksi Kriisinhallintakeskuksen kanssa. 
 
Ajankohtaista tietoa julkaistaan WISEn kotisivuilla internetissä, jonne myös laitetaan kaikki 
julkaisut sähköisessä muodossa. Järjestö informoi toiminnastaan ja tiedottaa muista 
turvallisuuteen liittyvistä asioista myös sosiaalisessa mediassa. 
 
4.4 Kansainvälinen toiminta 
 
WISE toimii EPLO:ssa, joka pyrkii vaikuttamaan niin EU:n kuin sen jäsenvaltioiden 
konfliktinehkäisy-, kriisinhallinta- ja rauhanrakennustyöhön.  Yhteistyö EPLOn ja sen muiden 
jäsenjärjestöjen kanssa on WISElle ensisijaisen tärkeää, koska siviilikriisinhallintaa koskeva 
lainsäädäntötyö ja operaatioiden suunnittelu tapahtuvat EU:n tasolla.  
 
4.5 Yhteistyö kotimaisten kumppanien kanssa 
 
WISE pyrkii laaja-alaiseen yhteistyöhön myös verkoston ulkopuolella olevien muiden 
suomalaisten kansalaisjärjestöjen kanssa temaattisissa kysymyksissä.  
 
Viranomaispuolella yhteistyötä tehdään erityisesti ulkoministeriön, sisäministeriön, 
Kriisinhallintakeskuksen ja Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen kanssa. 
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5 Seuranta 
 
Strategian toteutumista seurataan vuosiraportein järjestön vuosikokouksissa. Järjestön 
toiminnan vaikuttavuutta ja osallistujatyytyväisyyttä kehitetään parantamalla määrällistä ja 
laadullista seurantaa. 
 

 


