
 

 
VERSO-ohjelma |  
Suomen sovittelufoorumi ry | Finlands Forum för Medling | Finnish Forum for Mediation | www.sovittelu.com  
Facebook: VERSO - sovittelu | Twitter: @Verso_sovittelu | Instagram: verso_sovittelu | Snapchat: Versonsnappi  1 

Etsimme äitiyslomasijaista Verso-tiimiimme! 

Haluatko olla mukana rakentamassa sovinnollisempaa tulevaisuutta yhdessä VERSO-ohjelman tiimin kanssa?  

Haemme äitiyslomasijaista VERSO-ohjelman kouluttajan tehtävään. 

VERSO-ohjelma tuo varhaiskasvatus- ja opetusalan ammattilaisille sekä lapsille, oppilaille ja opiskelijoille 
restoratiivisia kohtaamisen menetelmiä arjen toimintaan. Restoratiivinen lähestymistapa vahvistaa sovittelevaa 
toimintakulttuuria ja restoratiivinen sovittelu tarjoaa vaihtoehtoisen menetelmän ratkaista lasten ja oppilaiden 
keskinäisiä sekä opettajien ja oppilaiden välisiä ristiriitoja arjen toiminnassa. Sovittelu on selkeä toimintamalli, 
jonka avulla sovittelijoiksi koulutetut koulun henkilökunnan jäsenet ja oppilaat auttavat osapuolia itse löytämään 
ratkaisun ristiriitaansa.  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA tukee oppimis- ja kasvatusyhteisöjen sovittelutoimintaa. 
Käynnistämme ja ylläpidämme koulutuksin sovittelutoimintaa päiväkodeissa, ala- ja yläkouluissa, 
yhtenäiskouluissa, lukioissa ja toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa sekä kentältä tulevan kiinnostuksen ja 
yhteistyön puitteissa myös muissa kasvatus- ja opetusyhteisöissä eri puolilla Suomea. 

VERSO-ohjelman kouluttajana tehtäväsi on toimia vertaissovittelutoiminnan käynnistämisen ja ylläpidon 
kouluttajana yhdessä kouluttajatiimin kanssa. Työsi toteutuu kouluilla ja oppilaitoksilla sekä tarvittaessa myös 
etätyönä toimistoltamme käsin tai sovitusti. Kouluttamisen lisäksi osallistut koulutuksen kehittämiseen, 
raportointiin ja tilastointiin sekä tiimien työskentelyyn.  

Toivomme, että sinulla on: 
• Kokemusta kouluttamisesta ja opettajien sekä oppilaiden kanssa työskentelystä 
• Tehtävään sopiva pohjakoulutus 
• Mielenkiintoa opetuskentän hyvinvoinnin ja kiusaamisenehkäisyn edistämiseen 
• Hyvät vuorovaikutustaidot 
• Hyvät kirjalliset ja suulliset viestintätaidot suomeksi, englannin ja ruotsinkielen hallinta on etu 
• Verkko- ja some-viestinnän osaamista 
• Oma-aloitteinen ja tavoitteellinen työskentelytapa 
• Vertaissovittelutoiminnan, sovittelutyön tuntemus ja/tai sovittelijana toimiminen on iso etu 

Tarjoamme sinulle erinomaisen työyhteisön, mielenkiintoisen toimintaympäristön ja ammattilaisten tuen 
työssäsi menestymiseen. VERSO-ohjelma on valtakunnallinen, joten työ edellyttää toisinaan matkustamista ja 
yöpymistä koulutuskeikoilla eri puolilla maata. Työsuhde toteutuu Suomen Sovittelufoorumin organisaatiossa 
VERSO-ohjelmassa ja se alkaa sovitusti marraskuussa 2021 ja jatkuu äitiyslomasijaisuuden ajan lokakuun 2022 
loppuun saakka.  

Lisätietoja tehtävästä antaa koulutuspäällikkö Eeva Saarinen perjantaina 10.9. klo 9-15 puhelimitse  
gsm: 040 0234688. 

Hae tehtävään viimeistään perjantaina 17.9.2021 lähettämällä hakemuksesi palkkatoiveineen ja CV:si 
sähköpostilla osoitteeseen eeva.saarinen@sovittelu.com. Hakemusten perusteella kutsumme haastatteluun joko 
toimistollemme tai etäyhteydellä. Haastattelut toteutuvat perjantaina 24.9.2021 sovitusti. 

Odotamme mielenkiinnolla hakemustasi!  

VERSO-ohjelman Verso-tiimi 
 
Lue lisää sovittelusta ja Suomen Sovittelufoorumista: www.sovittelu.com 
Lue lisää VERSO-ohjelmasta: https://sovittelu.com/vertaissovittelu/  
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