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Etsimme kouluttajaa VERSO-ohjelmaan! 

Haluatko olla mukana rakentamassa sovinnollisempaa tulevaisuutta yhdessä VERSO-ohjelman asiantuntijoiden 
kanssa? Haemme nyt sovitteluosaajaa VERSO-ohjelmaan kouluttajan tehtävään. 

VERSO-ohjelma tuo varhaiskasvatus- ja opetusalan ammattilaisille sekä lapsille, oppilaille ja opiskelijoille restora-
tiivisia kohtaamisen menetelmiä arjen toimintaan. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa koko yhteisön restoratiivista 
ja sovittelevaa toimintakulttuuria. Restoratiivinen sovittelu tarjoaa vaihtoehtoisen menetelmän ratkaista lasten ja 
oppilaiden keskinäisiä sekä opettajien ja oppilaiden välisiä ristiriitoja arjen toiminnassa. Sosiaali- ja terveysjärjestö-
jen avustuskeskus STEA tukee oppimis- ja kasvatusyhteisöjen sovittelutoimintaa. Käynnistämme ja ylläpidämme 
koulutuksin sovittelutoimintaa varhaiskasvatusyksiköissä, ala- ja yläkouluissa, yhtenäiskouluissa, lukioissa ja toisen 
asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Lisäksi toimimme kentältä tulevan kiinnostuksen ja yhteistyön puitteissa 
myös muissa yhteisöissä eri puolilla Suomea. 

VERSO-ohjelman kouluttajana tehtäväsi on toimia vertaissovittelutoiminnan käynnistämisen ja ylläpidon koulut-
tajana yhdessä kouluttajaparin tai tiimin kanssa. Kouluttajan polku alkaa lasten kanssa työskentelystä ja etenee 
aikuisten kouluttamiseen oman osaamisesi vahvistuessa asiantuntijatiimimme kanssa yhteistyössä. Työsi toteutuu 
kouluilla ja oppilaitoksilla lähi- ja etätyönä sovitusti sekä toimistollamme Pitäjänmäellä. Kouluttamisen lisäksi osal-
listut raportointiin ja tilastointiin sekä tiimien työskentelyyn erinäisissä ohjelmamme käytännön tehtävissä.  

Toivomme, että sinulla on: 
• Sovittelukokemusta; kokemus lasten ja nuorten konfliktien sovitteluista katsotaan eduksi 
• Vankkaa restoratiivisen oikeuden arvojen ja periaatteiden omaksumista osana sovittelutoimintaasi 
• Kokemusta kouluttamisesta ja/tai mielenkiintoa kouluttajana kehittymiseen 
• Mielenkiintoa kasvatus- ja opetuskentän työrauhan ja kiusaamisenehkäisyn edistämiseen  
• Hyvät vuorovaikutustaidot suomeksi ja englanniksi; ruotsin kielen hallinta on etu 
• Pidät tiimityöskentelyä oman työsi lähtökohtana, mutta kykenet itsenäiseen työskentelyyn ja työajan hallintaan 

Tarjoamme sinulle erinomaisen työyhteisön, mielenkiintoisen toimintaympäristön ja ammattilaisten tuen työssäsi 
menestymiseen. Tehtäväsi syventää sovittelun asiantuntijuuttasi. VERSO-ohjelma on valtakunnallinen, joten työ 
edellyttää toisinaan matkustamista ja yöpymistä koulutuskeikoilla eri puolilla maata. Työajat seuraavat koulujen 
rytmejä ja yhdessä työtiimin kanssa sovitaan joustavasti kalenterin miehityksistä, tiimityöskentelystä, etä- ja lähi-
työstä ja lomien ajankohdista. 

Työsuhde toteutuu Suomen Sovittelufoorumin organisaatiossa VERSO-ohjelman alaisuudessa. Työsuhde alkaa 
tammikuun 2023 aikana sovitusti ja jatkuu määräaikaisella sopimuksella 31.12.2023 saakka. Mahdollisen myöntei-
sen rahoituspäätöksen myötä työsuhteen jatkuminen vuodelle 2024 on optiona, jota punnitaan paitsi rahoituksen 
myös kouluttajuutesi kehittymisen ja työtehtäviesi omaksumisen valossa erikseen.  

Lisätietoja tehtävästä antaa kehityspäällikkö Janne Johansson sähköpostilla janne.johansson@sovittelu.com tai  
puhelimitse ke 21.12. klo 10-12 ja ke 28.12. klo 12-14. gsm: 040 7788 086. 

Hae tehtävään viimeistään perjantaina 30.12.2022 lähettämällä hakemuksesi palkkatoiveineen ja CV:si sähköpos-
tilla osoitteeseen janne.johansson@sovittelu.com. Hakemusten perusteella lähetämme kutsut haastatteluun maa-
nantaina 2.1. 2023. Haastattelut toteutuvat toimistollemme Helsingin Pitäjänmäellä keskiviikkona 4.1.2023 haas-
tateltavien kanssa erikseen sovittuina kellonaikoina. 

Odotamme mielenkiinnolla hakemustasi!  
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