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Suomen Sovittelufoorumi ry www. sovittelu.com Kutomotie 16 00380 Helsinki 

 

Etsimme osaajaa kansainvälisen sovittelun ja rauhantyön edistämiseen 
 

Suomen Sovittelufoorumi ry (SSF) on yleishyödyllinen kansalaisjärjestö, joka edistää sovittelun käyttämistä 
ristiriitojen ja konfliktien ratkaisuissa. Päämääräänsä SSF toteuttaa tiedottamalla, vaikuttamalla, 
kouluttamalla ja yhteistyössä muiden sovittelun toimijoiden kanssa kokoamalla yhteen sovittelun 
asiantuntemusta ja osaamista. Toimintaa ja yhteistyötä kehitetään sekä kansallisesti että kansainvälisesti. 
(www. sovittelu.com) 

 
Vuoden 2022 keskeisenä tavoitteena on vahvistaa edelleen laajan yleisön tietoutta restoratiivisen oikeuden, 

sovittelun, konfliktinkäsittelyn sekä kriisinhallinnan ja rauhavälityksen lähtökohdista ja käytännöistä. 

Lähtökohtana ovat erityisesti ihmisoikeuksien ja lasten oikeuksien toteutuminen ja yhteisöjen turvallisuus 

sekä rauhaa edistävän toiminta- ja vuorovaikutuskulttuurin vahvistaminen. SSF:n toiminnassa on jo havaittu, 

että kansallisen sovittelutoiminnan käytännöt ja kokemukset ovat siirrettävissä myös kansainväliselle kentälle 

sovittelua edistävien toimijoiden hyödyksi. Suomalainen sovitteluosaaminen on kansainvälisellä kentällä 

arvostettua ja yhteydenottoja eri maiden tahoilta SSF:n asiantuntijat saavat lähes viikoittain.  

 

Haemme nyt järjestöllemme kansainvälisten asioiden pääsihteeriä määräaikaiseen työsuhteeseen. 

Työsuhde alkaa sovitusti toukokuussa-kesäkuussa 2022 ja päättyy 28.2.2023. 

 

Tehtävä: Kansainvälisen toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen, kv-yhteistyön ja verkostojen 
vahvistaminen, kv-hankkeisiin hakeminen ja osallistuminen, neuvonta- ja ohjauspalvelun suunnittelu ja 
kehittäminen, raportointi ja rahoituksen jatkohakujen tehtävät. Tehtävä on kokopäiväinen ja määräaikainen 
helmikuun 2023 loppuun. 
 
Pätevyysedellytykset: Ylempi korkeakoulututkinko tai muu soveltuva tutkinto, suomen ja englannin kielen 
sujuva suullinen ja kirjallinen osaaminen, ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen osaaminen on etu, 
kansainvälisen yhteistyön tuntemus ja kokemus, sovittelun ja rauhanvälityksen tuntemus ja kokemus, 
järjestötyön sekä kirjallisen ja suullisen viestinnän osaaminen, kyky itsenäiseen vastuunkantoon ja oman 
työn johtamiseen 
 
Tarjoamme: Mielenkiintoisen uuden toiminnan kehittämistehtävän yhdistyksen kansainvälisen toiminnan 
laajentamisessa yhteistyössä hankkeeseen palkattavan osa-aikaisen ohjaajan kanssa, itsenäisen työn ja 
joustavan työajan, yhteistyötehtäviä sekä kansallisella että kansainvälisellä kentällä, mahdollisuuden oman 
asiantuntijuuden vahvistamiseen sekä vastuullisen ja innostavan työn yhdistyksen hallituksen ja toiminnan 
puitteissa. 
  

Jätä vapaamuotoinen hakemuksesi palkkatoiveineen 22.4.2022 mennessä sähköpostilla osoitteeseen 

toimisto@sovittelu.com. Liitä hakemukseen myös CV:si. Kutsumme valitut hakijat haastatteluun, joka 

toteutuu huhtikuun viimeisellä viikolla (vko 17). Lisätietoja voit kysellä Kirsi Salorannalta torstaina 21.4.2022 

klo 9.30-11 numerosta 040 5123286.  

 

Tervetuloa hakemaan mielenkiintoista tehtävää rauhan edistämisen parissa! 

 

Suomen Sovittelufoorumin hallitus 


