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Minna Anthoni Ruokavirasto Uusimaa, Varsinais-

Suomi

Minulla on monipuolinen kokemus tutkimus-, kehittämis- ja 

asiantuntijatyöstä, kansainvälisestä yhteistyöstä ja erilaisissa 

kulttuureissa toimimisesta. Toimin asiantuntijatehtävissä, joihin 

sisältyy mm. toiminnan suunnittelua, kehittämistä, monenlaista 

sidosryhmäyhteistyötä, verkostoissa toimimista.

Minua kiehtoo oppiminen ja oppimisprosessina näen myös 

sovittelun. Haluan olla mukana mahdollistamassa myönteisten 

ratkaisujen löytämisen ristiriitatilanteissa. Sovittelun ytimessä 

mielestäni on dialogi, halu oppia ja ymmärtää toisen ihmisen 

näkökulmaa. Vahvuuksiani sovittelijana ovat kuuntelemisen taito, 

suvaitsevaisuus ja ennakkoluulottomuus asioita ja ihmisiä kohtaan. 

Minna.Anthoni<at>ruokavirasto.fi

Harry Anttila Rikosseuraamuslaitos koko maa Harry Anttila toimii Rikosseuraamuslaitoksen HR-tehtävissä. 

Keskeisiä sanoja ovat olleet mm. työhyvinvointi, 

henkilöstösuunnitelu, henkilöstötieto, henkilöstön kehittäminen, 

sovittelu, työnohjaus.

Anttilan työnäky lähtee ihmisen persoonan ja ihmisarvon 

kunnioittamisesta. Hyvään sovittelutulokseen päästään, kun kaikki 

osapuolet kokevat prosessin vähintään riittävällä tavalla 

turvalliseksi.

harry.anttila<at>om.fi 050 3248 383

Saila Buure Maanmittauslaitos Lappeenranta, 

Kouvola, Joensuu, 

Helsinki, Mikkeli, 

Lahti

Saila Buure on työskennellyt Maanmittauslaitoksessa vuodesta 

2004 lähtien. Hänen työtehtävät liittyvät pitkälti henkilöstön 

työhyvinvointiin.

Työyhteisössä ihmiset joutuvat joskus haasteellisiin tilanteisiin eli 

syntyy ristiriitoja pienistäkin asioista sekä väärin ymmärryksistä. 

Näiden ratkaisuun tarvitaan joskus ulkopuolista apua ja Saila Buure 

halusi itse olla "tukena" näiden ristiriitojen ratkaisemisessa. Hän 

kävi työyhteisösovittelijakoulutuksen vuonna 2016. 

Saila Buure on toiminut sovittelijan tehtävissä pienissä ristiriidoissa 

sekä myös koko työyhteisöä koskevissa tapauksissa. Tärkeintä 

hänen mielestään on osapuolten puhua vaikeatkin asiat auki 

mahdollisimman pian tapahtumasta, antaa anteeksi ja sopia millä 

toimenpiteillä ne jatkossa vältetään tai tarvittaessa käydään asioita 

uudelleen läpi. 

saila.buure<at>maanmittauslaitos.fi 040 7233 340

Virastojen työyhteisösovittelijoita, jotka käytettävissä myös muissa virastoissa. Tilanne 10.1.2023
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Sari Ellmén Ulkoministeriö pääkaupunkiseutu Sari Ellmén on työyhteisösovittelusta innostunut juristi. Tällä 

hetkellä Sari toimii Työ 2.0. kehittämisasiantuntijana 

ulkoministeriössä. Sarilla on pitkä kokemus erilaisista tehtävistä 

diplomaattiuralla. Sarilla on UM:ssä taustaa mm. 

työsuojelupäällikkönä, kansainvälisen rekrytointiyksikön 

päällikkönä, apulaiskoulutuspäällikkönä sekä myös 

henkilöstöpäällikkönä kansainvälisessä järjestössä (IDEA) 

Tukholmassa. Sari on ollut lisäksi henkilöstön valitsema 

päätoiminen pääluottamusmies UM:ssä.

Sarilla on pitkä kokemus erilaisista haasteellisista työelämän 

tilanteista sekä työnantajavirkamiehenä että henkilöstön 

edustajana. Sari on myös työnohjaaja, NLP Master Practitioner ja 

oikeusopin opettaja. Sovittelijana Sari pystyy hyödyntämään laajaa 

osaamistaan ja kokemustaan. Sovittelun keskiössä ovat kuitenkin 

aina osapuolet, eli ihmiset.

sari.ellmen<at>formin.fi 040 8325 857

Kirsi-

Maria

Heinonen Ruokavirasto Etelä-Pohjanmaan 

alue

Valtion virastolainen vuodesta 2012 alkaen. Tällä hetkellä 

työskentelen lakimiehenä Ruokaviraston henkilöstöyksikössä. 

Virastofuusion läpikäyneenä olen oppinut sovittelemaan ja 

sopimaan, ja toivon, että voisin auttaa muitakin siinä työssä. 

Sovittelijana toivon, että pystyn auttaa ihmisiä ymmärtämään 

toisiaan ja näkemään asiassa myös toisen osapuolen näkökulman. 

Toivon että pystyn kannustaa ihmisiä sovittelemaan, yhdessä 

mietitään sen jälkeen mikä on riittävä sopu. Usein sekin riittää, että 

on tilaisuus sanoa mieltä painavat asiat ääneen.

kirsi-

maria.heinonen<at>ruokavirasto.fi

040 6530 640

Matti Hietala Uudenmaan työ- ja 

elinkeinotoimisto

koko maa Matti Hietala toimii johtavana viestintäasiantuntijana Uudenmaan 

TE-toimistossa. Viestintäasiantuntijana Matti on kiinnostunut 

etenkin työyhteisöviestinnästä ja pyrkii edistämään henkilöstön 

keskinäistä dialogia, luottamusta ja yhteisöllisyyttä asiantuntijasta 

toimiston johtajaan asti. Matti on käynyt työyhteisösovittelijan 

koulutuksen vuonna 2018 ja sovitellut ristiriitatilanteita sen jälkeen 

omassa organisaatiossaan.

Matin tausta on viestinnän ja psykologian opinnoissa, gradun hän 

teki aikanaan työyhteisösovittelusta. Ristiriitojen ratkaisussa Matti 

uskoo ihmisten väliseen keskusteluun. Sovittelijan tehtävä on tuoda 

kaikkien ääni esiin ja varmistaa, että se tulee myös kuulluksi.

LinkedIn https://www.linkedin.com/in/matti-hietala-31404889/

matti.hietala<at>te-toimisto.fi 029 5040 996
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Susanne Hurme Länsi-Uudenmaan 

käräjäoikeus

koko maa Taustani on vahvasti käräjäoikeudessa, jossa toimin yhden 

lainkäyttöosastomme esihenkilönä. Vastaan osaston toiminnasta ja 

sen henkilöstön hyvinvoinnista. Yksi tärkeimmistä tehtävistäni on  

toiminnan uudistamisen suunnittelu ja kehittäminen yhdessä 

osastomme niin tuomareiden kuin sihteerienkin kanssa. 

Innostun kehittämistyöstä ja ihmisten johtamisesta niin 

käytännössä kuin teoriassa. Haluan erityisesti kehittää hyvinvoivaa 

ihmislähtöistä työelämää, jossa avoimuus, vuorovaikutus ja 

oikeudenmukaisuus toteutuvat. Uskon konfliktienratkaisussa 

rohkeaan asian esille ottamiseen ja keskustelun voimaan. Kaikki 

ongelmat ovat ratkaistavissa!

susanne.hurme<at>oikeus.fi 029 5645 030

Mikko Hurskainen Rikosseuraamuslaitos koko maa Noin 10 sovittelun kokemus. mikko.hurskainen<at>om.fi 044 3280 333

Laura Karhu Suomen 

ympäristökeskus

pääkaupunkiseutu Olen Laura Karhu, työskentelen työhyvinvointiasiantuntijana 

Suomen ympäristökeskuksessa (Syke). Aiemmin olen ollut töissä 

Helsingin ja Espoon kaupungilla erilaisissa HR- ja 

kehittämistehtävissä. Osallistuin ratkaisukeskeisen 

työyhteisösovittelijan koulutukseen Helsingin 

psykoterapiainstituutissa 2019-2020. Koulutuksessa opeteltiin 

ratkaisukeskeisiä työtapoja ja erilaisia keinoja yhteistyön ja 

paremman vuorovaikutuksen rakentamiseen.

Olen kiinnostunut siitä, että ihmisillä on töissä asiat hyvin: arki 

sujuu ja on mahdollisuuksia kehittyä ja vaikuttaa omaan työhön. 

Olen itse rauhallinen, mutta tykkään siitä, että ympärillä on actionia 

ja pääsee selvittelemään hankaliakin tilanteita.

LinkeIn https://www.linkedin.com/in/laura-karhu-bbb639120

laura.karhu<at>syke.fi 050 5129 333

Eija Kariluoma Etelä-Suomen 

aluehallintovirasto

Pirkanmaa, Kanta-

Häme, 

pääkaupunkiseutu, 

Jyväskylä, Turku

Minulla on kokemusta erilaisten julkisen hallinnon organisaatioiden 

hallinnollisista tehtävistä noin 28 vuotta. Tästä ison osan olen 

työskennellyt henkilöstöhallinnon tehtävissä sekä 

esimiestehtävissä. Olen myös Kaiku-kehittäjä.

eija.kariluoma<at>avi.fi 029 5016 048

Riitu Kiiski Liikenne- ja 

viestintävirasto 

Traficom

koko maa Olen monipuolinen HR-osaaja ja työskennellyt valtionhallinnossa 

pitkään erilaisissa tehtävissä. Minulla on kokemusta mm. 

esihenkilönä toimimisesta, henkilöstön kouluttamisesta ja 

toimintatapojen kehittämisestä. Työyhteisösovittelijan koulutuksen 

myötä olen toiminut useissa sovitteluprosesseissa sovittelijan 

roolissa. Kannustan ja rohjaisen käyttämään sovittelua varhaisen 

välittämisen menettelynä!

riitu.kiiski<at>traficom.fi 040 1495 264

Jani Kotoaro Rikosseuraamuslaitos koko maa Olen tehnyt sovittelijan töitä puolenkymmentä vuotta ja sovitteluja 

on ollut laidasta laitaan kahden ihmisen sovitteluista ison 

työyhteisön sovitteluihin. Sovittelut ovat aina tuottaneet paljon 

hyvää sovittelun kohteille ja heidän työyhteisöönsä.

jani.kotoaro<at>om.fi 050 3812 955

Pirjo Kujala Etelä-Suomen 

aluehallintovirasto

Tampereen, 

Jyväskylän Turun ja 

Vaasan alueilla

Minulla on työkokemusta valtiolla yli 30 vuoden ajalta, josta 

suurimman osan olen toiminut monipuolisissa kehittämis- ja 

henkilöstöhallinnon tehtävissä. 

pirjo.kujala<at>avi.fi 029 5018 487
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Samuli Laulumaa Syyttäjälaitos koko maa Aluesyyttäjä Hämeenlinnasta ja taustalla kohtuu pitkä työkokemus 

Rikosseuraamuslaitoksen puolelta. Ensimmäinen sovittelukokemus 

löytyy vuodelta 2006 ja Valtiokonttorin koulutuksen jälkeen olen 

tehnyt lukuisia sovitteluja eri valtionhallinnon organisaatioissa ja 

sen eri tasoilla. Kansainvälisissä työtehtävissä ja 

monikulttuurisessa ympäristössä olen myös saanut hyödyntää 

sovittelussa opittuja käytänteitä.

samuli.laulumaa<at>oikeus.fi 050 5366 919

Minna Lehtikankare Väylävirasto Uusimaa, Turku, 

Tampere ja 

Lappeenranta

Toimin Väylävirastossa työhyvinvoinnin asiantuntijana. Tämän 

lisäksi työskentelen esihenkilötyön kehittämistehtävissä, 

työyhteisösovittelijana sekä Kaiku-kehittäjänä.

Ratkaisukeskeinen työote ja yhteistyö erilaisten ihmisten kanssa on 

sydäntä lähellä.

minna.lehtikankare<at>vayla.fi 029 5343 060

Esko Leinonen Ruokavirasto Etelä-Pohjanmaa, 

pääkaupunkiseutu

Olen toiminut maa- ja metsätalousministeriössä, 

Maaseutuvirastossa ja Ruokavirastossa vuodesta 1992 lähtien, 

esimiestehtävissä vuodesta 2007 alkaen. 

Työyhteisösovittelijarinkiin olen liittynyt vuonna 2021.

esko.leinonen<at>ruokavirasto.fi 040 7518 415

Tiina Leinonen Rikosseuraamuslaitos ensisijaisesti 

Pirkanmaan alue

Olen pitkän linjan Riseläinen, kokemusta 

yhdyskuntaseuraamustoimistosta ja vankilasta. Lisäksi olen 

ratkaisukeskeinen työnohjaaja työyhteisösovittelija.

tiina.leinonen<at>om.fi 0500 501 297

Maaret Mast ELY-keskusten ja TE-

toimistojen kehittämis- 

ja hallintokeskus

Varsinais-Suomi Olen aloittanut valtiolla silloisessa työvoimatoimistossa 1987 ja 

toiminut työhallinnossa erilaisissa tehtävissä aina 

työvoimaneuvojan tehtävistä esihenkilötehtäviin. Tällä hetkellä 

toimin KEHA-keskuksessa työsuojelupäällikkönä. 

maaret.mast<at>ely-keskus.fi 029 5022 511

Veera Minkin Opetushallitus Uusimaa Olen Veera Minkin ja toimin Opetushallituksessa 

erityisasiantuntijantehtävän ohella  työsuojeluvaltuutettuna. Olen 

käynyt työyhteisösovittelukoulutuksen vuonna 2020 ja olen 

käyttänyt sovittelukoulutuksen oppeja työsuojeluvaltuutetun 

tehtävissäni. Olen myös osallistunut valtion työyhteissovittelijoiden 

työnohjaustapaamisiin säännöllisesti.

Uskon inhimillisen kohtaamisen ja avoimen keskustelun voimaan. 

Olen rohkea ja avarakatseinen ja pitkään erilaisia vapaaehtois- ja 

järjestötöitä tehneenä olen oppinut toimimaan erilaisissa 

ympäristöissä ja monenlaisten ihmisten kanssa.

Olen koulutukseltani filologi ja erityisesti olen perehtynyt 

semantiikkaan ja kommunikoinnin haasteisiin. Uskon, että ihmisten 

erilaiset kommunikoinnin tavat ovat yksi syy ristiriitojen syntymiselle 

myös työyhteisöissä ja tähän tematiikkaan haluan paneutua 

tarkemmin.

veera.minkin<at>oph.fi 029 5331 378
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Maarit Nikander Sisäministeriö Uusimaa,Varsinais-

Suomi

Maarit Nikander on aloittanut sisäministeriössä 1994 EU-asioiden 

valmistelutehtävssä. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus 

valtionhallinnosta ja erityisesti sisäasiainhallinnon alalta. Osaamista 

on kertynyt EU-asioiden lisäksi laajemmin kansainvälisistä ja 

erityisesti siviilikriisinhallintaan liittyvistä asioista, toiminnan ja 

talouden suunnittelusta, tulosohjauksesta, kehys- ja 

talousarviovalmistelusta sekä henkilöstöjohtamisesta ja -

suunnittelusta. Hänellä on monipuolisesti kokemusta myös 

henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisestä. Tällä 

hetkellä Maarit työskentelee sisäministeriön hallinto- ja 

kehittämisosastolla ohjauksen ja strategisen kehittämisen 

yksikössä hallinnonalan tulosohjaukseen - ja tulosjohtamiseen sekä 

hallitusohjelman seurantaan liittyvissä tehtävissä.

maarit.nikander<at>govsec.fi 040 5826 365

Tuula Näätänen Valtiontalouden 

tarkastusvirasto

Pohjois-Suomi Olen johtamisen psykologiasta ja työhyvinvoinnista kiinnostunut, 

pitkän kokemuksen valtionhallinnosta omaava työyhteisösovittelija. 

Työskentelen johtavana tuloksellisuustarkastajana Valtiontalouden 

tarkastusvirastossa, jossa olen tarkastanut muun muassa valtion 

henkilöstöpolitiikkaa ja johtamista. Koulutustaustani on 

taloustieteissä ja johtamisen psykologiassa. 

Työyhteisösovittelijavalmennuksen suoritin vuonna 2022.

tuula.naatanen<at>vtv.fi 040 7362 714

Sirpa Perämaa Verohallinto Tampere Työskentelen Verohallinnossa tällä hetkellä erityisesti 

työntekijäkokemukseen ja VMBaroon liittyvissä kehitystehtävissä. 

Minulla on kokemusta myös tiiminvetäjän ja henkilöstöpäällikön 

tehtävistä sekä toimin myös työnohjaajana. 

Työyhteisösovittelua olen tehnyt Verohallinnossa vuodesta 2015 

lähtien. 

sirpa.peramaa<at>vero.fi

Tanja Rajamäki Ruokavirasto Uusimaa LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/tanja-rajam%C3%A4ki-34095735

tanja.rajamaki<at>ruokavirasto.fi

Marja Sjöman Verohallinto Hämeenlinna, 

Tampere, Lahti, 

Kouvola, 

pääkaupunkiseutu

Pitkä työura takana valtion hallinnossa HR-tehtävissä, samoin 

takana reilut 10 vuotta luottamus- ja henkilöstönedustustehtävissä.

marja.sjoman<at>vero.fi 0400 185 173
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Kirsikka Soikkeli ELY-keskusten ja TE-

toimistojen kehittämis- 

ja hallintokeskus

Tampere Kirsikka Soikkeli työskentelee valtakunnallisena 

kehittämisasiantuntija ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- 

ja hallintokeskuksessa (KEHA-keskus), ja vetää johtamisen 

kehittämisen tiimiä. Hän työskentelee myös työnohjaajana (STOry), 

viitekehyksenään systeeminen ajattelu ja morenolaisuus 

(psykodraama, rooliteoriat, osallistavat menetelmät).Työyhteisöjen 

toimivuuden tukemiseen liittyvää ohjauskokemusta minulla on yli 15 

vuoden ajalta. Valtionhallintoon hän on tullut vuonna 2007, 

Pirkanmaan ympäristökeskukseen sisäisen kehittäjän tehtävien 

myötä. Työyhteisösovittelijakoulutuksen hän on suorittanut 

Tallinnan psykodraamainstituutissa (Meditation with Action 

methods) vuosina 2018-2020.

LinkedIn https://www.linkedin.com/in/kirsikka-soikkeli-3464497/

kirsikka.soikkeli<at>ely-keskus.fi 040 7146 273

Terhi Suominen Valtiontalouden 

tarkastusvirasto

pääkaupunkiseutu Olen työhyvinvointiin sekä työkykyyn liittyvistä kysymyksistä 

kiinnostunut HR-alan asiantuntija. Työssäni vastaan viraston 

työhyvinvointi ja työkykyasioista sekä tuen johtoa ja esihenkilöitä 

erilaisissa tilanteissa. 

Ihmisten toiminta, toiminnan taustalla oleva ajattelu ja kokemukset 

sekä näihin johtavat tekijät ovat kiinnostukseni ydin aluetta. 

Ihmisen toiminta (käyttäytyminen) on hyvin laaja ja moniulotteinen 

tieteenala, jonka ajattelua tukee aikuiskasvatustieteen opinnot.

Sovittelijana olen ratkaisukeskeinen ja koen suurta onnistumisen 

tunnetta silloin, kun keskustelu on johtanut osapuolia tyydyttävään 

yhteiseen sopimukseen ja toiminnassa on tapahtunut toivottuja 

positiivisia muutoksia. Tähän päästäksemme, tapaamisissa pyrin 

luomaan luottamuksellisen, tasapuolisen ja avoimen 

keskusteluilmapiirin.

terhi.suominen<at>vtv.fi 09 4325 804

Karoliina Taruvuori Rikosseuraamuslaitos koko maa Olen työskennellyt Rikosseuraamuslaitoksessa vuodesta 2004 

erilaisissa tehtävissä. Viimeiset 9 vuotta esimiestehtävissä. 

Esimiehenä olen saanut kokemusta työyhteisöjen monitahoisista 

ongelmista keskinäisessä yhteistyössä ja työyhteisösovittelijana 

olen päässyt toisesta roolista auttamaan näiden tilanteiden 

ratkomisessa. 

karoliina.taruvuori<at>om.fi 050 4302 879
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Marianne Tokola Suomenlinnan 

hoitokunta

koko maa Marianne on  ratkaisukeskeisen työyhteisösovittelun ja 

ratkaisukeskeisen valmennuksen osaaja.

Työyhteisösovittelua Marianne on  tehnyt yli 10 vuotta sekä 

kunnalla että valtiolla. Työyhteisösovittelukokemuksen lisäksi 

häneltä löytyy kokemusta myös riita- ja rikosasioiden sovittelusta. 

Työyhteisösovittelu kuuluu osaksi Mariannen työtehtäviä sen 

lisäksi, että hän on työssään monipuolinen HRD-osaaja ja 

työhyvinvoinnin kehittäjä. 

Mariannen työpöydältä löytyy runsaasti työyhteisön 

ratkaisukeskeisiä kehittämistyökaluja sekä myös -pieni 

posliinikissa, jonka voi helposti nostaa pöydälle. Hänen mottonsa 

on - kohtaa toinen ihminen arvostaen ja aidosti kuunnellen.

marianne.tokola<at>suomenlinna.fi 050 5768 352

Sara Tolkki Tilastokeskus pääkaupunkiseutu Sara Tolkki on koulutukseltaan psykologi ja hän on työskennellyt 

monenlaisissa HR-tehtävissä sekä yksityisellä että julkisella 

sektorilla. Hän on toiminut Tilastokeskuksen henkilöstöpalveluissa 

vuodesta 2005.

Tilastokeskuksessa Sara tukee työhyvinvointia mm. 

työyhteisösovittelijana ja vastaa vuosittaisesta 

työhyvinvointikyselystä sekä tukee esihenkilöitä heidän työssään. 

Lisäksi hän on Euroopan tilastokoulutusohjelman kontaktihenkilö 

Suomessa.

Työhyvinvoinnin ja motivaation sekä osaamisen kysymykset 

työelämän murroksessa kiinnostavat Saraa: kuinka työtapojamme 

ja kommunikointiamme voisi kehittää siten, että kokisimme 

yhteisöllisyyttä myös hybridiaikaina? Työssään Sara on auttavainen 

ja helposti lähestyttävä, ja innostuu uusista asioista. Kansainväliset 

kontaktit ovat hänelle työn suola.

LinkedIn https://www.linkedin.com/in/saratolkki/

sara.tolkki<at>stat.fi 050 5005 248

Marika Tähkänen Verohallinto Etelä- ja Keski-

Suomi

Olen työskennellyt useita vuosia työhyvinvoinnin saralla 

Verohallinnossa. Olen Veron Kaiku-verkoston vetäjä sekä 

työyhteisösovittelijaverkoston vetäjä. Opiskelen työnohjaajaksi 

vapaa-ajallani. Olen erikoistunut haasteellisiin työyhteisötilanteisiin.

marika.tahkanen<at>vero.fi 0400 762 776

Pia Walle Valteri-koulu koko maa Toimin Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kuntoutuspäällikkönä 

sekä Kuopiossa että Mikkelissä. Koulutukseltani olen sairaanhoitaja 

ja terveystieteiden maisteri. Olen valmistunut työnohjaajaksi 

vuonna 2009, ja Kaiku-koulutuksen myötä sain mahdollisuuden 

myös työyhteisösovittelijakoulutukseen. Olen tehnyt vuositasoilla 3-

5 työnohjausprosessia kunta- ja yksityissektoreiden toimijoille 

osana omaa työtehtävääni Valterin esihenkilönä. Ajoittain 

työnohjaukset ovat sisältäneet työyhteisösovittelun. Oman 

viitekehykseni perustana on systeemisyys sekä kokemuksellinen 

oppimien, ja muuttuvissa tilanteissa ratkaisukeskeisyys ja 

dialogisuus toki elävät arjen työssä.  Olen mielelläni käytettävissä, 

mikäli arvioitte, että voisin olla työyhteisösovittelijanne.

pia.walle<at>valteri.fi 029 5332 0280



Kuva Etunimi Sukunimi Organisaatio Toiminta-alueeni Oma lyhyt kuvaus Sähköposti Puhelin
Jutta Varis Rikosseuraamuslaitos koko maa Olen opiskellut työyhteisösovittelijaksi Hausin koulutuksessa ja 

tehnyt pääosin sovittelutyötä oman organisaation sisällä. Olen 

valmis sovittelemaan muissakin organisaatioissa. Koulutukseltani 

olen kasvatustieteen maisteri sekä erityisopettaja ja 

ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti. Toimin myös Kaiku-kehittäjänä.

jutta.varis<at>om.fi 050 4552 813

Otto Vänttinen Uudenmaan työ- ja 

elinkeinotoimisto

koko maa Työura valtion palveluksessa alkoi kesäkuun alussa 2003 

työvoimaneuvojana Itäkeskuksen työvoimatoimistossa. 

Uudenmaan TE-toimiston työsuojelussa mukana kolmatta kautta. 

Ensimmäinen kausi varsinaisena valtuutettuna ja kaksi viimeisintä 

kautta toisena varatyösuojeluvaltuutettuna. Työyhteisösovittelun 

(HAUS) peruskurssi nro 61 suoritettu marraskuussa 2017. Kurssin 

jälkeen olen ollut mukana työyhteisösovitteluissa 1-2 kertaa 

vuodessa.

otto.vanttinen<at>te-toimisto.fi 029 5040 890

Sinä joka olet tässä listalla voit päivittää tietojasi tämän linkin kautta
https://link.webropolsurveys.com/S/9D6FA6F828B3B8F6
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