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Haluatko tehdä merkityksellistä työtä ja olla vaikuttamassa väkivallan vähenemiseen? 
 

Haemme innostunutta ja osaavaa työntekijää naisten parissa tehtävään ehkäisevään 
väkivaltatyöhön määräaikaiseen työsuhteeseen 1.2.2022-30.11.2022.   
 

Tehtävä sijoittuu Helsinkiin Maria Akatemian ehkäisevän väkivaltatyön toimintamuotoon, jossa tarjotaan 
apua naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa.  
 

Maria Akatemia ry on ihmisten ja yhteisöjen kestävää hyvinvointia edistävä yleishyödyllinen asiantuntija- 
ja kansalaisjärjestö.  Toimimme valtakunnallisesti. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä ja 
Tampereella.   
 

Tarjoamme apua naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Asiakastyön lisäksi työssä 
saatua kokemusta ja asiantuntemusta levitetään ja juurrutetaan kouluttamalla ammattilaisia sekä 
tekemällä tiedotus- ja vaikuttamistyötä. Työmuotoja ovat chat- ja puhelinpäivystys, kartoittavat 
yksilökeskustelut sekä vertaisryhmät. Asiakastyötä tehdään sekä paikan päällä toimipisteessä että 
verkkovälitteisesti.   
 

Keskeisiä työtehtäviäsi ovat  
▪ Chat- ja puhelinpäivystykset   
▪ Yksilötyö  
▪ Vertaisryhmien ohjaaminen  
▪ Osallistuminen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen   

  
Edellytämme sinulta  

▪ Soveltuvaa korkeakoulututkintoa  
▪ Työkokemusta väkivaltatyöstä ja/tai kokemusta mielenterveys- ja päihdetyöstä vähintään k
olmen vuoden ajan.  
▪ Kokemusta yksilötyöstä ja ryhmien ohjaamisesta   
▪ Digitaalisia taitoja verkkotyönä tehtävään asiakastyöhön  
▪ Itsenäistä ja kehittävää työotetta  
▪ Vahvoja vuorovaikutustaitoja  

  
Eduksi katsomme  

▪ Terapiakoulutus  
▪ Tietoa ja ymmärrystä naiserityisestä toiminnasta  
▪ Kokemusta järjestötyöstä  

  
Tarjoamme sinulle inspiroivan ja yhteisöllisen työyhteisön, jossa pääset 
tekemään merkityksellistä työtä rautaisten ehkäisevän väkivaltatyön ammattilaisten kanssa. Tehtävää voi 
hoitaa osittain etätyönä.  
 

Tehtävä on määräaikainen 1.2.2022-30.11.2022. Viikoittainen työaika on 37,5 h. Työ sisältää säännöllistä 
iltatyötä (n. 2-3 iltaa viikossa). Työaika ja palkkaus noudattavat Sosiaalialan järjestöjen 
työehtosopimusta ja sijoittuu palkkaluokkaan 5. Lisäksi maksetaan henkilökohtainen palkanosa henkilön 
osaamisen ja kokemuksen perusteella. Toimipisteesi on Helsingissä.   

http://www.maria-akatemia.fi/
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Tehtävän aloitus vahvistuu, kun Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa toiminnan avustuspäätöksen 
alkuvuodesta.  
 

Avoimet hakemukset 4.1.2022 mennessä osoitteeseen: hanna.kommeri@maria-akatemia.fi.   
Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Hanna Kommeri p. 045 1443 953 soittoaikoina ke 22.12.2021 klo 10-11 ja 
3.1.2022 klo 9-10.   
 

Haastattelut järjestetään ti 18.1.2022 klo 9-13 ja to 20.1.2022 klo 11-15.  
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