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Turussa 45 vuotta toiminut Siirtolaisuusinstituuttisäätiö on ainoa sekä muuttoliikkeiden tutkimiseen että 
dokumentointiin erikoistunut valtakunnallinen laitos Suomessa. Instituutti saa pääasiallisen rahoituksensa 
Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Turun kaupunki vastaa erinomaisista toimitiloista.  
 

Etsimme Siirtolaisuusinstituutille uutta 

TOIMITUSJOHTAJAA 

 
Toimitusjohtaja vastaa Siirtolaisuusinstituutin toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta yhdessä säätiön halli-
tuksen kanssa. Tehtävä on tarkoitettu Sinulle, joka olet kiinnostunut monipuolisista haasteista ja kansainvä-
lisestä työympäristöstä. 
 
Toimitusjohtajana pääset visioimaan ja suunnittelemaan instituutin toimintaa, vastaamaan instituutin stra-
tegian toteutumisesta sekä kehittämään instituuttia halutuksi koti- ja ulkomaiseksi yhteistyökumppaniksi ja 
resurssikeskukseksi. Tehtävässä menestyminen edellyttää halua ja kykyä kirjoittaa, esiintyä ja verkostoitua. 
Työskentelyotteesi on positiivinen ja uudistava.  
 
Pätevyysvaatimuksena on tohtorin tutkinto ja instituutin toimialan hyvä tuntemus. Instituutin toiminnassa 
on kansainvälisyys tärkeätä, joten hyvä ja monipuolinen kielitaito on välttämätön suomen kielen lisäksi. 
Toimitusjohtajan tehtävä täytetään 1.8.2020 alkaen. Valittavan toimitusjohtajan kanssa tehdään toimitus-
johtajasopimus. 
 
Arvostamme valittavalta vahvoja näyttöjä: 

 monitieteisen asiantuntijaorganisaation tai tutkimushankkeiden johtamisesta 

 visiointikyvystä ja strategian toimeenpanosta 

 talouden hallintakyvystä sekä rahoituksen hankinnasta 

 verkostoitumisesta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta 

 viestinnästä ja hyvästä esiintymistaidosta 
 
Tarjoamme tuloksentekijälle näkyvän paikan valtakunnallisen tutkimus- ja dokumentaatiolaitoksen johdos-
sa. Samoin tarjoamme osaavan, motivoituneen ja monialaisen työyhteisön. 
 
Tietoja tehtävästä ja palkkauksesta antavat:  
- hallituksen puheenjohtaja, Veli-Matti Ritakallio (vemari@utu.fi) 
- hallituksen varapuheenjohtaja, Jarkko Virtanen (jarkko.virtanen@turku.fi) 
 

 
Lähetä hakemuksesi1 14.2.2020 klo 16 mennessä osoitteeseen: Siirtolaisuusinstituutin hallitus  

    ”hakemus” 
    Hämeenkatu 13 
    20500 Turku 
    Tai sp:llä: kirsai@utu.fi 

                                                      
1 Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:  

• Ansioluettelo (enintään 4 sivua) 
• Numeroitu julkaisuluettelo, johon on lihavoitu tämän tehtävän kannalta viisi merkittävintä julkaisua  
• Selvitys (enintään 2 sivua) tutkinnoista, muuttoliikkeiden tutkimuksen ja dokumentoinnin tuntemuksesta sekä 

kielitaidosta  
• Selvitys (enintään 4 sivua) monitieteisen asiantuntijaorganisaation tai tutkimushankkeiden johtamisesta ja 

strategian toimeenpanosta, talouden hallintakyvystä, rahoituksen hankinnasta, verkostoitumisesta, yhteiskun-
nallisesta vaikuttamisesta, viestinnästä sekä esiintymistaidosta ja –kokemuksesta 

• Visio (enintään 2 sivua) Siirtolaisuusinstituutin johtamisesta ja kehittämisestä  


