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aiheuttamien haittojen korvaamisesta. Sovittelun taustalla on käsitys restoratiivisesta 
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This master’s thesis studies the impressions of volunteer mediators about the challenges 

in being a mediator, the matters that support being a mediator, and support that media-

tion advisors offer. The goal was to develop mediation, the process how mediation advi-

sors support volunteers and the training offered for the mediators. The research in this 

master’s thesis was made in Pirkanmaa mediation office using the empathizing method. 

 

Mediation in offenses and disputes is voluntary for the parties involved. Mediation of-

fers the parties a chance to confront each other, discuss about the offense and how to 

compensate the harm it has cost. Mediation is based on the idea of restorative justice. 

The aim in restorative justice is to restore the relations between the parties by support-

ing forgiveness and compensation.  

 

Mediation is implemented in mediation offices around Finland. Mediation advisors con-

tact first the parties of the offense and ensure that the preconditions specified in the law 

of mediation in offenses and disputes are met. If mediation can be arranged, mediation 

advisor guides the case to two mediators who organize the negotiation. Mediator’s task 

is to lead the negotiation, ensure the balance of the discussion and to create a safe at-

mosphere. Mediators also help to draw up a mediation contract or stop the negotiation at 

need. 

 

According to the answers mediators saw four matters that influence negotiation. Those 

were the principles, mediation advisors, clients and mediators themselves. Challenges in 

being a mediator can involve creating a safe atmosphere and a balanced discussion, how 

the parties stance to mediation, guiding the negotiation and being impartial. Things that 

support mediators were the principles such as voluntariness and impartiality, working in 

twos and the support of mediation advisors. According to the results mediators’ training 

should concern more for example dialogue, working in twos and the role of a mediator. 

 

Updating training should be organized for the mediators with regularity, so that their 

mediating skills could develop. Mediation advisors need to take notice to the infor-

mation given for the parties so they have realistic conception about mediation. When 

directing the volunteers there should be sufficiently time and attention so that every-

thing needed will be covered. Mediation advisors also need training about directing 

skills. 
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LYHENTEET JA TERMIT  

 

 

Aloite Yleensä poliisilta tai syyttäjältä saapunut aloite sovittelusta, 

usein käytännössä esimerkiksi esitutkintapöytäkirja 

Asianomistaja Rikoksen kärsinyt osapuoli 

Asianomistajarikos Rikos, joka edellyttää asianomistajan rangaistusvaatimusta, 

jotta syyte voidaan nostaa 

Edunvalvoja Alaikäisen huoltaja tai täysi-ikäiselle oikeudessa määrätty 

henkilö 

Epäilty Henkilö, jonka epäillään tehneen rikoksen  

Fasilitaattori Henkilö, joka helpottaa muiden toimintaa. Sovittelussa sovit-

telija toimii fasilitaattorina, eräänlaisena mahdollistajana so-

vittelun osapuolille.  

Informaalinen oikeus Käsittää viralliselle oikeusjärjestelmälle vaihtoehtoiset kon-

fliktin ratkaisuprosessit, ”epävirallinen” oikeus 

Keskeytynyt sovittelu Sovittelujuttu, joka on edennyt sovittelijoille, mutta on pää-

tetty keskeyttää, esimerkiksi koska sopimukseen ei ole pääs-

ty tai osapuoli ei ole saapunut neuvotteluun paikalle 

Konstruoimisprosessi Prosessi, jossa uutta tietoa rakennetaan aikaisemman tiedon 

päälle sitä ja ennakkokäsityksiä muunnellen ja korjaillen 

Käynnistynyt sovittelu Sovittelujuttu, joka on edennyt sovittelijoiden hoidettavaksi 

Osapuoli Rikoksen epäilty tai asianomistaja, tai riita-asian osapuoli 

Restoratiivinen oikeus Korjaavan tai palauttavan oikeuden käsitys, niin sanottu 

kolmas tie 

Sovittelu Maksuton palvelu, jossa rikoksen tai riidan osapuolet voivat 

kohdata toisensa sovittelijoiden läsnä ollessa 

Sovittelija Sovittelutoiminnan vapaaehtoistyöntekijä, jonka tehtävänä 

on muun muassa järjestää työparin kanssa sovitteluneuvotte-

luita rikoksen tai riidan osapuolille. Toimii sovittelutoimis-

ton ohjauksen ja valvonnan alla. 

Sovittelujuttu Sovittelutoimiston hoidossa oleva rikosasiakokonaisuus. Voi 

pitää sisällään useita asianomistajia, epäiltyjä sekä rikosni-

mikkeitä. 



6 

Sovitteluohjaaja Sovittelutoimiston työntekijä, joka ohjaa ja valvoo vapaaeh-

toisia sovittelijoita 

SovL Laki rikosten ja eräiden riita-asioiden sovittelusta 

(1015/2005) 

Syyteharkinta Esitutkinnan jälkeinen rikosprosessin vaihe, jossa syyttäjä 

harkitsee, nostaako asiassa syytteen vai ei. 

Virallisensyytteenalainen rikos Rikos, jossa poliisi ja syyttäjä voivat toimia 

ilman asianomistajan rangaistusvaatimusta 
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1 JOHDANTO 

 

 

Riita- ja rikosasioiden sovittelu tarkoittaa palvelua, jossa rikoksen osapuolet, eli epäilty 

ja asianomistaja, voivat kohdata toisensa puolueettoman sovittelijan läsnä ollessa. Sovit-

telun taustalla on restoratiivisen oikeuden käsitys, jossa lähtökohtana ovat rikoksen osa-

puolten tarpeet sekä oikeus ja mahdollisuus vaikuttaa oman asian käsittelyyn. Restora-

tiivisen oikeuden mukaan epäillylle annetaan mahdollisuus ottaa vastuu tekemästään ja 

hyvittää tapahtunut asianomistajalle. Sovitteluun osallistuminen on molemmille osapuo-

lille aina vapaaehtoista. Tarkoituksena sovittelussa on käsitellä rikoksen aiheuttamia 

henkisiä ja aineellisia haittoja, ja samalla pyrkiä löytämään molempia osapuolia tyydyt-

tävä ratkaisu haittojen korjaamiseksi. Oleellista on, että tapahtumaa käsitellään ja ratkai-

sua etsitään osapuolten ehdoilla, vaikka rikosasioiden sovittelussa otetaan huomioon 

myös oikeuslaitoksen odotukset. Keskeistä on kuitenkin osapuolten väliset inhimilliset 

suhteet ja niissä tapahtuneiden loukkausten hyvittäminen.  

 

Sovittelijana toimiminen on vapaaehtoistoimintaa. Sovittelutoimistoissa vapaaehtoisten 

sovittelijoiden toimintaa ohjaa ja tukee sovitteluohjaajat. Heidän tehtävänään on lisäksi 

yleisten edellytysten selvittäminen (laki rikos- ja riita-asioiden sovittelusta). Sovitte-

luohjaajat ovat yhteydessä vapaaehtoisiin sovittelijoihin lähinnä puhelimitse. Lisäksi he 

tapaavat sovittelijoita erilaisissa koulutuksissa ja tapahtumissa. 

 

Sovittelija on neuvottelussa vuorovaikutuksen mahdollistaja, mutta ratkaisun asiassa 

osapuolet tekevät itse. Vapaaehtoiset sovittelijat ovat iältään, ammatiltaan, koulutuksel-

taan ja kokemuksiltaan hyvin erilaisia. Laki rikos- ja riita-asioiden sovittelusta 

(1015/2005) ohjaa ja rajaa myös heidän toimintaansa ja lisäksi heidän tulee lain mukaan 

toimia sovittelutoimistojen ohjauksessa. Sovittelijana toimiminen edellyttää sovittelu-

toimiston järjestämän peruskurssin käymistä ja tämän lisäksi sovittelijoille järjestetään 

erilaista täydentävää koulutusta. Sovittelu on kuitenkin ihmissuhdetyötä, jota he tekevät 

kukin omalla persoonallaan. Sovitteluneuvotteluissa sovittelijoiden edellytetään kyke-

nevän toimimaan ohjeiden ja rajojen puitteissa, mutta kuitenkin joustavasti ja tilanteiden 

mukaan. Tämä ristiriita voi olla vapaaehtoiselle sovittelijalle joissakin tilanteessa haas-

teellinen, ja ohjeiden ylitys tai liika soveltaminen voivat aiheuttaa myös sovittelun osa-

puolen oikeusturvan vaarantumisen. 
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Tässä opinnäytetyössä pyritään selvittämään vapaaehtoisena sovittelijana toimimisen 

haasteita sekä sovitteluohjaajilta saatavaa tukea ja ohjausta. Tavoitteena on selvittää, 

millaiset asiat helpottavat sovittelijana toimimista ja mitkä asiat taas ovat haastavia. 

Lisäksi pyritään selvittämään, millä tavoin sovitteluohjaajat voivat tukea ja ohjata sovit-

telijoita tehtävässään tai mikä ei ole mielekästä ohjauksessa sovittelijoiden kannalta. 

Pyrkimyksenä on saada käsitys siitä, mitä sovittelijana toimiminen tarkoittaa sekä miten 

sovitteluohjaaja voisi paremmin auttaa sovittelijoita. Tässä opinnäytetyössä ei siis tutki-

ta koko sovitteluprosessia, vaan pelkästään sovittelijoiden toimintaa ja sovitteluohjaaji-

en tarjoamaa tukea ja ohjausta. Tutkimus on toteutettu Pirkanmaan sovittelutoimistossa, 

jossa tällä hetkellä työskentelee asiakastyössä neljä sovitteluohjaajaa, sosiaalityöntekijä 

sekä noin 70 vapaaehtoista sovittelijaa. 
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2 OPINNÄYTETYÖN TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

 

Laki rikos- ja riita-asioiden sovittelusta (1015/2005) määrittelee sovittelutoimintaa. Lain 

mukaan sovittelija tarkoittaa tehtävään koulutettua henkilöä, joka hoitaa yksittäisiä so-

vittelutehtäviä sovittelutoimiston ohjauksen ja valvonnan alaisena. Sovittelijat saavat 

siis tehtäväänsä koulutuksen ja ohjausta, mutta he tekevät työtä vapaaehtoisina, ilman 

palkkaa. Sovittelijan tehtävään kohdistuu paljon erilaisia vaatimuksia ja velvollisuuksia. 

 

Vapaaehtoisten ohjaus ei ole aina ongelmatonta. Sovittelijana toimiminen edellyttää 

paljon tietoja ja taitoja, joita tulisi kyetä soveltamaan vaihtelevissa tilanteissa. Myös 

sovitteluohjaajalta tämä vaatii hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Toisaalta sovit-

teluohjaaja vaatii sovittelijaa noudattamaan ohjeita ja sääntöjä, toisaalta heitä tulee 

kuunnella ja tukea. 

 

Opinnäytetyössäni tutkin vapaaehtoisena sovittelijana toimimisen haasteita sekä sovitte-

luohjaajilta saatavaa tukea ja ohjausta. Näkökulmana on selvittää, millaiset asiat ja käy-

tännöt heidän mielestään toimivat hyvin tai tukevat heidän toimintaansa, tai vastaavasti 

eivät toimi. Lisäksi pyrin selvittämään, millä tavoin sovitteluohjaajat voivat tukea ja 

ohjata sovittelijoita tehtävässään tai toisaalta mikä ei ole mielekästä ohjauksessa sovitte-

lijoiden näkökulmasta. Tässä työssä en siis pyri tutkimaan koko sovitteluprosessia, vaan 

pelkästään vapaaehtoisten sovittelijoiden toimintaa ja ohjaajien tukea ja ohjausta siihen 

liittyen.  

 

Opinnäytetyö toimii nykyisen tilanteen alkuselvityksenä, ja tavoitteena on kehittää so-

vittelutoimintaa, vapaaehtoisille sovittelijoille järjestettävää koulutusta sekä ohjaukseen 

liittyviä käytäntöjä. Tällä opinnäytetyöllä voidaan mahdollisesti kehittää sovittelutoi-

mintaa monella tapaa: jos paremmalla ohjauksella voidaan tukea sovittelijoiden toimin-

taa paremmin, myös asiakkaiden voidaan olettaa saavan parempaa palvelua. Jos ohjaus 

ja tuki toimivat sovittelijoiden mielestä hyvin ja on riittävää, vaikuttaa se myös heidän 

jaksamiseensa, mikä on tietenkin tärkeää heidän itsensä kannalta. Tätä kautta vaikutusta 

on kuitenkin myös vapaaehtoistoiminnan jatkuvuuteen. Tutkimuksen toteutan Pirkan-

maan sovittelutoimistossa, jossa tällä hetkellä työskentelee johtavan sosiaalityöntekijän 

lisäksi neljä sovitteluohjaajaa, sosiaalityöntekijä sekä noin 70 vapaaehtoista sovittelijaa. 
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Tutkimuskysymykset: 

 

1. Millaisia haasteita vapaaehtoisena sovittelijana toimimiseen liittyy, ja millaiset 

asiat tukevat sovittelijana toimimista? 

2. Miten sovitteluohjaajat voivat tukea sovittelijoita sovittelijana toimimisessa pa-

remmin? Millaista koulutusta sovittelijat tarvitsisivat? 

3. Miten sovittelutoimintaa voisi kehittää? 

 

Vaikka sovittelussa käsitellään sekä rikoksia että vähäisiä riita-asioita, käytän jatkossa 

vain rikoksia esimerkkinä. Sovittelussa voi olla myös useita osapuolia, sekä asianomis-

tajina että epäiltyinä, mutta jatkossa on kirjoitettu vain kahdesta osapuolesta. Sovittelu-

prosessin kannalta samat vaiheet ja säännöt koskevat yleensä kaikenlaisia juttuja, mutta 

selkeyden kannalta käytän vain näitä esimerkkeinä. 
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3 SOVITTELUTOIMINTA 

 

 

3.1 Restoratiivisen oikeuden käsitys 

 

Rikosten sovittelu perustuu restoratiivisen oikeuden käsitykseen. Kansainvälisessä oi-

keuspoliittisessa keskustelussa restoratiivisesta oikeudesta on alettu puhua 1990-luvun 

alusta lähtien. Alun perin se on lähtöisin Australiasta, Uudesta-Seelannista ja Yhdysval-

loista. Restoratiivisen oikeuden sanotaan olevan niin sanottu ”kolmas tie” retributiivisen 

(rangaistusta korostava) ja rehabilitatiivisen (kuntoutusta korostava) näkökulman jäl-

keen. (Iivari 2007, 22.) Perinteisesti rikoksen nähdään tapahtuneen lakia ja valtiota vas-

taan, kun taas restoratiivisessa oikeudessa rikos nähdään tapahtuneen osapuolten välillä. 

Restoratiivisessa oikeudessa tavoitteena on palauttaa osapuolten väliset suhteet tuke-

malla anteeksi antoa, rikoksen korvaamista sekä uudelleen yhdentymistä. (McCold 

2000, 1; Souza & Dhami 2008, 32–33; Brunila 2010, 34.) 

 

Restoratiivisen oikeuden laajana tavoitteena on muuttaa modernien yhteiskuntien nä-

kemystä rikoksista ja ongelmallisesta käyttäytymisestä. Tavoitteena on myös antaa ri-

koksen asianomistajalle kokemus tarkoituksenmukaisesta oikeudesta ja traumasta sel-

viytymisestä. Asianomistaja saa mahdollisuuden ilmaista hänelle aiheutuneita psyykki-

siä haittoja. Hän voivat myös kokea voimaantuvansa saadessaan olla vaikuttamassa pää-

tökseen, millä tavoin tapahtunut hyvitetään hänelle. Tämä kokemus voi edesauttaa pa-

rantumisprosessia ja vähentää pelkoa joutua uudelleen rikoksen uhriksi. Rikoksen teki-

jät ottavat aidosti vastuun tekemisestään ja heille tarjoutuu mahdollisuus olla osa lakia 

noudattavaa yhteiskuntaa. Rikoksesta aiheutuneiden haittojen kuuleminen uhrilta voi 

olla myös tekijälle oppimiskokemus. Restoratiivinen oikeus säästää myös yhteiskunnan 

verovaroja. Käytännössä restoratiivinen oikeus on käsitteenä kuitenkin melko laaja; 

toisten näkemysten mukaan sitä voidaan soveltaa nykyisen oikeusjärjestelmän sisällä, 

kun taas toisten näkemysten mukaan se on kokonaan uusi järjestelmä. (Johnstone & 

Van Ness 2007, 5; Souza & Dhami 2008, 33.)  

 

Restoratiivisessa oikeudessa lähtökohtana ovat molempien osapuolten tarpeet sekä sel-

viytyminen tulevaisuudessa. Rikoksen tekijälle tuleva seuraamus on ensisijaisesti asian-

omistajan hyvittäminen. Tavoitteena restoratiivisessa oikeudessa on myös lähiympäris-

tön sekä koko yhteiskunnan yleisen turvallisuuden lisääminen. Restoratiivinen oikeus 
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pyrkiikin huomioimaan retributiivista ja rehabilitatiivista näkökulmaa paremmin uhrin 

aseman ja tarpeet, ehkäisemään uusintarikollisuutta sekä välttämään rangaistusten aihe-

uttamia haittoja rikoksentekijälle. Keskeinen restoratiivisen sovittelun kehittämisalue 

Euroopassa on rikosten sovittelu. (Iivari 2007, 22–23.) Restoratiiviseen oikeuskäsityk-

seen kuuluu myös häpeän hyväksyminen, oman syyllisyyden myöntäminen, teosta vas-

tuun ottaminen, sekä anteeksipyyntö ja -anto. Muita restoratiivisen oikeuden muotoja 

ovat esimerkiksi kouluissa tapahtuva vertaissovittelu ja työyhteisösovittelu (Brunila 

2010, 37, 41.) 

 

Restoratiivisen oikeuden vaikuttavuudesta on tehty runsaasti kansainvälistä tutkimusta. 

Tutkimusten mukaan sekä uhrit että rikoksentekijät ovat kokeneet restoratiivisen oikeu-

den inhimillisempänä ja kunnioittavampana menetelmänä rikoksen käsittelyyn perintei-

seen oikeuteen verrattuna. Lisäksi se tuottaa tehokkaammin ja varmemmin oikeusjärjes-

telmältä odotettuja tuloksia; Tavanomaiseen oikeuskäsittelyyn verrattuna restoratiivisen 

oikeuden on todettu vähentävän uusintarikollisuutta joissakin rikostyypeissä. Sekä teki-

jät että uhrit ovat olleet tyytyväisempiä asian käsittelyprosessiin, ja lisäksi se on vähen-

tänyt uhrien posttraumaattisia stressioireita ja halua kostaa väkivaltaisesti tekijälle. Res-

toratiivisen oikeuden menetelmät ovat myös kustannuksiltaan edullisempia silloin, kun 

sitä käytetään perinteisen oikeusjärjestelmän sijasta. Erityisesti uhrit ovat olleet restora-

tiivisessa prosessissa tyytyväisiä jutun käsittelytapaan, lopputulokseen sekä tekijän vas-

tuuttamiseen. Perinteiseen oikeuteen verrattuna he ovat olleet useammin valmiita suosit-

telemaan menettelyä muille uhreille ja heillä on ollut vähemmän halua kostaa tekijälle. 

(Takala 2012, 44–45.) 

 

 

3.2 Sovittelutoiminnan historia ja kehitys 

 

3.2.1 Sovittelun kehitys Yhdysvalloissa ja Euroopassa 

 

Varhaisimmat sovittelun mallit löytyvät heimoyhteisöllisistä riidanratkaisukäytännöistä, 

joita on löytynyt varhaishistoriasta nykypäivään asti; edelleenkin kaikkialla maapallolla 

on etnisiä ryhmiä ja kulttuureita, jotka haluavat hoitaa konfliktinsa itse oman yhteisön 

sisällä. Sovittelun kehityksestä voidaan nykyisin erotella erilaisia vaiheita, jotka myös 

osaltaan auttavat ymmärtämään nykyisen sovittelun muotoa. (Iivari 2010a, 46.) 
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Sovittelun erilaiset muodot ovat olleet eri aikakausina välillä vahvempana ja välillä taas 

heikompana esillä. Yhdysvalloissa 1800–1900 –lukujen taitteessa useat siirtokansalli-

suudet, kuten kiinalaiset, juutalaiset ja kreikkalaiset, yrittivät välttää formaalin lain ja 

oikeuden käyttöä. Sen sijaan he muodostivat rodun ja kulttuurin puolustamiseksi erilai-

sia yhdyskuntasovitteluratkaisuja. Markkinatalouden nousun ja urbaanin kulttuurin 

myötä etniset relaatiot heikkenivät ja individualismi kasvoi, mikä lisäsi myös halua kä-

räjöidä. Tähän valtakulttuuriin sopeutuminen heikensi yhdyskuntasovittelun käyttöä, 

mutta ne eivät kuitenkaan hävinneet täysin. 1900–luvun alkupuolella informaalisen oi-

keuden soveltaminen oli tyytymättömyyden osoitus lakijärjestelmää kohtaan, jonka ko-

ettiin olevan vain rikkaita varten. Yhdysvalloissa aloitettiinkin uudistusohjelma, jolla 

pyrittiin lievittämään köyhien oikeudellista nujertamista. Tämän myötä myös sovittelun 

eri menetelmät sulautettiin viralliseen oikeusjärjestelmään. Oikeusjärjestelmän kehitty-

misen myötä sovittelun merkitys pieneni ja sitä käytettiin lähinnä lieviin ja yksinkertai-

siin rikoksiin. 1960–luvulla tuomioistuinten koettiin etääntyneen kansasta ja yhdyskun-

tia haluttiin uudelleen voimistaa ja itsenäistää. Kaupunkien ghetoissa väkivalta lisääntyi, 

jolloin epävirallisia yhdyskuntasovittelun riidanratkaisumenetelmiä tarjottiin tuomiois-

tuinten käyttöön. Tässä vaiheessa sovittelua ryhdyttiin soveltamaan etnisten ryhmien 

lisäksi myös valtaväestön piirissä. (Iivari 2010a, 46–48.) 

 

Nykymuotoinen sovittelu, jota Suomessa ja Euroopassa yleisemminkin toteutetaan, sai 

juurensa 1970–luvulta Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Tuolloin haluttiin alkaa suojele-

maan ja helpottamaan uusien huono-osaisten ryhmien oikeuksien toteutumista. Vallitse-

van oikeuskulttuurin todettiin olevan historiallisesti ja sosiaalisesti aikakaudesta riippu-

va, kun taas sovittelun eri muodoissaan nähtiin olevan ylikulttuurinen. Oikeusantropo-

logit vaativat parempaa osallistumisoikeutta, oikeuden parempaa saatavuutta sekä am-

mattimaisuuden ja byrokratian vähentämistä. (Iivari 2010a, 48.) 

 

Laillisuuden kriisi 1970–luvulla näkyi sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Sitä kuvat-

tiin lain toimivuuden kriisinä, legitimaation kriisinä sekä tehokkuuden kriisinä. Lakia 

alettiin soveltaa liikaa erilaisissa sosio-ekonomisissa ristiriidoissa, joka näkyi tuomiois-

tuinten ruuhkautumisena. Tämän vuoksi asioiden ratkaisun ennen oikeuden käyntiä ko-

ettiin parantavan oikeuden laatua ja välttävän turhaa lykkääntymistä. Oikeusjärjestel-

män koettiin auttavan edelleen vahvemmin rikkaita, eikä kaikilla ollut samaa mahdolli-

suutta saada asiaansa oikeuteen. Oikeus tuotti myös selkeästi voittajia ja häviäjiä. Oi-

keuden tehokkuuden kriisi ilmeni rikollisuuden lisääntymisenä, tuomitsemiskäytännön 
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epäjohdonmukaisuutena sekä tekijöiden ja asianomistajien vieraantumisena prosessista. 

Kritiikkinä alettiin vaatia leimaamisen ja pakon minimointia, parempaa lain saatavuutta 

sekä mahdollisuutta osallistua oman asian käsittelyyn. (Iivari 2010a, 49.) 

 

Euroopassa restoratiivisen oikeuden kehitys alkoi 1980 ja -90-luvuilla. Toiminta on 

ensimmäisenä alkanut Norjassa, mutta toiminta alkoi nopeasti myös Suomessa ja paria 

vuotta myöhemmin myös Itävallassa, Englannissa ja Saksassa. Yleisin restoratiivisen 

oikeuden muoto näissä maissa on ollut sovittelu, jota on aluksi käytetty lievempiin, lä-

hinnä nuorten tekemiin rikoksiin. Euroopassa sovittelun erot eri maiden välillä ovat lä-

hinnä siinä, onko toiminnan kehittämisen keskiössä rikoksentekijä (esimerkiksi Saksa, 

Tshekki ja Unkari), uhri (esimerkiksi Ranska ja Portugali) vai molemmat (esimerkiksi 

Suomi ja Norja). (Kinnunen 2012, 23.) 

 

Sovittelutoiminnan kehittyminen jäntevöityi entisestään 1990-luvulla, jolloin lainsää-

dännöllinen kehittyminen alkoi voimakkaasti erityisesti Ranskassa, Saksassa ja Itäval-

lassa. Suomessa laki rikos- ja riita-asioiden sovittelusta astui voimaan vuonna 2006. 

Vuoteen 2008 mennessä useimmissa Euroopan maissa oli jonkin tasoinen restoratiivista 

oikeutta koskeva lainsäädäntö. Tämä voi tarkoittaa sallivaa lainsäädäntöä, joka mahdol-

listaa syyttäjälle asian lähettämisen restoratiivisen oikeuden piiriin. Edellyttävä lainsää-

däntö velvoittaa syyttäjän harkitsemaan sovittelun mahdollisuutta, kun taas kolmantena 

vaihtoehtona pakottava lainsäädäntö velvoittaa syyttäjän ohjaamaan soveltuvat tapauk-

set sovitteluun. Eroja restoratiivisen oikeuden käytännöissä Euroopan maiden välillä on 

myös siinä, kenellä on oikeus ohjata asia sovitteluun. Yleisimmin päätösvalta tähän on 

annettu syyttäjälle, mutta osassa maista myös poliisilla on oikeus tähän. (Kinnunen 

2012, 24.) 

 

Useimmissa maissa palvelun järjestämisen vastuu ja palvelun tuottaminen on eriytetty. 

Monissa maissa restoratiivisen oikeuden palveluilla on vahva kytkentä rikosoikeusjär-

jestelmään, ja palvelun tuottajana on esimerkiksi syyttäjä, poliisi tai kriminaalihuoltolai-

tos. Sovittelupalvelun tuottajana voi olla myös jokin järjestö. Suomessa palvelun tuot-

tamisesta vastaa osittain kunnat ja osittain järjestöt. Eri maiden välillä eroja on myös 

siinä, keitä sovittelijat ovat. Usein sovittelijoina käytetään koulutuksen saanutta ja pal-

kattua henkilökuntaa, mutta Suomessa, Norjassa ja hieman myös Tanskassa sovittelijat 

ovat vapaaehtoistyöntekijöitä. (Kinnunen 2012, 25.) 
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3.2.2 Sovittelutoiminta Suomessa 

 

Pohjoismainen sovittelu perustuu pitkälti norjalaisen kriminologin Nils Christien aja-

tuksiin konflikteista omaisuutena. Christien mukaan rikosprosessissa valtio syrjäyttää 

asianosaiset heidän välillänsä tapahtuneesta konfliktista, joka pitäisi palauttaa takaisin 

osapuolille. Tärkeää on keskittyä restoratiivisen oikeuden mukaisesti kaikkeen siihen, 

mitä tapahtui, mikä oli vuorovaikutus ja mikä saattoi aiheuttaa teon, eikä pelkästään itse 

tekoon. (Kostiainen 2012, 4.) 

 

Rikosasioiden sovittelu on käynnistetty Suomessa vuonna 1983 Vantaalla. Aluksi toi-

minta oli kokeilu- ja tutkimusmuotoista, mutta vuodesta 1986 se vakinaistettiin osaksi 

Vantaan kaupungin sosiaaliviraston työtä. Tämän jälkeen sovittelu laajeni vähitellen 

myös muille suuremmille paikkakunnille. Osa kunnista toteutti sovittelua myös ostopal-

veluna esimerkiksi järjestöiltä. (Iivari 2007, 9-11.) Vuoteen 1996 mennessä sovittelu oli 

levinnyt 175 kuntaan ja kaupunkiin (Flinck 2012, 2). Koska läheskään kaikki kunnat 

eivät kuitenkaan pystyneet tarjoamaan sovittelupalvelua, ihmiset eivät olleet tasavertai-

sessa asemassa palvelun saatavuuden suhteen. Tästä nousi tarve lakisääteistää sovittelu, 

ja laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta astui voimaan 1.1.2006. (Iivari 

2007, 9-11.) Lisäksi lailla haluttiin turvata sovittelun tuottamiseen valtion rahoitus, yh-

tenäistää sovittelun käytäntöjä, kiinnittää huomiota rikoksen osapuolten oikeusturvaan 

sekä mahdollistaa palvelun kehittäminen ja arviointi pitkällä aikavälillä. (Flinck 2012, 

3.) 

 

Tällä hetkellä Suomessa on 22 sovittelutoimistoa ympäri maata (Flinck 2012, 7.) Tam-

pere on yksi pisimpään sovittelua järjestäneistä kaupungeista Suomessa; sovittelua on 

järjestetty jo yli kaksikymmentä vuotta, vuodesta 1987 lähtien. Aluksi sovittelupalvelua 

tarjottiin kokeiluna Hervannassa asuville nuorille, mutta vuonna 1990 sovittelupalvelu 

vakinaistettiin ja sitä alettiin tarjota kaikille kaupungin asukkaille. Muutamat lähikun-

nat, kuten Orivesi, Juupajoki ja Längelmäki, myös ostivat Tampereen kaupungilta sovit-

telupalvelua omien kuntiensa asukkaille. (Juntunen 1997.) 

 

Vuonna 2006 sovittelulain voimaantulon myötä perustettiin Pirkanmaan sovittelutoimis-

to, joka tarjoaa palvelua kaikille maakunnan asukkaille. Toimistossa työskentelee neljä 

sovitteluohjaajaa, toimistosihteeri, sosiaalityöntekijä sekä sovittelun vastuuhenkilö. 
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Heidän lisäkseen Pirkanmaan sovittelutoimistolla on noin 70 aktiivista vapaaehtoista 

sovittelijaa ympäri maakuntaa. 

 

Suomessa sovittelutoiminnan organisointi on määritelty sovittelulaissa (1015/2005). 

Lain mukaisesti sosiaali- ja terveysministeriön tehtävä on johtaa, ohjata ja valvoa sovit-

telutoimintaa. Tämän tehtävän suorittamiseksi sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä 

toimii rikosasioiden sovittelun neuvottelukunta, jonka tehtävät ja kokoonpano määritel-

lään aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnan tehtävänä on muun muassa 

seurata ja arvioida sovittelun kehitystä ja tutkimusta, edistää yhteistyötä eri hallin-

nonalojen välillä, edistää lain yhdenmukaisia soveltamiskäytäntöjä sekä linjata sovitte-

lun ohjeistamista. Lisäksi neuvottelukunta on mukana kansainvälisessä yhteistyössä. 

(Iivari 2007, 11–12; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013c.) 

 

Sovittelutoiminnan järjestämisestä ja palvelun asianmukaisesta toteutuksesta vastaavat 

sovittelulain mukaan aluehallintoviranomaiset. Käytännössä aluehallintoviranomaiset 

ovat tehneet joko kuntien tai muun julkisen tai yksityisen palveluntuottajan kanssa so-

pimuksen palvelun tuottamisesta. Aluehallintoviranomaisten tehtävänä on myös henki-

löstön täydennyskoulutuksen järjestäminen sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. 

Lisäksi aluehallintovirastot jakavat oman alueensa sovittelupalvelun tuottajille valtion 

myöntämän korvauksen. (Iivari 2007, 12; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013c.) 

 

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos on osaltaan myös mukana sovittelutoiminnan kehittä-

misessä. Sen tehtävänä on koordinoida valtakunnallista kehittämistyötä yhdessä sovitte-

lutoimistojen, aluehallintovirastojen ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on 

muun muassa tutkia ja arvioida olemassa olevia toimintatapoja sekä edistää ja juurruttaa 

yhtenäisiä hyviä käytäntöjä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013d.) 

 

 

3.3 Mitä sovittelu on 

 

Sovittelu tarkoittaa vapaaehtoista konfliktinhallintajärjestelmää, jossa puolueeton ulko-

puolinen henkilö, sovittelija, auttaa erityisen sovittelumenettelyn avulla rikoksen tai 

riidan osapuolia ratkaisemaan asian kaikkia tyydyttävällä tavalla. Sovittelussa suuntau-

dutaan tulevaisuuteen ja etsitään aktiivisesti pysyviä myönteisiä ratkaisuja. Sovittelu on 

oppimisprosessi. (Brunila 2010, 23.) 
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Sovittelutoimintaa määrittelee laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta 

(1015/2005). Lain mukaan sovittelu tarkoittaa ”maksutonta palvelua, jossa rikoksesta 

epäillylle ja rikoksen uhrille järjestetään mahdollisuus puolueettoman sovittelijan väli-

tyksellä kohdata toisensa luottamuksellisesti, käsitellä rikoksesta sen uhrille aiheutu-

neista henkisiä ja aineellisia haittoja sekä pyrkiä omatoimisesti sopimaan toimenpiteistä 

niiden hyvittämiseksi.” Myös sellaisia vähäisiä riita-asioita, joissa vähintään yksi osa-

puolista on luonnollinen henkilö, voidaan sovitella. (SovL 1015/2005.) 

 

Sovittelun osapuolten tulee antaa suostumuksensa sovitteluun henkilökohtaisesti ja va-

paaehtoisesti. Ennen suostumuksen antamista heille selvitetään heidän sovitteluun liit-

tyvät oikeutensa ja asemansa. Alaikäisten osapuolten kohdalla myös heidän huoltajansa 

tai muun laillisen edustajansa on annettava suostumus sovitteluun. Osapuolilla on myös 

oikeus perua suostumuksensa missä vaiheessa sovittelua tahansa. (SovL 1015/2005.) 

 

Sovittelulaissa ei ole määritelty rikosnimikkeitä, joita ei voitaisi sovitella. Sen sijaan 

lain mukaan sovitteluun voidaan ottaa rikokset, jotka soveltuvat soviteltavaksi, kun ote-

taan huomioon rikoksen laatu ja tekotapa, tekijän ja uhrin välinen suhde sekä muut asi-

aan liittyvät seikat kokonaisuutena. Alaikäiseen kohdistunutta rikosta, jossa uhrilla on 

rikoksen laadun tai ikänsä vuoksi erityinen suojan tarve, ei voida sovitella. (SovL 

1015/2005.) 

 

Rikoksen tai riidan parhaita asiantuntijoita ovat sen osapuolet. Sovittelussa lähtökohtana 

ovat osapuolten tarpeet, ei niinkään lailliset oikeudet. Sovittelu on rakentavaa erimieli-

syyttä, joka perustuu aitoon dialogiin ja haluun oppia, kasvaa ihmisenä ja suuntautua 

tulevaisuuteen. Sovittelun arvoja ovat vuoropuhelu, toisten kunnioitus, suvaitsevaisuus, 

myötätunto, luottamus ja anteeksianto. (Brunila 2010, 33.) 

 

Tapahtuman aiheuttamien tunteiden käsittely ja anteeksianto mahdollistuvat sovittelus-

sa. Sovittelun avulla on myös mahdollista parantaa valmiuksia tunnistaa ja ymmärtää 

toisen osapuolen tilannetta ja inhimillisiä luonteenpiirteitä. Oman tarinan kertominen 

voimaannuttaa päästämään irti uhrituntemuksesta ja vapauttaa antamaan anteeksi. Sovit-

telussa voidaan löytää ratkaisu, jossa kumpikaan osapuoli ei menetä kasvojaan. Samalla 

ratkaistaan myös korvaukseen liittyvät kysymykset. (Brunila 2010, 35–39.) 
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Sovittelussa tärkeää on vuoropuhelu. Vuoropuhelu antaa laajemman mahdollisuuden 

tunteiden käsittelylle ja rohkaisee rehellisyyteen ja suoruuteen. Sen avulla jokainen tu-

lee kuulluksi. Vuoropuhelu myös pyrkii löytämään syvemmän totuuden osapuolten vä-

lillä. Sovittelussa tunnelma on turvallinen, koska väittelyn ja voittamisen asetelmaa ei 

ole ja asianosaiset itse hallitsevat rikoksen tai riidan kohdetta. (Brunila 2010, 39–40.) 

 

 

3.4 Sovittelutoiminnan tavoitteita 

 

Sovittelutoiminnan tavoitteet voidaan jakaa rikosoikeudellisiin, kriminaali- ja sosiaali-

poliittisiin tavoitteisiin. Jossain määrin nämä tavoitteet ovat myös päällekkäisiä. Koska 

sovittelu voi johtaa toimenpiteistä luopumiseen (esimerkiksi ilmoittamatta tai syyttä-

mättäjättämiseen), voidaan yhtenä rikosoikeudellisena tavoitteena pitää turhien oikeu-

denkäyntien välttämistä esimerkiksi lievemmissä ja nuorten tekemissä rikoksissa. Muita 

rikosoikeudellisia, ja osittain myös kriminaalipoliittisia, tavoitteita ovat rangaistusten 

kasaantumisen ja leimautumisen välttäminen sekä erityisesti nuorten osalta uusintarikol-

lisuuden ehkäiseminen. Kustannusten säästäminen ja rikosvahingon kärsineen hyvittä-

minen kuuluvat myös sosiaalipoliittisiin tavoitteisiin. Yhteenvetona rikosoikeusjärjes-

telmään liittyviä tavoitteita voidaan pitää seuraamusjärjestelmää keventävinä sekä rikol-

lisuuteen vaikuttamista koskevina tavoitteina. (Iivari 2010a, 58.) 

 

Kansalaisyhteiskunnan kannalta sovittelutoiminnan tavoitteena on luoda paremmat 

edellytykset asiakkaille vaikuttaa ja osallistua itseä koskevan asian käsittelyyn, ottaa 

huomioon hänen yksilölliset tarpeensa ja olosuhteet sekä tukea omatoimisuutta. Nämä 

liittyvät selkeästi myös sosiaalityön alueeseen, kuten ohjaukseen, neuvontaan, sosiaalis-

ten ongelmien selvittämiseen ja muihin tukitoimiin, joilla pyritään edistämään turvalli-

suutta ja yhteisön toimivuutta. Sovittelutoimintaan liittyviä sosiaalityön tavoitteita ovat 

myös rikoksen tekijöiden, erityisesti lasten ja nuorten, auttaminen ja tukeminen, vas-

tuunottoon ja ongelmien ratkaisemiseen osallistumiseen rohkaiseminen. (Iivari 2010a, 

58–59.) 

 

Vapaaehtoistyönä sovittelu voidaan liittää myös vapaaehtoiseen ja vaihtoehtoiseen sosi-

aalityöhön. Luomalla vapaaehtoistyölle tukirakenteita ja organisaatioita tuetaan kansa-

laisten omatoimisuutta ja osallistumismahdollisuuksia esimerkiksi sosiaalisten ongelmi-

en ratkaisemiseen. (Iivari 2010a, 59.) 
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3.5 Sovittelutoiminta vapaaehtoistyönä 

 

Vapaaehtoistyö voidaan määritellä yksilön toiminnaksi, johon hän sitoutuu omasta tah-

dostaan ja omalla vapaa-ajallaan. Vapaaehtoistyötä tehdään toisen ihmisen, ryhmän tai 

organisaation hyväksi. Työtä tehdään tavallisen ihmisen tiedoilla ja taidoilla sekä omia 

kokemuksia ja persoonallisuutta hyödyntäen. Yleensä vapaaehtoistyöstä ei makseta ra-

hallista korvausta. Vapaaehtoistyö ei saa eikä voi paikata ammatillisesti tehtävää työtä. 

(Mykkänen-Hänninen 2007, 11; Vinton 2012, 133–134.) 

 

Vapaaehtoistyöllä voidaan nähdä olevan yhteiskunnallisesti kaksi merkittävää tehtävää. 

Ensinnäkin se tarjoaa kansalaisille mielekkään toimintakentän, jolloin se ehkäisee syr-

jäytymistä. Toiseksi vapaaehtoistyö vahvistaa auttamistyössä olevia voimavaroja. Va-

paaehtoistyön tekijälle se voi tarjota mielekästä sisältöä elämään, mahdollisuuden vai-

kuttaa yhteiskunnassa, kokemuksen merkityksellisestä toiminnasta sekä mahdollisuuden 

auttamiseen. (Mykkänen-Hänninen 2007, 11–12.) Vapaaehtoistyö auttaa irrottautumaan 

psyykkisesti omasta työstä, mutta toisaalta se lisää aktiivista kuuntelemista myös työ-

elämässä. Vapaaehtoistyön on todettu lisäävän ihmisen omaa hallinnan tuntemusta sekä 

voimavaroja, ja se voi vastata perustarpeisiin, kuten kompetenssi, sisäinen itsenäisyys 

sekä ihmissuhteet. (Mojza, Sonnentag & Bornemann 2011, 146–147.) 

 

Myös sovittelutoiminta on vapaaehtoistyötä, vaikkakin vastuullisuutensa vuoksi siihen 

liittyy joitakin lain määrittelemiä edellytyksiä. Sovittelutoiminnan luotettavuuden ta-

kaamiseksi sovittelijan osapuolille antamien neuvojen ja tietojen on oltava oikeita. So-

vittelijan ei tarvitse tuntea koko oikeusjärjestelmää, vaan lähinnä oikeusturvaan ja sovit-

telun eettisiin perusteisiin liittyvät asiat. Sovittelutoimiston tuella sovittelijan myös ole-

tetaan voivan kertoa oikeudellisen avun ja muiden tarvittavien palveluiden tarjoajien 

yhteystiedot osapuolille. Sovittelijaa koskevat myös vaitiolovelvollisuus, hallintolain 

(434/2003) jääviyssäännökset sekä oikeudessa todistamiskielto. Sovittelijalle ei makseta 

tehtävästään palkkaa, mutta hänelle aiheutuneet kulut korvataan. (Iivari 2007, 27–29.) 

Sovittelutoiminta on käsittääkseni myös ainoa lakisääteinen palvelu Suomessa, joka 

toteutetaan suureksi osaksi vapaaehtoistyöntekijöiden voimin, mutta ammattilaisten 

ohjauksessa ja valvonnassa.  

 

Anne Birgitta Yeung (2005, 107) on määritellyt vapaaehtoisena työskentelemisen mo-

tiiveja neljän ulottuvuuden kautta. Ensinnäkin motivaatio voi liittyä antamiseen–
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saamiseen, johon liittyy ajatus ”antaessaan saa”. Vapaaehtoistyö tarjoaa mahdollisuuden 

itsensä toteuttamiseen samalla, kun antaa itsestään jotain myös muille. Vapaaehtoiset 

voivat kokea saavansa toiminnasta esimerkiksi iloa ja mielihyvää, energisyyttä sekä 

onnistumisen kokemuksia. Toinen motivaation ulottuvuus on jatkuvuus–uuden etsintä. 

Vapaaehtoistoiminta voi toimia tekijälle palkkatyön jatkeena, ja siihen on hakeuduttu 

kenties siksi, että se on koettu uutena ja kiinnostavana. Vapaaehtoisuuden voidaan ko-

kea laajentavan omaa elämänpiiriä. Motivaation peruste voi löytyä myös etäisyyden–

läheisyyden ulottuvuudesta. Vapaaehtoistoiminta koetaan joustavaksi, jolloin sitä voi 

tehdä silloin kun se itselle hyvältä tuntuu, sitoutumatta pitkäksi aikaa mihinkään. Toi-

minta voidaan myös kokea omaksi, henkilökohtaiseksi jutuksi, joka tuo etäisyyttä ar-

keen. Viimeinen vapaaehtoistoiminnan motivaation ulottuvuus on pohdinta–toiminta. 

Tässä pohdinta voi liittyä toiminnan arvoihin ja mahdollisuuteen omaan kasvuun. Toi-

saalta nimenomaisesti tekeminen, tekemisen tapa ja sen organisointimuoto, voivat toi-

mia motivaation taustalla. Vapaaehtoistoiminnassa voidaan siis toteuttaa omien arvojen 

mukaista toimintaa. (Yeung 2005, 107–117.) 

 

Vapaaehtoisena sovittelijana toimimisen motiivit voivat olla hyvin monenlaisia. Toi-

mintaan voivat motivoida omat arvot; halua auttaa ihmisiä ja hyödyttää yhteiskuntaa. 

Osalla sovittelijoista toimintaan voi motivoida halu saada oppimiskokemuksia sekä har-

joitella opittuja taitoja. Sovittelu voi olla myös toimintana lähellä omaa ammattia ja 

työtä. Taustalla voi olla myös ajatus siitä, että on onnekkaampi kuin muut, mutta ei ha-

lua olla tuomitseva tai syyttävä. Toimintaan voidaan hakeutua myös sosiaalisiin suhtei-

siin liittyen, jos sovittelun kautta ajatellaan löytyvän uusia tuttavia tai ystäviä. Sovitteli-

jan taustalla voi olla myös tyytymättömyyttä perinteiseen rikosprosessiin. Toiminnassa 

jatketaan yleensä sovittelijana niin kauan, kun sen koetaan täyttävän oman motivaation 

tarve.  (Souza & Dhami 2008, 36, 50.) 

 

Tutkimusten mukaan vapaaehtoistyön luonteen lisäksi vapaaehtoistyöntekijöille tarjottu 

koulutus sekä ohjaus ja valvonta ovat merkittäviä tekijöitä siihen, miten pitkään henkilö 

jatkaa vapaaehtoistyöntekijänä. Vapaaehtoistyöntekijän kokemus tekemästään työstä on 

yleensä positiivinen, jos hänellä on mahdollisuus kehittää identiteettiään ja rooliaan 

vapaaehtoistyöntekijöinä. Myös oman tehtävän näkeminen tärkeänä koko organisaation 

onnistumiselle vahvistaa positiivista kokemusta. (Vinton 2012, 138.) 
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3.6 Sovittelujutut 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tekee sovittelutoiminnasta vuosittain tilastot. Sovitte-

lulaki tuli voimaan vuonna 2006, mutta koska tuolloin toimintaa alettiin vasta käynnis-

tää useilla alueilla, on tilastoinnin kannalta ensimmäinen kokonainen vuosi 2007. Tuol-

loin Suomessa soviteltiin yhteensä vajaa 10 000 rikostapausta, kun vuonna 2011 tapaus-

ten määrä oli noussut 13 240 tapaukseen. Tämä tarkoittaa runsasta kahta prosenttia kai-

kista poliisin tietoon tulleista rikoksista. Sovittelu käynnistyi, eli sovitteluneuvottelu 

järjestettiin 70 prosentissa tapauksista. Käynnistyneistä sovitteluista keskeytyi 14 pro-

senttia. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012, 1.) 

 

Suurin osa (52 %) vuonna 2011 sovitteluun ohjatuista rikoksista oli väkivaltarikoksia, 

eli lähinnä lievä pahoinpitely ja pahoinpitely–nimikkeillä. Tämän lisäksi sovittelussa 

käsiteltiin vahingontekoja (14 %), anastusrikoksia (12,3 % ), laittomia uhkauksia (5,5 

%), kotirauhan rikkomisia (3,3 %) ja kunnianloukkauksia (3,6 %). Anastusrikokset si-

sältävät nimikkeet varkaus, luvaton käyttö, petos ja kavallus. Näiden lisäksi oli muita 

tarkemmin erittelemättömiä rikoksia, joiden osuus vuonna 2011 oli 6,4 %. Tämä pitää 

sisällään rikosnimikkeitä, kuten vammantuottamus, eläimen vartioimatta jättäminen, 

moottorikulkuneuvon käyttövarkaus ja järjestystä ylläpitävän henkilön vastustaminen. 

Riita-asioita sovitteluun tuli yhteensä 345 kpl, mikä on 2,6 % kaikista asioista. Sovitte-

luun tulleista rikoksista 56 prosenttia oli virallisen syytteen alaisia ja loput 44 prosenttia 

asianomistajarikoksia. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012, 1–3.) 

 

Suurin osa, eli 82 prosenttia soviteltavista asioista tulee sovitteluun poliisilta. Syyttäjät 

ovat lähettäneet sovitteluun vuonna 2011 14 prosenttia jutuista. Syyttäjien ja poliisien 

yhteistyö on tässä selkiintynyt; tavoitteena on, että jo poliisi arvioi asian soveltuvuutta 

sovitteluun ja kysyy osapuolten halukkuutta sovitella esitutkintavaiheessa. Alaikäisten 

osalta myös huoltajilla on oikeus tehdä aloite sovittelusta, mutta vain 0,1 prosenttia 

aloitteista on ollut vanhempien tekemiä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012, 3–4.) 

Valtakunnallisesti sovitteluun tulleissa jutuissa epäillyistä rikoksentekijöistä lähes 45 % 

olivat alle 21-vuotiaita. Alle 15-vuotiaiden osuus oli 14 prosenttia. Asianomistajista alle 

21-vuotiaita oli noin 29 prosenttia. Epäillyistä 79 prosenttia oli miehiä ja naisten osuus 

oli 21 prosenttia. Asianomistajista 62 prosenttia oli miehiä ja 38 prosenttia naisia. (Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitos 2012, 4.) 
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Käynnistyneissä sovitteluissa sopimukseen päästiin 90 prosentissa. Erilaisia sopimuksia 

vuoden aikana tehtiin yhteensä 11 558 kappaletta, joista 37 prosentissa sovittiin rahalli-

sesta korvauksesta ja viidessä prosentissa työkorvauksesta. Rahakorvausten ja työkor-

vausten yhteenlaskettu rahallinen arvo oli 1 937 908€. Niin sanottuja aineettomia sopi-

muksia sovittelussa tehtiin 57 prosentissa. Aineettomat sopimukset pitävät sisällään 

anteeksi pyynnöt (40 %), vaatimuksista luopumisen (10 %), käyttäytymissopimukset (8 

%) sekä omaisuuden palautukset (0,5 %). (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012, 7–8.) 

 

Pirkanmaan sovittelutoimistoon ohjautui vuonna 2011 yhteensä 724 aloitetta, jotka si-

sälsivät 1106 soviteltavaa asiaa. Valtakunnallisesti sovittelualoitteiden määrässä oli 

kasvua vuoteen 2010 verrattuna 7,5 %, kun taas Pirkanmaan sovittelutoimiston alueella 

kasvua oli 20 %. Sovittelualoitteita Pirkanmaan alueella teki eniten poliisi, jonka osuus 

oli 61,5 %. Vastaavasti syyttäjän osuus aloitteiden tekijänä oli Pirkanmaalla valtakun-

nallista lukemaa suurempi. Sovitteluun ohjautuvien väkivaltarikosten osuus on Pirkan-

maalla muuta Suomea vähäisempi, noin 42 %. Sovittelussa käsiteltävien rikosnimikkei-

den määrä on hyvin laaja; Pirkanmaalla erilaisia nimikkeitä ohjautui sovitteluun yli 50. 

(Herranen 2012.) 

 

Vapaaehtoisia rikos- ja riita-asioiden sovittelijoita oli vuonna 2010 Suomessa yhteensä 

1211, sekä näiden lisäksi reservissä, eli erilaisilla vapailla kuten äitiys- tai sairauslomilla 

399 sovittelijaa. (Flinck 2011, 3.) Pirkanmaan alueella vapaaehtoisten sovittelijoiden 

määrä on ollut vuonna 2011 noin 70 (Herranen 2012). 
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4 SOVITTELUPROSESSI JA OHJAAMINEN 

 

 

4.1 Sovitteluprosessi ja neuvottelu 

 

Sovitteluprosessi (kuvio 1.) alkaa sovittelualoitteesta ja koko prosessi kestää keskimää-

rin neljästä kuuteen viikkoa riippuen esimerkiksi osapuolten määrästä ja tavoitettavuu-

desta. Sovittelulain (1015/2005, 13§) mukaan aloitteen voi tehdä rikosasian osapuoli, 

alaikäisen huoltaja, edunvalvoja, poliisi, syyttäjä tai muu viranomainen. Väkivaltarikok-

sissa, jotka ovat kohdistuneet puolisoon, lapseen, vanhempaan tai muuhun heihin rin-

nastettavaan läheiseen, aloitteen sovittelusta saa kuitenkin tehdä vain poliisi tai syyttäjä. 

Sovittelualoite tehdään toimistolle kirjallisesti. Suurin osa aloitteista tulee poliisilta ja 

syyttäjältä, jolloin he lähettävät sovittelutoimistolle esitutkintapöytäkirjan joko koko-

naan tai pelkän ilmoitusosan. Rikos- tai riita-asian osapuolet voivat ottaa itse yhteyttä 

toimistolle puhelimitse, jolloin heidän kanssaan voidaan heti jo keskustella tapahtunees-

ta ja sen soveltuvuudesta käsiteltäväksi sovittelussa. Tämän jälkeen heitä pyydetään 

kuitenkin tekemään aloite vielä kirjallisesti, esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin lai-

toksen sivuilta löytyvälle lomakkeelle. Jos asiassa on tehty rikosilmoitus, voi sovittelu-

toimisto pyytää poliisilta asian esitutkintamateriaalia. (Lempinen 2013; Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos 2013a.) 

 

Kuvio 1. Sovitteluprosessi (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013a) 
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Sovittelutoimiston tehtävänä on selvittää yleisten edellytysten toteutuminen ja tämän 

jälkeen päättää jutun soveltuvuudesta sovitteluun sekä mahdollisesta sovittelun käynnis-

tämisestä. Sovittelulaissa (1015/2005, §2) määritellään sovittelun yleiset edellytykset, 

joita ovat osapuolten henkilökohtainen ja vapaaehtoinen suostumus sovitteluun sekä 

ymmärrys sovittelun ja siinä tehtävien ratkaisujen merkityksestä. Osapuolille tulee sel-

vittää ennen suostumuksen antamista sovitteluun liittyvät oikeudet ja asema sovittelus-

sa. Alaikäisten osapuolten huoltajien tulee myös antaa suostumuksensa sovitteluun. 

Käytännössä sovitteluohjaajat ottavat yhteyttä jutun osapuoliin kirjeitse ja puhelimitse. 

Osapuolten kanssa keskustellaan siitä, mitä sovittelu tarkoittaa juuri hänen asiassaan ja 

mikä sen merkitys on rikosprosessissa. Lisäksi keskustellaan osapuolen omasta haluk-

kuudesta osallistua sovitteluun. Tarvittaessa, esimerkiksi maahanmuuttaja-asiakkaita 

voidaan tavata toimistolla hänen omankielisensä tulkin välityksellä.  (Lempinen 2013; 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013a.) 

 

Jos osapuolet ovat halukkaita kokoontumaan sovitteluneuvotteluun keskustelemaan 

tapahtuneesta rikoksesta eikä mitään estettä sovittelun käynnistämiselle ole, asiasta teh-

dään myönteinen päätös käynnistää sovittelu ja juttu ohjataan kahdelle vapaaehtoiselle 

sovittelijalle. Jos kaikki osapuolet eivät ole halukkaita sovittelemaan, asiassa tehdään 

päätös, ettei sovittelua käynnistetä. Tästä päätöksestä lähetetään tieto osapuolille sekä 

poliisille ja/tai syyttäjälle ja muille tarvittaville viranomaisille, kuten sosiaaliviranomai-

sille. Joissakin tapauksissa, joissa rikokseen liittyy useita osapuolia, mutta kaikki eivät 

ole halukkaita sovittelemaan, voidaan asiaa käsitellä vain sovitteluun halukkaiden osa-

puolten kesken. Tämä edellyttää sitä, että rikosasiasta voidaan selkeästi erotella eri osa-

puolten välillä tapahtuneet rikosasiat. Myös sovittelutoimiston vastuuhenkilö voi tehdä 

päätöksen, ettei sovittelua käynnistetä, vaikka osapuolet olisivat ilmaisseet halukkuu-

tensa sovitella asiaa. Perusteena tähän voi olla esimerkiksi, ettei asian käsittely sovitte-

lussa ole tarkoituksenmukaista. (Lempinen 2013.) 

 

Kun asia on selvitetty kokonaisuutena riittävän selkeäksi, sovitteluohjaaja valitsee jut-

tuun kaksi sopivaksi katsomaansa vapaaehtoista sovittelijaa, jotka toimivat asiassa työ-

parina. Sovittelijat tutustuvat tapaukseen ja keskustelevat asiasta yhdessä sekä sovitte-

luohjaajan kanssa. Erityisesti heidän on hyvä kiinnittää huomiota tapauksen erityispiir-

teisiin.  Tämän jälkeen he ottavat yhteyttä osapuoliin ja sopivat yhteisen neuvottelun 

ajankohdasta. Osapuolilla on halutessaan mahdollisuus myös tavata erillistapaamisessa 
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sovittelijoita ennen yhteistä neuvottelua muiden osapuolten kanssa. Erillistapaamisia 

voidaan tarjota osapuolille, jos se kokonaisuuden kannalta hyödyttää sovittelua. Tärkeää 

on silloin tarjota tätä mahdollisuutta kaikille osapuolille. Neuvottelussa voidaan pitää 

myös taukoja tai jatkaa keskustelua kokonaan toisena ajankohtana. Tämä antaa mietin-

täaikaa ja mahdollistaa asioiden selvittämisen, kuten asianomistajalle aiheutuneiden 

kulujen suuruuden tai epäillyn maksukyvyn. Osapuolilla on myös mahdollisuus ottaa 

neuvotteluun mukaan tukihenkilö. Tästä on hyvä keskustella osapuolten kanssa ennen 

yhteistä neuvottelua, koska muiden osapuolien on annettava hyväksyntänsä tukihenki-

lön läsnäoloon. Sovitteluohjaaja on sovittelijoiden tukena koko sovitteluprosessin ajan. 

(Lempinen 2013; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013a.) 

 

Sovittelussa keskeistä on osapuolten kohtaaminen, vuorovaikutus, tapahtuneesta ri-

kosasiasta keskusteleminen sekä tekijän vastuunotto. Sovittelussa myös käydään kes-

kustelua aineellisten ja henkisten haittojen hyvityksestä. Tavoitteena on keskustelun 

kautta löytää yhteistä ymmärrystä tapahtuneesta. Asianomistaja voi kertoa vaatimuksis-

taan ja epäilty mahdollisuudestaan hyvittää tapahtunut. Jos rikoksesta päästään riittä-

vään yhteisymmärrykseen, voivat osapuolet halutessaan tehdä asiassa sopimuksen. So-

vittelijat auttavat laatimaan sopimuksen, mutta sisällön määrittelevät osapuolet. Sovitte-

lusopimuksesta menee tieto myös poliisille ja/tai syyttäjälle sekä alaikäisten rikostente-

kijöiden osalta lastensuojeluun. Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen, sovittelu kes-

keytetään. Myös keskeyttämispäätöksestä tiedotetaan oikeusviranomaisia, eli poliisia ja 

syyttäjää sekä tarvittaessa lastensuojelua. Mikäli neuvottelussa on niin sovittu, sovittelu-

toimisto seuraa korvausten toteutumista asianomistajalta. Asianomistajalta tarkistetaan 

sopimuksen toteutuminen puhelimitse ja tarvittaessa myös epäiltyyn otetaan yhteyttä 

korvausten toteuttamiseksi. Mikäli epäilty ei huomautuksesta huolimatta maksa sovittu-

ja korvauksia, asianomistajaa myös voidaan ohjata ja neuvoa asian jatkotoimenpiteisiin. 

Sopimus voidaan esimerkiksi vahvistaa oikeudessa tai siviiliteitse, jolloin korvauksia 

voidaan hakea ulosoton kautta. (Lempinen 2013; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2013a.) 

 

Jos rikoksen tai riidan osapuolet ovat ilmoittaneet sovittelutoimistolle olevansa haluk-

kaita sovittelemaan asiaa, järjestetään sovitteluneuvottelu. Sovitteluun kutsutaan ri-

kosasian osapuolet, eli asianomistajat ja epäillyt. Tämän lisäksi neuvotteluun pyydetään 

alaikäisten huoltajat. Vaikka lähtökohtana on, että neuvotteluun osallistuvat vain varsi-

naiset osapuolet, voidaan avustajista ja tukihenkilöistä tarvittaessa sopia. Neuvottelun 
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tasapuolisuuden vuoksi asianajajia ei yleensä oteta mukaan, mutta osapuolilla on halu-

tessaan oikeus konsultoida heitä. Sovittelutoimisto huolehtii tulkin tilaamisesta paikalle 

tarpeen vaatiessa. (Iivari 2007, 42–43.) 

 

Lasten osalta vaaditaan myös hänen huoltajansa suostumus neuvotteluun hänen oman 

suostumuksensa lisäksi. Jos huoltaja ei ole halukas sovittelemaan, ei asiaa kuitenkaan 

voida sovitella lapsen omasta halukkuudesta huolimatta. Sovittelussa lapsella on oikeus 

saada apua ja tukea vanhemmiltaan, joten neuvottelu on järjestettävä siten, että heidän 

läsnäolonsa on mahdollista. Huoltajan läsnäolon puute ei ole kuitenkaan este sovittelul-

le, kunhan hän on tietoinen tilanteesta. Lapsen lisäksi myös huoltajan on hyväksyttävä 

mahdollinen sovittelussa tehty sopimus. (Iivari 2007, 42.) 

 

Sovitteluneuvottelusta voidaan eritellä erilaisia vaiheita, vaikkakin jokainen sovittelu on 

yksilöllinen eikä neuvotteluita ole tarpeen pyrkiä viemään kaavamaisesti lävitse. Sovit-

teluneuvottelun aluksi on hyvä esittäytyä ja pyrkiä luomaan vapautunut ilmapiiri. Tähän 

auttaa usein puhua jostakin muusta kuin varsinaisesta asiasta. Tämän jälkeen kerrataan 

sovittelun tarkoitus sekä pääperiaatteet. Tarkoituksena on varmistaa, että kaikki ymmär-

tävät tilanteen oikein ja kaikilla on sama käsitys asiasta. Näitä asioita voidaan tarpeen 

vaatiessa käydä uudelleen neuvottelun aikana. (Iivari 2007, 45.) 

 

Kolmannessa vaiheessa käydään läpi osapuolten näkemykset tapahtuneesta. Kaikille 

osapuolille annetaan mahdollisuus kertoa vapaasti tapahtumasta omalta kannaltaan. 

Myös vaikeista tuntemuksista on voitava halutessaan kertoa. Tarvittaessa tehdään myös 

tarkentavia kysymyksiä. Sovittelun onnistumisen kannalta tämä vaihe on tärkein ja sii-

hen tulee käyttää riittävästi aikaa, jotta mielikuvien ja tunteiden käsittelylle jää tilaa. 

Toisten näkökulmien kuuleminen antaa paremmat edellytykset ymmärtää tapahtunutta 

sekä mahdollisuudet sovinnon löytämiseen. Osapuolet voivat olla myös eri mieltä ta-

pahtumista, mikä on aivan luonnollista. Tarvittaessa voidaan pitää taukoja, erillisiä neu-

votteluita tai sopia kokonaan uudesta neuvottelusta. Useimmiten sopimukseen päästään 

yhdellä tapaamisella, mutta esimerkiksi soviteltavan asian luonteesta johtuen voidaan 

joskus sopia useampiakin neuvotteluita. Voi myös olla, että neuvottelussa todetaan, ettei 

sopua synny tai joku osapuolista ei saavu paikalle. (Iivari 2007, 46.) 

 

Osapuolten kerrottua näkemyksensä ja tapahtumista on päästy riittävään yksimielisyy-

teen, määritellään ongelmat ja asiat joista halutaan sopia. Näiden pohjalta keskustellaan 
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myös korvausvaatimuksista. Rahakorvauksen lisäksi voi kyseeseen tulla myös työkor-

vaus, erityisesti nuorten kohdalla. Myös mahdolliset vakuutukset tai Kelan korvaukset 

otetaan huomioon korvauksia määriteltäessä. Tämän jälkeen asianosaisten myötävaiku-

tuksella luonnostellaan sopimus. Tässä vaiheessa voidaan esittää myös anteeksipyyntö. 

Sopimusta allekirjoitettaessa osapuolille painotetaan sopimuksen merkitystä ja kerro-

taan jatkotoimista. Osapuolilla on kuitenkin edelleen oikeus kieltäytyä allekirjoittamasta 

sopimusta niin halutessaan. (Iivari 2007, 46–47.) 

 

Sovitteluneuvottelun päätteeksi on hyvä kerrata tapaukseen ja sopimukseen liittyvät 

asiat lyhyesti. Lisäksi kerrotaan, että sopimus menee tiedoksi oikeusviranomaisille ja 

sillä voi olla vaikutusta syyteharkintaan. Osapuolia myös kiitetään osallistumisesta so-

vitteluun. Osapuolten lähdettyä sovittelijat kirjoittavat vielä selvityksen sovittelusta so-

vittelutoimistolle. Tähän selvitykseen kirjataan esimerkiksi yhteydenotot asiakkaisiin, 

neuvotteluiden lukumäärät sekä päivämäärät sekä keitä neuvotteluihin on osallistunut. 

Sovittelijat käyvät työparina keskustelua sovitteluprosessin onnistumisesta, purkavat 

siitä aiheutuneita tunteita ja antavat toisilleen palautetta. Sovittelijat voivat myös kes-

kustella sovittelusta sovitteluohjaajan kanssa tai mahdollisessa työnohjauksessa. (Iivari 

2007, 47.) 

 

 

4.2 Sovitteluohjaajan tehtävät 

 

Laki rikosten ja eräiden riita-asioiden sovittelusta määrittelee sovittelun ohjaajan tehtä-

väksi ohjata ja valvoa sovittelijoiden toimintaa sekä tarvittaessa itse toimia sovittelijana 

(1015/2005, 4§). Sovittelutoimiston tulee ennen päätöstä sovittelun käynnistämisestä 

varmistaa sovittelun yleisten edellytysten toteutuminen; Jotta sovittelu voidaan toteut-

taa, tulee osapuolten antaa suostumuksensa henkilökohtaisesti ja vapaaehtoisesti sovitte-

luun. Heille tulee myös selvittää heidän oikeutensa ja asemansa sovitteluun liittyen. 

(1015/2005, 2§.)  

 

Sovitteluohjaajien ja sovittelijoiden suhdetta voidaan pitää melko poikkeuksellisena. 

Koska juridista työsopimusta ei ole, ei kyseessä ole työsuhde. Toisaalta suhteeseen liit-

tyy selkeitä työnjohdollisia elementtejä; kuten sovittelulaissakin todetaan, ohjaajien 

tehtävänä on ”ohjata ja valvoa” sovittelijoita. Kuitenkin kyseessä on enemmän psykolo-

ginen sopimus. (Laurila 2012.) 
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Ohjaussuhde vapaaehtoisiin sovittelijoihin alkaa heidän rekrytoinnistaan, jolloin jo en-

simmäisessä haastattelussa pyritään herättämään halu, oikeus ja velvollisuus ohjauk-

seen. Suhdetta ohjaukseen voidaan pitää myös yhtenä kriteerinä sovittelija koulutukseen 

hakeutuville. Dialogisen ohjauksen käyttämistä kannattaa myös käyttää koko koulutuk-

sen aikana työvälineenä. Ohjaussuhde tulisi tiedostaa ja myös sovittelijalta on hyvä ky-

syä, miten hän toivoo, että häntä sovittelijana ohjataan. (Pohjanvirta 2012.) 

 

Sovittelijoiden ohjauksen eri osa-alueita on eritelty Helsingissä 10.–11.11.2011 pidetys-

sä ohjauskoulutuksessa, jonka pohjalta on laadittu yhteenveto. Sovittelijoiden ohjauksen 

kaikissa vaiheissa keskeistä on dialoginen työote. Juttua ohjatessa sovittelijoille on tär-

keää siirtää myös sovittelujuttuun liittyvät erityispiirteet tiedoksi. Tällainen voi olla 

esimerkiksi asianomistajan kanssa etukäteen sovittu erillistapaaminen. Erityispiirteistä 

voi kertoa esimerkiksi kasvotusten, puhelimessa tai kirjeitse, mutta tärkeää siinä on vält-

tää ennakkoasenteiden siirtämistä sovittelijoille. Sovittelijoille voi tulla kysymyksiä 

myös eri vaiheissa juttua, jolloin ohjaajan on tärkeää neuvoa ja yhdessä pohtia sovitteli-

jan kanssa hänelle heränneitä kysymyksiä. Sovittelujutun päätyttyä sovittelijan kanssa 

käydään palautekeskustelu, jolloin keskustellaan jutusta ja sen eri vaiheista. Käsitellyt 

asiat riippuvat tilanteesta sekä sovittelijan kokemuksesta. (Mitä asioita pitää sisäl-

lään…2011.)  

 

Sovittelijoiden peruskurssi antaa sovittelijana toimimiseen ainoastaan perusvalmiudet, 

minkä vuoksi sovittelutoimistot järjestävät jatko- ja täydennyskoulutusta erilaisista tee-

moista. Esimerkiksi sovittelijoille on järjestetty atk-koulutusta, jotta sopimusten kirjoit-

taminen olisi helpompaa. Sovittelijoita voidaan jossain määrin myös velvoittaa osallis-

tumaan näihin koulutuksiin. Tietyin määräajoin, esimerkiksi vuoden välein, sovittelijoi-

ta tavataan eräänlaisen kehityskeskustelun tai itsearviointikeskustelun merkeissä. Tähän 

keskusteluun sovittelijaa pyydetään valmistautumaan esimerkiksi täyttämällä lomake. 

Nämä tapaamiset ovat hyvä tilaisuus ottaa puheeksi hankalampiakin asioita ja myös 

syventää ohjaussuhdetta sovittelijaan. (Mitä asioita pitää sisällään…2011.)  

 

Sovittelutoimistoissa tulisi olla yhteisöllinen ja kannustava ilmapiiri. Myös epämuodol-

liset ja virkistysluontoiset tilaisuudet ovat tärkeitä, kuten myös motivoinnin kannalta 

jatkuva vuorovaikutus sovittelijoihin. Lisäksi sovittelijoille voidaan järjestää ammatil-

lista työnohjausta tai sovitteluohjaajan vetämiä keskusteluryhmiä. Näiden tavoitteena on 
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informaation jakaminen, vertaistuki, muilta oppiminen sekä oman työn reflektointi. 

Laissa määritellyn sovittelijoiden valvonnan tarkoituksena on taata laadukas sovittelu-

palvelu kaikille asiakkaille. Tätä valvontaa tehdään esimerkiksi seuraamalla sovittelu-

prosessin etenemistä, tehtyjä sopimuksia ja raportteja, sekä asiakkailta ja sovitteluparilta 

saatavaa palautetta. (Mitä asioita pitää sisällään…2011.) 

 

 

4.3 Vapaaehtoissovittelijoiden koulutus ja tehtävät 

 

Sovittelulain 10§ mukaan ”sovittelijana voi toimia henkilö, joka on suorittanut sovitte-

lutoimintaan perehdyttävän koulutusjakson, ja jolla muutoin on sellainen koulutus, taito 

ja kokemus, jota tehtävän asianmukainen hoitaminen edellyttää”. Vakiintuneen käytän-

nön mukaan sovittelutoimistot vastaavat omien sovittelijoidensa peruskoulutuksesta. 

Rikosasioiden neuvottelukunnan koulutus- ja tiedotusjaosto on tuottanut ohjeistuksen 

vuonna 2006 koulutuksen järjestämisestä ja sen sisällöstä, mutta tätä ohjeistusta on päi-

vitetty vuonna 2011 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen perustaman työryhmän toi-

mesta. Ohjeistus on kuitenkin suuntaa antava ja jokainen toimisto toteuttaa peruskurssia 

parhaaksi katsomallaan tavalla. (Laurila, Mehtonen, Koittola & Mäkelä 2011, 1.) 

 

Sovittelijoiden peruskurssista voidaan tiedottaa esimerkiksi lehti- tai verkkoilmoituksil-

la. Myös jo toiminnassa mukana olevat sovittelijat voivat markkinoida omille tutuilleen 

sovittelua; he osaavat kenties hieman jo arvioida tuttaviensa soveltuvuutta sovittelijaksi. 

Kurssille osallistuvien valinnassa voidaan toteuttaa erilaisia menetelmiä. Hyvä tapa on 

esimerkiksi haastatella henkilökohtaisesti kaikki kurssille halukkaat, jonka jälkeen teh-

dään valinnat osallistujista. Haastatteluissa voidaan vastata hakijalla kenties oleviin ky-

symyksiin, sekä samalla arvioida heidän soveltuvuuttaan sovittelijaksi. Kurssille osallis-

tuminen ei kuitenkaan vielä takaa sovittelijaksi pääsyä. Sovittelijoiden kriteereitä on 

mietitty myös sovittelulain esitöissä, jossa pidettiin tärkeänä, että sovittelijat edustavat 

kaikkia yhteiskunnan lohkoja ja heillä on tuntemusta paikallisista kulttuureista ja yhtei-

söistä. Lisäksi sovittelijoilla tulisi olla tervettä harkintakykyä sekä ihmissuhdetaitoja, 

joita sovittelussa tarvitaan. (Laurila ym. 2011, 2–3.) 

 

Sovittelijan sitouttamisen kannalta tärkeää on haastattelussa keskustella myös hänen 

motivaatiostaan sekä siitä, miten paljon yhden sovittelujutun hoitaminen yleensä työllis-

tää sovittelijaa. Myös haastateltavan elämäntilanteesta on hyvä keskustella, jotta voi-
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daan arvioida, onko hänellä riittävästi aikaa sovittelutoimintaan. Sovittelijana kehitty-

misen kannalta hänen tulisi hoitaa vuodessa vähintään viisi sovittelujuttua. Sovittelija-

kurssiin voidaan sisällyttää myös esimerkiksi aidon sovittelujutun hoitaminen. (Laurila 

ym. 2011, 4.) 

 

Sovittelukurssin tavoitteena on antaa perusvalmiudet sovittelijan tehtävään. Peruskurs-

silla käytävät asiat ovat yleensä melko konkreettisia, kun taas jatkokursseilla tietoja ja 

taitoja voidaan syventää. Kurssit ovat yleensä ryhmäkooltaan melko pieniä, jotta kes-

kustelu ja yhteisöllisyyden hengen luominen helpottuvat. Perinteisen luennoinnin lisäksi 

voidaan käyttää esimerkiksi harjoituksia, demonstraatioita, ryhmä- ja parikeskustelua 

sekä oppimispäiväkirjaa. (Laurila ym. 2011, 5–6.) 

 

Sovittelun peruskurssi on ohjeistuksen mukaan jaettu eri teemoihin. Peruskurssi on hyvä 

aloittaa kertomalla sovittelun lähtökohdista, jonka tarkoituksena on perehdyttää kurssi-

laiset sovittelutoimintaan ja sen tavoitteisiin ja periaatteisiin. Lisäksi käydään läpi sovit-

telijan roolia ja asemaa. Tärkeää on käydä läpi myös fasilitatiivisen sovittelun ja restora-

tiivisen oikeuden ideaa ja arvoja, jotka auttavat kurssilaisia sovittelijan roolin sisäistä-

misessä. Toisena teemana tarkastellaan vapaaehtoistoiminnan erityisyyttä, joka pitää 

sisällään muun muassa vapaaehtoistoiminnan roolin ja paikka yhteiskunnassa sekä mitä 

vapaaehtoisuus tarkoittaa sovittelussa. Sovitteluprosessiin liittyen on tärkeää käydä lä-

vitse sovittelun vaiheet, toiminnan organisointi ja laajuus, yhteistyötahot sekä sovittelu-

juttujen ohjautuminen. Tärkeää on korostaa vapaaehtoisten sovittelijoiden ja toimiston 

välistä yhteistyötä. (Laurila ym. 2011, 6, 8–9.) 

 

Koska sovittelijan tulee tuntea myös rikosprosessia, kurssilla käydään läpi poliisin, 

syyttäjän sekä oikeuslaitoksen toimintaa. Poliisin toimintaan liittyen keskustellaan esi-

merkiksi sovitteluun ohjautuvista rikoksista, vastuun ikärajoista, vahingonkorvauksista, 

esitutkinnasta, lapsista ja nuorista rikoksentekijöinä ja uhreina, sekä poliisin ja sovitte-

lun yhteistyöstä. Syyttäjän rooliin rikosprosessissa liittyen sovittelijan on hyvä tietää 

esimerkiksi syyttäjän tehtävistä, syyteharkinnan rakenteesta sekä syyttämättäjättämis-

päätöksen perusteista. Koska sovittelulla voi olla vaikutusta oikeudenkäyntiin, käydään 

peruskurssilla myös esimerkiksi oikeudenkäynnin yleinen kulku, rangaistuksia ja tuo-

mitsematta jättäminen, sekä oikeuslaitoksen määräämiä vahingonkorvauksia. Rikospro-

sessiin liittyvien yhteistyötahojen lisäksi kurssilla käydään yleiskatsaus muihin sosiaali- 
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ja terveyspalveluihin, kuten lastensuojelu sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut. (Lauri-

la ym. 2011, 6–7.) 

 

Osapuolten kohtaaminen-teema pitää sisällään aiheita, kuten kriisissä olevan ihmisen 

kohtaaminen, tuntemuksien ja tunteiden käsittely, aktiivinen kuuntelu ja kertominen, 

yhteenvetojen tekeminen sekä tekijän ja vahingonkärsijän näkökulmat sovittelussa. Tär-

keää on myös käydä dialogisuuden perusteet. Sovittelijataidot karttuvat kokemuksen 

kasvaessa ja sovittelijaksi kasvetaan pikku hiljaa. Yhtenä aiheena käydäänkin lävitse 

ihmissuhde- ja neuvottelutaitoja sovittelussa, sopimuksen laadintaa ja korvausmuotoja 

sekä toimistolta saatavaa tukea, kuten päivittäinen ohjaus, tukimateriaalit, mahdollinen 

työnohjaus sekä palautejärjestelmä. Myös kokeneita sovittelijoita voidaan hyödyntää 

kurssilla; he voivat tulla kertomaan omista kokemuksistaan erilaisissa tilanteissa. (Lau-

rila ym. 2011, 7, 9.) 

 

Kurssilla voidaan käyttää sovitteludemonstraatioita, joka tarkoittaa sovittelutilanteiden 

harjoittelua ja sovittelijana toimimisen pohdintaa. Harjoituksia voidaan pitää esimerkik-

si yhteenvetojen tekemisestä ja aktiivisesta kuuntelusta. Peruskurssiin voidaan sisällyt-

tää myös yhden sovittelujutun hoitaminen, jonka jälkeen käydään palautekeskustelu 

toimiston työntekijöiden kanssa. Ohjeistuksen mukaan sovittelun peruskurssin kaikissa 

vaiheissa on hyvä käydä lävitse sovittelijan roolia ja asemaa kyseisten teemojen kautta. 

(Laurila ym. 2011, 8.) 

 

Työryhmän (Laurila ym. 2011, 11) mielestä edellä mainittujen teemojen lisäksi perus-

kurssilla olisi hyvä käsitellä vähintäänkin pintapuolisesti seuraavia asioita:  

 ”alaikäisten ja heidän huoltajiensa rooli sovitteluprosessissa 

 tukihenkilöiden ja avustajien rooli sovitteluprosessissa 

 työkorvaukset ja näihin liittyvä lainsäädäntö 

 vakuutusyhtiöiden rooli sovitteluprosessissa 

 korvausten yhteisvastuullisuusproblematiikka 

 asiakkaiden esittämiin kysymyksiin vastaaminen (esim. rikosrekisterimerkinnät, 

oikeudenkäynnin kustannukset) 

 asiakirjojen käyttö ja hyödyntäminen sovittelussa” 

(Laurila ym. 2011, 11.) 
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Teuri Brunila (2010, 23) on määritellyt vapaaehtoisen sovittelijan tehtävää seuraavalla 

tavalla:  

 

Sovittelija ei ratkaise osapuolten ongelmaa vaan toimii sovinnon mahdollistajana. Sovit-

telija ohjaa prosessia, jonka lopputuloksena asianosaiset itse löytävät ratkaisun. Hän ei 

ole passiivinen vetäytyjä vaan aktiivinen kuuntelija. Sovittelija ei tuomitse mutta huo-

lehtii kuitenkin siitä, että sopimus on osapuolille kohtuullinen. (Brunila 2010, 23.)  

 

Vapaaehtoisten sovittelijoiden tehtävän hoito alkaa sovitteluohjaajien tarjotessa heille 

sovittelujuttua hoidettavakseen (kuvio 2.). Sovittelijat valmistautuvat sovitteluneuvotte-

luun etukäteen kertaamalla tapauksen olennaiset kohdat ja miettimällä hieman, millä 

tavoin neuvottelu pyritään viemään läpi. Esimerkiksi on hyvä käydä lävitse neuvottelun 

järjestämisen kannalta olennaiset asiat, kuten istumajärjestys ja turvallisuus. Lisäksi on 

hyvä miettiä, millä asioilla on kenties erityisesti merkitystä sovinnon kannalta ja millai-

sia ratkaisuvaihtoehtoja voisi tulla kyseeseen. Aina on kuitenkin muistettava, että sovit-

telijat ovat puolueettomia neuvottelussa. (Iivari 2007, 43–44.) 

 

 

 

Kuvio 2. Sovittelun kulku (Juntunen, K. Teoksessa Flinck 2011.) 

 

Neuvottelun aikana sovittelijoilla on neljä erilaista tehtävää. Ensinnäkin heidän tulee 

johtaa neuvottelua. Keskustelua ei yleensä kannata rajata kovin tiukasti, jotta osapuolil-

la on mahdollisuus kertoa itselleen tärkeistä asioista, etenkin jos sillä voidaan lisätä osa-

puolten välistä ymmärrystä. Sovittelijan on myös kysyttävä aika ajoin ovatko osapuolet 
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ymmärtäneet asiat samalla tavoin ja täsmennettävä epäselviä asioita. Toinen sovittelijan 

tehtävä on luoda neuvotteluun turvallinen ilmapiiri, johon paras keino on oma rauhalli-

nen käyttäytyminen. Osapuolilla tulee olla mahdollisuus ja oikeus tunteiden purkami-

seen, mutta jos tilanne kehittyy liian rauhattomaksi, tulee siihen puuttua. Myös istuma-

järjestyksellä ja neuvottelutilalla on merkitystä. Kolmantena tehtävänä on pitää huolta 

tilanteen tasapuolisuudesta koko prosessin ajan. Jos neuvottelu vaikuttaa epätasaiselta 

osapuolen voimasuhteilta, tulee sovittelijan pyrkiä tasapainottamaan tilannetta. Tarvitta-

essa sovittelijan on myös keskeytettävä sovittelu. Viimeisenä tehtävänä sovittelijalla on 

ratkaisun oikeellisuuden seuraaminen. Sovitteluratkaisun tulee olla kaikkien kannalta 

kohtuullinen ja perustua oikeaan tietoon ja vapaaehtoisuuteen. Sovittelija ei kuitenkaan 

ole tuomari, joten tätä ei tule ottaa liian kirjaimellisesti. Epävarmoissa tilanteissa asiaa 

kannattaa aina selvittää asiantuntijoilta. (Iivari 2007, 44–45.) Osapuolilla on myös so-

pimusvapaus, jonka periaatteisiin kuuluvat esimerkiksi päätäntävapaus, valintavapaus 

sekä sisältövapaus. Käytännössä nämä tarkoittavat, että osapuolella on oikeus itse päät-

tää haluaako tehdä sopimuksen, kenen kanssa tekee sopimuksen sekä sopimuksen sisäl-

löstä. Sopimusvapautta voidaan tarkastella myös riskinjaon näkökulmasta, jolloin aja-

tuksena on, että sopimuksella jaetaan osapuolten kesken riskit yhteisen tavoitteen saa-

vuttamisessa. (Saarnilehto 2009, 37.) Tästä näkökulmasta sovittelija ei voi juurikaan 

ottaa kantaa sopimuksen sisältöön, jos osapuolet ovat tietoisia sopimuksen vaikutuksista 

ja ovat vahvasti halukkaita tekemään sopimuksen. 

 

Sovittelulain mukaisesti sovittelijoita koskee salassapito ja vaitiolovelvollisuus. Lisäksi 

sovittelijaa koskee myös todistamiskielto. Sovittelija ei siis saa todistaa oikeudessa siitä, 

mitä hän on tehtävässään saanut tietää soviteltavasta asiasta, jolleivät erittäin tärkeät 

syyt vaadi, että sovittelijaa siitä kuulustellaan. Sovittelun osapuolia koskeva vetoamis-

kielto tarkoittaa sitä, ettei osapuoli saa myöhemmässä vaiheessa vedota siihen, mitä 

vastapuoli on sovittelussa esittänyt sovintoon pääsemiseksi. (Iivari 2007, 90.) 

 

Juhani Iivari on määritellyt (2007, 29) vapaaehtoiselta sovittelijalta vaadittavia ominai-

suuksia ja erityistaitoja seuraavasti: 

 

”1) Empatiakyky ja aitous 

Sovittelija on aidosti kiinnostunut asianosaisista ja soviteltavasta asiasta, ja hän osoittaa 

sen heille ilmein, elein, äänellään, olemuksellaan ja toiminnallaan. 
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2) Määrätietoisuus, joustavuus ja energisyys 

Sovittelija on määrätietoinen sovittelun tavoitteen – sovinnon – etsimisessä, ja hän ky-

kenee joustavasti kannustamaan osapuolia etsimään sovintoratkaisua. 

 

3) Laaja-alaisuus 

Sovittelija kykenee tarkastelemaan asioita tarpeen mukaan kauempaa, ikään kuin niiden 

ulkopuolelta ja ulkopuolisena. 

 

Sovittelijalle tärkeitä taitoja ovat erityisesti 

1) aktiivisen kuuntelemisen taito 

2) kyky tehdä sovittelun etenemisen kannalta oikeanlaatuisia kysymyksiä.”  

(Iivari 2007, 29.) 

 

Edellä mainittujen lisäksi sovittelijan tulee kyetä muuttamaan omaa johtamistapaansa 

joustavasti aktiivisesta kuuntelijasta keskustelun johtajaksi. Lisäksi sovittelija luo omal-

la persoonallaan ja taidoillaan turvallisen ilmapiirin sovitteluun. Tilanteen riitautuessa 

sovittelijan on myös pystyttävä rauhoittamaan tilannetta tai tarvittaessa keskeytettävä se 

kokonaan. (Iivari 2007, 29–30.) Hyviä ominaisuuksia auttamistyötä tekevälle ovat myös 

kunnioitus ja konkreettisuus. Asiakkaalle työntekijä tulee vaikuttaa aidolta ja vilpittö-

mältä työskentelemään hänen hyväkseen. Hyvä työntekijä kykenee asettumaan asiak-

kaan tilanteeseen ja tutkimaan hänen näkökulmaansa, sekä tarjoamaan siihen omasta 

näkökulmastaan jäsennystä ja syvempää ymmärrystä. (Särkelä 2001, 41–42.) 

 

 

4.4 Työparityöskentely 

 

Sovittelijat toimivat neuvotteluissa työpareina. Tämä mahdollistaa useampien näkökul-

mien tuomisen konfliktin käsittelyyn, koska kaksi henkilöä kiinnittää huomiota erilai-

siin asioihin. Kahden sovittelijan läsnäolo varmistaa myös puolueettomuuden toteutu-

mista; jos toinen sovittelijoista huomaamattaan asettuu toisen osapuolen puolelle, voi 

sovittelijapari huolehtia molempien osapuolien kuulluksi tulemisesta. Kahden sovitteli-

jan läsnäolo on myös turvallisuuskysymys uhkaavissa tai väkivaltaisissa tilanteissa. 

(Larsson 2012, 202.) 
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Työparityössä työpari jakaa keskinäisen osaamisensa, eli tiedon ja taidon. Esimies voi 

päättää työparit ottaen huomioon osaamisen, kokemuksen ja uuden tiedon jakamisen. 

Ihanteellista on, että molemmilla on toisilleen annettavaa. Kokemuksen myötä työpari 

myös hioutuu yhteen, jolloin työnjako selkeytyy ja tarvittavat työt tulee tehtyä. (Polamo 

2010, 68.) 

 

Työparilta on myös mahdollista oppia. Molemmilla työntekijöillä on oma ammatillinen 

historiansa, yksilöllinen osaamisensa sekä kokemusta erilaisista työmuodoista, mikä 

tarjoaa yksintyöskentelyä enemmän mahdollisuuksia synnyttää uudenlaista ajattelua. 

Kokeneempi työntekijä voi toimia myös uudelle työntekijälle palautteen antajana ja 

rohkaisijana. (Seinä & Helander 2007, 24.) 

 

Työparin välinen suhde, omaksutut työskentelytavat sekä toimintaperiaatteet vaikuttavat 

työilmapiirin muodostumiseen. Lisäksi vaikutusta on keskustelun sävyllä ja vastuun 

jakautumisella. Yksilöiden välisellä vuorovaikutuksella, sekä sanattomalla että sanalli-

sella, on suuri merkitys onnistuneeseen työprosessiin. Työparin keskinäiseen toimivuu-

teen vaikuttavat esimerkiksi työparin suhteen yhdenmukaisuus, valtasuhteiden määritte-

lyn tai roolien selkeyden taso, sekä erilaisten normien julkisuus. Lisäksi siihen voi vai-

kuttaa yksilöllisten tarpeiden tyydyttyminen, sosiaalinen seuraaminen sekä yksilölliset 

kontakti- ja itsetehostustarpeet. Oman osaamisen ja tietämisen korostaminen voi antaa 

toiselle parista kokemuksen, ettei hänellä ole osaamista tai kokemusta. (Seinä & Helan-

der 2007, 27–28.) 

 

Työparityötä edistäviä ja estäviä tekijöitä voidaan löytää neljästä aihepiiristä. Ensinnä-

kin sovittelijoilla tulisi olla yhteinen ymmärrys omasta roolistaan sovittelijana. Työs-

kentelyä edistää toiminnan suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus sekä kokonaisvaltainen 

tarkastelu. Työskentelylle on määritelty selkeät pelisäännöt sekä tehtävä- ja roolijako, 

jolloin päällekkäisyyttä ei pääse syntymään. Työparityö voi toimia myös työnohjauksel-

lisena, koska parin kanssa on mahdollista keskustella asioista, tukea paria ja jakaa työn 

aiheuttamaa painetta. Myös työparin ammatillisuutta ja osaamista pitäisi arvostaa. Tämä 

edellyttää erilaisen osaamisen hyödyntämistä sekä avoimuutta uusia näkökulmia koh-

taan. Sen sijaan yhteistyötä estäviä tekijöitä rooliin liittyen on esimerkiksi työparin väli-

nen kilpailu ja sooloilu. Sooloilu tarkoittaa tässä toimintasuunnitelman ja samalla työpa-

rin ohittamista. (Rahko 2011, 81–88.) 
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Toiseksi työparityöskentelyä voidaan tarkastella rakenteellisten tekijöiden kautta. Tästä 

näkökulmasta työparityöskentelyä edistäviä tekijöitä on esimerkiksi organisaation tuki, 

tiedon kulkeminen sekä aika ja paikka työparityölle. Organisaatio antaa työparityölle 

ohjeistukset ja lähiesimiehen toiminta vaikuttaa sekä työhön sitoutumiseen että motivaa-

tioon. Työparityölle annettava aika ja tila merkitsee luontevaa vuorovaikutusta työparin 

välillä sekä sopivaa asiakasmäärää. Toimiva vuorovaikutus tarvitsee kehittyäkseen ai-

kaa ja kontaktissa olemista. Kiire voi johtaa vääriin johtopäätöksiin sekä estää reflektii-

visyyden. Yhteiselle pohdinnalle tulisikin löytää myös aikaa. Työparityötä edistää myös 

sopiva asiakasmäärä, jota organisaation tulisi kontrolloida. Tiedonkulkuun liittyvät tie-

donsiirto työparin välillä, tietojärjestelmät sekä yhteiset ajat. Rakenteellisesta näkökul-

masta työparityötä voi estää tiedonkulun estyminen ja väärinkäsitykset, jatkuvat muu-

tokset sekä resurssien vähyys. Jatkuvat muutokset voivat liittyä esimerkiksi toimenku-

viin ja vastuualueisiin. (Rahko 2011, 89–94.) 

 

Osaltaan työparityön toimivuuteen vaikuttavat persoonalliset tekijät, eli millaisena osa-

puolet näkevät toisensa ammattiroolista irrotettuna. Edellytyksenä työparityöskentelylle 

on luottamus, kunnioitus ja yksilöllisten erojen ymmärtäminen. Työparin tunteminen 

sekä yksilönä että työntekijänä edistää työparityötä; työpariaan havainnoimalla voi tun-

tea myös hänen ajatuksiaan ilman sanallista keskustelua. Tämä helpottaa työskentelyä 

yhdessä sovittuun suuntaan. Työparin yksilöllisyyden ymmärtäminen esimerkiksi asioi-

den käsittelytavoissa taas vähentää konfliktien syntyä. Työparityöskentelyä estävät per-

soonalliset tekijät liittyvät epäselviin rooleihin sekä persooniin, eli yksilötekijöihin ja 

henkilökemioihin. Vaikka tapaamiset liittyvät työhön, voivat henkilösuhteet vaikeuttaa 

työskentelyä. Työntekijän rooli voi olla epäselvä suhteessa työpariin, muihin ammatti-

laisiin tai asiakkaisiin. Työntekijät eivät välttämättä ole hahmottaneet omaa rooliaan 

työskentelyssä tai voivat pelätä astuvansa toisen alueelle. (Rahko 2011, 95–98.) 

 

Viimeinen työparityöskentelyyn vaikuttava näkökulma on moniammatillisen yhteistoi-

minnan historia. Tämä tarkoittaa sitä, että työskentely on ylipäätään työparityön omais-

ta. Tämä pitää sisällään esimerkiksi osapuolten aikaisemmat kokemukset moniammatil-

lisesta yhteistoiminnasta. Työparityötä edistää yhdessä tekeminen, jolloin osapuolet 

yhdessä keskustelevat asioista ja heille syntyy kokemus yhteisestä asiasta. Työskente-

lyssä edetään rinnakkain, palavereihin valmistaudutaan yhdessä ja tilannetta pohditaan 

työparin kesken. Myös aikaisemmat myönteiset kokemusta yhdessä toimimisesta edis-

tävät työskentelyä. Työskentelyn tulee olla avointa ja olennaista on työparin todellinen 
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hyödyntäminen. Työskentelyn perinteet voivat olla estäviä tekijöitä työparityöskentelyl-

le. Omia käytäntöjä ei olla valmiita muuttamaan totutusta ja työparitoimintaan suhtau-

dutaan vieroksuen. Työparityöskentely voi tuntua vaikealta, jos on tottunut toimimaan 

yksin tai aikaisemmat kokemukset ovat olleet negatiivisia. (Rahko 2011, 99–101.) 

 

 

4.5 Dialogisuus sovittelussa 

 

Dialogisuuden käsitteen avulla pyritään kuvaamaan kahden tai useamman henkilön vas-

tavuoroista käyttäytymistä. Sen avulla pyritään luomaan luottamuksellinen ilmapiiri 

sekä tilanne, joka on kuunteleva, kysyvä ja vastaava, moniääninen ja vastavuoroinen. 

Dialogisuus on myös restoratiivisen oikeuden ydin. (Sosiaaliportti 2012.) Dialoginen 

vuorovaikutus on enemmän kuin vain keskustelu tai väittely. Se tarkoittaa pyrkimystä 

rakentaa yhteistä ymmärrystä sekä taitoa edesauttaa vuorovaikutusta siihen suuntaan. 

Tärkeää on vastavuoroisuus, eli vuorovaikutuksen suhde nähdään molemminpuolisen 

ymmärryksen rakentamisena ja siinä edetään molempien osapuolien ehdoilla. Dialogi-

nen vuorovaikutus edellyttää luottamusta, koska muuten toisen osapuolen ehdotus voi-

daan kokea uhkana. Tällainen vuorovaikutus edellyttääkin herkkyyttä aistia toisen osa-

puolen tilannetta ja antaa myös tarvittaessa tilaa. Yhteiseen, jaettuun ymmärrykseen 

voidaan päästä vain hetkittäin, kun osapuolet testaavat, tarkistavat, kyseenalaistavat, 

haastavat ja uudelleen muotoilevat toisen puhetta. (Mönkkönen 2007, 86–92.) 

 

Sovittelutoiminnassa dialogisuutta tarvitaan sekä sovitteluohjaajien, sovittelijoiden että 

asiakkaiden väleillä hyvän asiakaspalvelun ja tyytyväisyyden takaamiseksi. Sovitteluoh-

jaajien tulisi pyrkiä dialogisuuteen sekä sovittelijoiden kanssa toimiessaan että asiakkai-

den kanssa keskusteluissa. Myös sovitteluneuvotteluissa tulee pyrkiä dialogiseen vuoro-

vaikutukseen kaikkien osapuolien kesken, jotta osapuolet voivat parhaalla mahdollisella 

tavalla kokea tulleensa kuulluksi. Dialogisuus edistää yhteisen ymmärryksen rakentu-

mista ja siten myös sovintoon pääsemistä.  

 

Dialoginen lähestyminen edellyttää tapaamiseen aikaa. Luottamuksen muodostuessa 

syntyy oikeutus ottaa kantaa asioihin ja myös toisen osapuolen näkemykset tulevat hel-

pommin hyväksyttäväksi. Dialogisen suhteen kannalta on keskeistä yhteiset hämmäs-

tyksen hetket. Näissä hetkissä myös työntekijä (tilanteesta riippuen joko sovitteluohjaa-

ja tai sovittelija) uskaltaa astua alueelle, jossa hänelläkään ei ole riittävää tietoa ja tämä 
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tieto voidaan yhdessä rakentaa. Tämä antaa mahdollisuuden toisen kohtaamiseen avoi-

mesti kaikkine kysymyksineen ja tulevaisuuden mahdollisuuksineen. Tietämättömyyden 

tunnustaminen voi kuitenkin olla työntekijälle vaikeaa, koska hän voi kokea sen vähen-

tävän hänen asiantuntemustaan ja auktoriteettiaan. (Mönkkönen 2007, 93–96.) 

 

Vaikka työntekijä haluaisi kohdata asiakkaan näkökulman avoimesti, voi hän joutua 

myöntämään oman rajallisuutensa ja ristiriitaisuutensa. Ymmärrys syntyy yleensä vähi-

tellen ja oivallukseen voidaan päästä vasta ristiriitojen ja ahdistuksen kautta. Työnteki-

jän tulisikin oppia arvioimaan omaa toimintaansa kriittisesti sekä kyetä myös muutta-

maan toimintaansa reflektion kautta. Eri sanoilla voi olla ihmisille erilaisia merkityksiä, 

minkä vuoksi toisesta ihmisestä ei saisi tehdä liian nopeita johtopäätöksiä, vaan käyttää 

aikaa toisen ajatuksen tutkimiseen. (Mönkkönen 2007, 97–99.) 

 

Keskeisiä dialogisuuden arvoja ovat kunnioitus, vallan tasapaino, kuulluksi tuleminen ja 

moniäänisyys. Dialogisessa sovittelussa erimielisyydet pyritään kohtamaan ilman vas-

takkainasettelua, ja tavoitteena on tutkia myös itselle vieraita näkökulmia. Pyrkimykse-

nä on saada erilaiset kokemukset, näkemykset ja tarinat keskusteluun keskenään. Merki-

tystä on myös sanoilla, joiden avulla ihmiset rakentavat omaa todellisuuttaan. Tärkeää 

tässä on kuuntelu; ilman kokemusta omasta kuulluksi tulemisesta ei voi tapahtua myös-

kään toisen osapuolen merkitysten kuulemista ja ymmärtämistä. Sovittelijoiden tehtävä 

onkin auttaa osapuolia tulemaan ymmärretyiksi ja ymmärtämään toisiaan. Sovittelijat 

tekevät tarkentavia kysymyksiä tapahtumien merkityksistä ja varmistavat näkökulmien 

ja merkitysten esiin tulemisen. (Sosiaaliportti 2012.) 

 

Dialogisuus sovitteluprosessissa alkaa jo ensimmäisessä yhteydenotossa asiakkaaseen. 

Tällöin pyritään herättämään osapuolen kiinnostus ratkaisujen etsimiseen keskustele-

malla hänen tavoitteistaan. Myös mahdollisissa erillistapaamisissa ja muissa puhelin-

keskusteluissa sovittelijat kuuntelevat osapuolia aktiivisesti ja auttavat heitä löytämään 

uusia näkökulmia tilanteen ratkaisemiseksi. Yhteisessä neuvottelussa sovittelijoiden 

tehtävänä on tukea ja kannustaa tarkoituksenmukaisten ja osapuolille sopivien ratkaisu-

jen löytämisessä mahdollistamalla vuoropuhelua ja kysymällä asioiden merkityksistä ja 

tavoitteista. Tässä on tärkeää myös turvallinen ilmapiiri, jossa näkemykset uskalletaan 

tuoda esille. Keskeistä on saada osapuolille kokemus siitä, että he ovat osallisia itseään 

koskevan asian ratkaisussa. Jos sopimukseen päästään, sovittelun ammattihenkilöstö 
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seuraa sen toteutumista. Tässä yhteydessä ollaan myös kiinnostuneita asiakkaiden ko-

kemuksesta ja sen hetkisistä merkityksistä. (Sosiaaliportti 2012.) 

 

 

4.6 Ohjaaminen työnä ja menetelmänä 

 

Työmenetelmänä ohjaus on eräänlainen ammatillisen keskustelun muoto. Se on ohjaa-

jan ja ohjattavan välistä neuvottelua, jolla edistetään keskustelun keinoin ohjattavan 

kykyä parantaa omaa elämäänsä haluamaansa suuntaan. Ohjausta voidaan kuvata laaja-

alaiseksi elämänsuunnittelun menetelmäksi. Tärkeää on antaa aikaa, huomiota ja kunni-

oitusta ohjattavalle. Ohjausta käytetään monenlaisissa ammateissa, esimerkiksi kouluis-

sa, kuntoutuksessa, työvoimatoimistoissa, syrjäytymistä edistävissä hankkeissa ja orga-

nisaatioiden johtamisessa. (Onnismaa 2007, 7, 19–20.) Sovittelutoiminnassa ohjausta 

käyttävät sovitteluohjaajat suhteessa vapaaehtoisiin sovittelijoihin, mutta jossain määrin 

myös sovittelijat suhteessa asiakkaisiin sovitteluneuvotteluissa. Esimerkiksi Teuri Bru-

nilan (2010, 34) näkemyksen mukaan sovittelijat voivat käyttää sosiodynaamista ohja-

usta hyväkseen työskennellessään osapuolien kanssa. Sosiodynaamisesta ohjauksesta ei 

ole kuitenkaan järjestetty sovittelijoille koulutusta Pirkanmaan sovittelutoimistossa. 

 

Ohjaus ja neuvontatyön laajetessa ja työelämän ennakoimattomuuden lisääntyessä oh-

jaajilta vaaditaan sekä uudenlaisia lähestymistapoja että asiantuntijuutta. Aikaisemman 

kaikkitietävän asiantuntijuuden tilalle on noussut yhteistyötä korostava lähestyminen, 

jonka mukaan ohjaaja ja ohjattava tarkastelevat yhdessä ohjattavan elämää ja siihen 

liittyviä eettisiä kysymyksiä. (Onnismaa 2007, 7.) 

 

Ammattimainen ohjaus ei ole samaa kuin epämuodollinen, ystävien välinen keskustelu. 

Ammattimaisessa ohjauksessa tavoitteiden asettaminen ja kuuntelu on selkeämpää ja 

jäsentyneempää. Koska rajanveto voi kuitenkin olla välillä vaikeaa, on ohjaus- ja neu-

vontatilanteet erotettu ohjaus- ja neuvontataidoista. Välttämättömistä tai riittävistä ohja-

ustaidoista ei ole kuitenkaan päästy täyteen yksimielisyyteen eri toiminta-alueilla tai 

asiakasryhmien parissa. Yleisesti ohjaajilta edellytettävät taidot voidaan kuitenkin jakaa 

ydin- ja erikoisosaamiseen. Ydinosaamiseen kuuluvat sellaiset taidot, suhtautumistavat 

ja tiedot, joita edellytetään kaikilta ohjauksessa työskenteleviltä. Erikoisosaamiseen taas 

kuuluvat omassa toimintaympäristössä tai asiakasryhmien neuvonnassa tarvittavat tie-

dot, suhtautumistavat tai taidot. Näitä ovat esimerkiksi asiakkaan tilanteen määrittely ja 
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arviointi, henkilökohtainen ohjaus, opintojen ohjaus, tiedon hallinta ja -välitys, konsul-

taatio ja ohjauspalvelujen koordinaatio, tutkimus ja raportointi, palvelujen ja toimenpi-

deohjelmien hallinnointi, alueellinen yhteistoiminta sekä työmarkkinoille siirtymisen ja 

sijoittumisen ohjaus. (Onnismaa 2007, 21–22, 200–207.) 

 

Tiedottaminen, neuvonta ja ohjaus ovat ammatillisia toimintatapoja, jotka käytännössä 

kietoutuvat toisiinsa. Tiedottamisen ajateltiin aikaisemmin olevan pätevän asiantuntijan 

vahvuus. Sen tarkoituksena on antaa asiakkaalle hänen tarvitsemansa tiedot oikealla 

hetkellä. Pelkkä tiedon jakaminen ei kuitenkaan yleensä tue ohjattavan omaa päätöksen-

tekoa, vaan ammattitaitoisen ohjaajan odotetaan auttavan ohjattavaa tiedon tehokkaa-

seen käyttöön. Neuvonta on tiedottamiseen verrattuna enemmän vuorovaikutukselli-

sempaa. Vaikka joissakin tilanteissa neuvonta voi tukea asiakasta päätöksen tekemises-

sä, ei ohjaus pääsääntöisesti ole neuvojen antamista. Liialliset neuvot voivat myös estää 

tasavertaisen suhteen syntymistä ja ohjattavan valtautumista omien ratkaisujen tekemi-

seen. Suoraa neuvoa pyytävä ohjattava asettaa ohjaajan palvelun tarjoajan rooliin; ohjat-

tavalla on ongelma, jonka asiantuntija ratkaisee. Ohjauksessa tällainen perinteinen asi-

antuntijarooli halutaan yleensä kyseenalaistaa. (Onnismaa 2007, 23–25.) 

 

 

4.6.1 Ohjauksen työvälineet 

 

Ohjauksessa voidaan käyttää apuna eräänlaisia työvälineitä. Välineet eivät ole yleispä-

teviä tekniikoita, vaan toimintatapoja, joilla voidaan edistää ohjauksen vuorovaikutusta 

tavoitteiden suuntaisesti. Sopiminen selventää tapaamiselle asetettuja tavoitteita, kestoa 

sekä ajoitusta. Se kuuluu eräänlaiseen alkuneuvotteluun, jossa osapuolet pyrkivät ym-

märtämään millainen tilanne on ja paljonko siihen on aikaa varattuna. Tavoitteiden aset-

tamisen ja toiminnan suunnittelun kannattaa olla konkreettista, vaikka niihin yleensä 

keskitytään usein luonnostaan. (Onnismaa 2007, 29–30.) 

 

Ohjausvuorovaikutuksessa tärkeää on, että ohjattavalla ja ohjaajalla on samanlainen 

ymmärrys tilanteesta, tunteista tai käsityksistä. Näiden selkeyttämisessä kysyminen, 

selventäminen ja tarkentaminen ovat keskustelussa käytettäviä välineitä. Ohjaajan voi 

olla myös tarpeen kohdentaa keskustelua johonkin yksityiskohtaan tai uuteen asiaan, tai 

toisaalta rajata keskustelun ulkopuolelle asia, johon on tarpeen palata myöhemmin. Ti-

lanteissa, joissa ohjattavan toiminta on ristiriidassa hänen tavoitteisiin nähden, ohjaaja 
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voi pysäyttää ohjattavan tutkimaan omaa toimintaansa. Tämä tapahtuu asettamalla eri 

näkemykset, sanat tai teot vastakkain (konfrontointi). Tärkeää kuitenkin on, ettei ohjat-

tavaa nolata tai saada pysyvästi puolustuskannalle. (Onnismaa 2007, 30–31.) 

 

Epäselvien tai ristiriitaisten viestien välttämiseksi ohjaajan kannattaa kiinnittää huomio-

ta omaan sanattoman ja sanallisen viestinnän yhteensopivuuteen. Esimerkiksi liiallinen 

tuijotus on epämiellyttävää, mutta jos ohjaaja ei kertaakaan katso ohjattavaa silmiin, voi 

viesti ohjattavan tilanteen tärkeydestä olla ristiriitainen. Hiljaisuus ja tauot ovat olennai-

nen osa ohjausta. Hiljaisuutta ei tarvitse täyttää näennäisellä puheella, vaan rauhallinen 

hetki voi antaa molemmille osapuolille tilaisuuden harkita käytyä keskustelua. Vakavis-

ta aiheista huolimatta myös huumori voi toimia ohjaustilanteessa. Huumorin tulee kui-

tenkin soveltua tilanteeseen. Keskustelun eri vaiheissa ohjaajan on hyvä koota siihen 

mennessä esille tulleita asioita, jotta ohjattava kuulee ohjaajan tulkinnan ja käsityksen 

asioista. Ohjausprosessin kestäessä pidempään ohjaaja voi havainnollistaa ohjattavan 

tilanteen edistymistä erilaisilla esimerkeillä. (Onnismaa 2007, 32–33.) 

 

 

4.6.2 Kysymysten käyttäminen 

 

Ohjaajan esiin tuomat kysymykset toimivat interventioina ja vuorovaikutuksen työväli-

neinä, joiden avulla ohjattavalle tarjotaan tilaisuutta omien kokemusten ja päämäärien 

pohtimiseen. Vaikka kysymyksillä voidaan kerätä nopeasti tietoa, tulee niitä käyttää 

harkiten kuulustelun ilmapiirin välttämiseksi. (Onnismaa 2007, 33.) 

 

Avoimiin kysymyksiin on mahdollista vastata valikoiden eli kertoa vain niistä asioista, 

joista itse haluaa. Suljettuihin kysymyksiin on mahdollista vastata lyhyesti. Ne antavat 

yleensä tarkkaa informaatiota, mutta eivät oikeastaan edistä keskustelua. Selventävillä 

kysymyksillä taas voidaan tarkentaa saatua tietoa ja muotoilla samalla uudelleen mah-

dollisia vaihtoehtoja tilanteeseen. Ohjattavalle tarjotaan näin mahdollisuus omien ko-

kemusten ja päämäärien reflektoimiseen sekä vaihtoehtoisten toiminta- ja ajattelumalli-

en luomiseen ilman painostusta ja syyllistämistä. (Onnismaa 2007, 34.) 

 

Ohjauksessa ei saisi kiinnittää liikaa huomiota vain yksittäiseen elämän osa-alueeseen, 

vaan katsoa tilannetta holistisesti, kokonaisuus huomioon ottaen. Ongelmat ovat harvoin 

muusta elämästä irrallisia, ja elämään liittyy aina esimerkiksi erilaiset vuorovaikutus-



42 

suhteet, tarpeet, työ ja koulutus sekä terveys. Käsitys elämäntilanteesta koostuu useista 

erilaisista kertomuksista ja ohjaajan on oltava jatkuvasti avoin uusille tulkinnoille ja 

mahdollisille ratkaisutavoille. Ongelmiin ja niiden ratkaisuihin ei tulisi keskittyä liian 

nopeasti, koska se sisältää harhan, että asioita voi hallita ja ohjata haluamaansa suun-

taan. Tätä elämäntilanteen kokonaisvaltaista hahmottamista voi pyrkiä avaamaan erilai-

silla kysymyksillä. Ne auttavat myös ohjattavaa näkemään asioita uudella tavalla ja tun-

nistamaan omien uskomusten ja havaintojen taustalla olevia oletuksia. (Onnismaa 2007, 

34–36.) 

 

 

4.6.3 Sosiodynaaminen ohjaus 

 

Sovittelutoiminnassa ei ole yhteisesti hyväksyttyä käytössä olevaa ohjauksen teoriaa. 

Teuri Brunila (2010, 34) on verrannut sovittelua moderneihin psykologian suuntauksiin 

ja todennut, että sovittelussa ja R. Vance Peavyn kehittämässä sosiodynaamisessa ohja-

uksessa sovelletaan hyvin samanlaista kanssakäymisen ideologiaa. Sovittelussa pyritään 

muuttamaan osapuolien ajattelua ja kohtaamaan konfliktit dialogin kautta. (Brunila 

2010, 34.) Sosiodynaaminen ohjauksen teoria sisältää auttamisfilosofian sekä siihen 

pohjautuvat ohjauksen käytännön menetelmät. Se ei ole terapiaa, vaikka siitä on löydet-

tävissä yhtäläisyyksiä muutamien muiden auttamismuotojen kanssa (esimerkiksi sys-

teemiteoriaan perustuva terapia, narratiivispohjaiset auttamistavat sekä toimintaa koros-

tava ohjaus). Sen sijaan sosiodynaaminen ohjaus on oppimisprosessi, yhteinen konstru-

oimisen prosessi ja elämänsuunnittelun prosessi. Lisäksi se sisältää näkökulmien laajen-

tamista, valintojen tekemisen vahvistamista, mahdollisuuksien hyödyntämistä ja tätä 

kautta henkilökohtaisen vapauden lisäämistä. (Peavy 2006, 19–20.) 

 

Kielen merkitys on sosiodynaamisesta näkökulmasta katsottuna ohjauksessa hyvin tär-

keää. Ohjausprosessi ja siinä tehtävät ratkaisut perustuvat vuorovaikutukseen ja synty-

vät ohjaajan ja ohjattavan välisen neuvottelun tuloksena. Ohjaussuhde on aina molem-

pien osapuolien yhdessä aikaansaama, ja se syntyy heidän kyvystään kielelliseen ja 

emotionaaliseen vuorovaikutukseen ja neuvotteluun. Sosiodynaamisessa ohjauksessa 

ajatuksena on lopettaa ”saman vanhan” tekeminen ja alkaa kokeilla jotain uutta. (Peavy 

2006, 22–23.) 
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Sosiodynaamisen näkemyksen mukaan ohjauksessa on pyrittävä auttamaan ohjattavaa 

hänen minäkuvansa uudistamisessa. Heitä tulee myös pyrkiä auttamaan arvostamaan 

mitä he ovat tehneet, näkemään uusia toimintamahdollisuuksia ja avaamaan kulttuurisia 

väyliä uuden oppimiselle. Tämä prosessi auttaa heitä näkemään itsensä uudella tavalla. 

Ohjauksessa pyritään auttamaan ihmisiä elämässä eteenpäin heidän omia voimavarojaan 

ja vahvuuksiaan kehittäen. Ohjauksessa keskitytään siihen, mitä voidaan konstruoida, 

oppia ja toteuttaa, eikä siihen mikä on vialla, puutteellista tai mahdotonta. (Peavy 2006, 

26–27.) 

 

Sosiodynaaminen ohjaaminen sisältää kolmetoista keskeistä ideaa, jotka oikealla tavalla 

sovellettuna parantavat ohjauksen laatua. Mikään niistä ei itsenään toimi kaikissa tilan-

teissa, mutta yhdistettynä ne kuvaavat sosiodynaamista auttamisfilosofiaa. (Peavy 2006, 

33.) 

 

1. Sosiaalinen pääoma ja ohjaus ovat toisistaan riippuvaisia. Sosiaalinen pääoma 

tarkoittaa ihmisiä ja heidän sosiaalista ja henkilökohtaista hyvinvointiaan, hei-

dän taitojaan ja kykyjään, sekä sosiaalista tukiverkostoa. Nyky-yhteiskunnassa 

itsensä toteuttaminen sosiaalisen pääoman muotona on tärkeää, vaikka asiat, ku-

ten köyhyys, sairaus, vankeus, huono koulutus ja syrjäytyminen voivat vaikeut-

taa sitä. Yhteiskunnallisilla rakenteilla ja lainsäädännöllä voidaan tukea puitteita 

sosiaalisen pääoman luomiseen ja itsensä toteuttamiseen. Ohjaamisen avulla taas 

voidaan auttaa ja tukea yksilöitä löytämään tiensä ulos esimerkiksi syrjäytymi-

sestä ja työttömyydestä. Ohjaajan tehtävä on erityisesti auttaa ohjattavaa arki-

elämän kysymyksissä. (Peavy 2006, 34.) 

2. Ohjaajan tulee kohdata ohjattava aidosti ja inhimillisesti. Kohtaamisessa mo-

lempien osapuolien tulisi saada toistensa kunnioitus ihmisenä ja myös heidän 

eroavaisuuksiaan pitäisi kunnioittaa. Sosiodynaamisessa ohjaamisessa ohjaajan 

ja ohjattavan välillä on yhteistyösuhde, johon molemmat tuovat oman tärkeän 

panoksensa. (Peavy 2006, 35–36.) 

3. Toisen auttaminen on eettinen hyvä. Ohjaamisella voidaan nähdä monia erilaisia 

tarkoituksia, kuten yksilön vapauden ja autonomian lisääminen, päätöksenteossa 

tai elämänsuunnittelussa auttaminen, vahvuuksien kehittäminen, ongelmien rat-

kaiseminen, uusien näkökulmien kehittäminen, ihmissuhteiden parantaminen ja 

henkilökohtaisen identiteetin vahvistaminen. Aito ohjaaminen kunnioittaa ihmi-

sen koskemattomuutta ja ainutlaatuisuutta. Ohjauksen kulkuun vaikuttavat myös 
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ohjattavan tarpeet ja odotukset, ohjaajan yleinen pätevyys ja asennoituminen oh-

jattavaan sekä organisaation määrittelemä ohjauksen tarkoitus. (Peavy 2006, 37–

38.) 

4. Ohjauksen pitäisi lisätä ihmisen vapautta. Ohjauksella pitäisi tukea ohjattavaa 

tavoittelemaan itselleen tärkeitä asioita. Ohjauskeskusteluissa ohjaajan tulisi pi-

tää mielessään ohjattavan tämän hetken kyvyt ja taidot, sekä ohjattavan potenti-

aali, mihin hän voisi kyetä. Lisäksi tulisi miettiä, tukeeko sosiaaliset järjestelyt 

ohjattavan voimavaroja tavoitteisiin pääsemisessä. Omien kykyjen kehittämises-

sä auttaminen sekä näiden kykyjen kehittymistä tukevien sosiaalisten suhteiden 

kasvun auttaminen ovatkin tärkeimpiä ohjauksen tarkoituksia. Lisääntynyt va-

paus, eli kyvyt ja mahdollisuus valita, lisäävät ihmisen kykyä auttaa itseään. 

(Peavy 2006, 39–40.) 

5. Sosiodynaaminen ohjaus on viisauteen perustuvaa toimintaa. Tämä tarkoittaa 

esimerkiksi harkitsevaa ja tuloksellista toimintatapaa, kokonaisuutta korostavaa 

näkökulmaa, reflektiivistä ja kriittistä ajattelua suosivaa asennoitumista, sekä 

avoimuutta elämänkokemukselle. Ohjauksessa tulee ottaa huomioon, että ihmi-

nen on kokonaisuus, jonka elämänkentän eri osiot ovat jatkuvasti vuorovaiku-

tuksessa. (Peavy 2006, 41–44.) 

6. Yhdessä, ei erillään toimiminen. Hyvää ohjausta edistää ohjaajan ja ohjattavan 

yhteistoiminta. Ohjauksen lopputulosten arvo riippuu siitä, miten osapuolet on-

nistuvat yhdessä yhdistämään jakamansa tiedon, älykkyyden ja viisauden. (Pea-

vy 2006, 53.) 

7. Kunnioituksen osoittaminen on sosiaalinen hyvä. Sosiodynaamisessa ohjaami-

sessa kunnioitus on ydinkäsite. Ihmisille on tärkeää saada omalle minuudelle ja 

omille kokemuksille vahvistusta, ja siten heidän henkilökohtaisten merkitysten 

ja kokemusten vahvistaminen onkin yksi keskeinen kunnioituksen osoittamisen 

keino. (Peavy 2006, 53.) 

8. Näkökulmat suuntaavat toimintaa. Havaintomme, ajatuksemme, kuvitelmamme 

ja tuntemuksemme muodostavat toimintaamme suuntaavan kontekstin. Tästä 

syystä on tärkeää, että ohjaaja tiedostaa ohjattavan havaintoja ja toiminnan syitä, 

ja siten voi ymmärtää häntä paremmin. Eri ihmiset voivat havainnoida saman 

asian merkityksiä eri tavoin ja erilaisista näkökulmista. (Peavy 2006, 53–54.) 

9. Valmius ja vastustus. Ohjaajien on tärkeää ymmärtää, että ohjattavan vihainen, 

vaativa tai torjuva asenne ei kohdistu heihin henkilökohtaisesti, vaan voi johtua 

turhautumisen ja asioihin puuttumisen kokemuksista. Näissä tilanteissa ohjaajan 
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tulisi pyrkiä hillitsemään omaa puolustautumalla reagointia, jotta hän voi pa-

remmin suhtautua kielteisyyteen tasapainoisemmin ja löytää yhteistä maaperää 

ohjattavan kanssa. Ohjaajan tulisi pyrkiä luomaan ohjattavalle sellaiset olosuh-

teet, jotka parantavat hänen edellytyksiään viestimiseen, oppimiseen ja asioissa 

etenemiseen. (Peavy 2006, 54–55.) 

10. Ohjausprosessi muodostaa tehostetun oppimisympäristön. Sosiodynaamisessa 

ohjauksessa korostetaan osallistumista, konstruktiivisuutta ja itsensä luomista 

neuvomisen, sopeuttamisen tai rikkinäisen korjaamisen sijaan. Ohjaajan ja ohjat-

tavan välillä tulisi olla vuorovaikutuksellinen, yhteistyötä korostava, avomieli-

nen ja neuvotteluun perustuva suhde. Tällainen suhde tukee molempien osapuo-

lien luovuutta ja älyä, ja lisää ohjattavan edistymistä. (Peavy 2006, 55.) 

11. ”Kumpikin tietää” asenteena. Perinteisen ajattelumallin mukaan ohjaaja (asian-

tuntija) tietää parhaiten mitä on tehtävä. Sosiodynaamisessa ohjauksessa ajatel-

laan molempien tietävän parhaiten, mutta eri asioita. Ohjaajalla on oman työnsä 

asiantuntemus, ohjattavalla oman elämänkokemuksensa. Ohjaajan voi kuitenkin 

olla tarpeen auttaa ohjattavaa asioiden sanoiksi pukemisessa. (Peavy 2006, 56.) 

12. Neuvot voivat mennä pieleen. Neuvojen antamiseen pitää suhtautua varovaisesti 

ainakin kolmesta syystä. Ensinnäkin neuvo voi olla väärä. Toiseksi neuvo voi ol-

la hyvä, mutta ohjattava soveltaa sitä väärin. Kolmanneksi, jos neuvo ei johda 

toivottuun tulokseen, on neuvonantajaa helppo syyttää epäonnistumisesta. Neu-

vominen on kuitenkin eri asia kuin tiedon antaminen. Oikean tiedon antaminen 

oikealla ajankohdalla on välttämätöntä. (Peavy 2006, 56.) 

 

 

4.6.4 Aika, kunnioitus ja huomiointi ohjauksessa 

 

Ajasta puhuttaessa tarkoitetaan yleensä tulevaisuuteen suuntautumista tai laajemmin 

menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden kokonaisuutta. Ohjauksessa aika toimii 

sekä resurssina että välineenä ohjaajalle ja ohjattavalle. Ajan antaminen ohjattavalle on 

tärkeää, koska se viestii siitä, että ohjattava ja hänen asiansa ovat ohjaajalle tärkeitä. 

Ohjattavasta voi tuntua, että aikaa ohjauksen alkaessa on kulunut jo liikaa, jolloin rat-

kaisujen olisi tapahduttava heti. Vaikka aikaa ei olisi sillä hetkellä käytettävissä paljoa, 

tulisi hetkeen pysähtyä ja olla läsnä kuunnellen ja kunnioitusta osoittaen. Mahdollisesti 

voidaan esimerkiksi sopia ajasta, jolloin asiaan voidaan palata.  (Onnismaa 2007, 38–

40.) 
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Ohjauksessa huomio tarkoittaa ohjattavan kuuntelemista ja varmistamista, että hän ko-

kee tulleensa kuulluksi. Kuunteleminen poikkeaa arkisesta tavasta kuunnella; siinä pyri-

tään esimerkiksi kuulemaan ohjattavan käsityksiä ja väärinkäsityksiä siitä, miten hän 

itse määrittelee omaa tilannettaan ja tulevaisuuttaan. Lisäksi puheesta voi kuulla, mil-

laista tukea ohjattava kenties tarvitsee. Henkilökohtaisista asioista kertominen voi olla 

vaikeaa ja vaatia rohkaisua. Ohjaajalta kuunteleminen vaatii myös epävarmuuden, hil-

jaisuuden, epäröimisen ja epäluottamuksen sietämistä. (Onnismaa 2007, 40–42.) 

 

Jokaisella ihmisellä on oikeus ystävällisyyteen ja kohteliaisuuteen, mutta kunnioitus 

ohjauksessa tarkoittaa tätä enemmän. Kunnioitus ja empatia ovat ohjauksen lähtökohtia, 

joita voi osoittaa yksinkertaisesti kuuntelemalla ja läsnä olemalla ohjattavaa varten. 

Vuorovaikutuksessa kunnioitetaan toisen erilaisuutta ja neuvottelemalla selvennetään 

näkemyksien erilaisuuksia ja yhtäläisyyksiä. (Onnismaa 2007, 42–44.) Asiakkaan kun-

nioitus tulee esille työntekijän ilmeistä ja eleistä, tavasta ottaa asiakas vastaan sekä kat-

soa ja puhua asiakkaalle. Tärkeintä ei ole se, mitä työntekijä sanoo, vaan tapa esittää 

asiaa. (Särkelä 2001, 42.)  Kunnioittaakseen toista, ohjaajan on kunnioitettava itseään 

yksityishenkilönä ja ammattilaisena. Ohjaajan tulee myös osata kuunnella itseään ohja-

ustilanteissa sekä antaa itselleen aikaa. (Onnismaa 2007, 42–44.) 
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5 OPINNÄYTETYÖN MENETELMÄLLISET LÄHTÖKOHDAT 

 

 

5.1 Tutkimuksen lähtökohdat ja menetelmät 

 

Tämä opinnäytetyö on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Laadullisessa tutkimuk-

sessa pyritään kuvaamaan, ymmärtämään ja tulkitsemaan ilmiötä. Siinä ei käytetä tilas-

tollisia menetelmiä tai muita määrällisiä keinoja, vaan tutkimuksessa käytetään sanoja ja 

lauseita. Laadullinen tutkimus mahdollistaa tutkittavan asian syvällisen ymmärtämisen 

sekä rikkaan kuvaamisen ja selittämisen. Tutkittavasta ilmiöstä ei aseteta tutkimuksen 

alussa hypoteeseja, vaan niitä voidaan luoda tutkimuksen edetessä. (Kananen 2008, 24–

25.) 

 

Laadullisen tutkimuksen avulla tutkitaan ihmisten käyttäytymistä heidän omasta näkö-

kulmastaan. Tavoitteena on hahmottaa heidän omia tulkintojaan sekä merkityksiä, joita 

he antavat tutkittavalle ilmiölle. Tuloksia ei yleensä esitetä numeraalisesti, ja niitä ra-

portoitaessa pyritään säilyttämään merkitysympäristö, jossa tutkimus on toteutettu. Laa-

dullinen tutkimus on kiinteässä suhteessa teoriaan, joka antaa tutkimukselle käsitteet. 

(Pyörälä 2002.) Teorialla voidaan tarkoittaa kvalitatiivisessa tutkimuksessa myös viite-

kehystä, tutkimuksen teoreettista osuutta, joka antaa tutkimuksen aiheen käsitteet sekä 

niiden väliset merkityssuhteet (Tuomi & Sarajärvi 2011, 18). 

 

Tutkimusote opinnäytetyössä on fenomenologis-hermeneuttinen. Fenomenologisessa 

tutkimuksessa kohteena on ihmisen oma elämismaailma ja kokemukset. Tutkimuksen 

kohde tarkentuu kokemusten tutkimiseen, jotka muodostuvat merkitysten kautta. Taus-

talla on myös oletus, että ihmisten toiminta on suurelta osin intentionaalista, eli tarkoi-

tuksella suunnattua johonkin. Ihmisen merkitysten taustalla vaikutta hänen yhteisönsä, 

johon jokainen kasvaa ja johon hänet kasvatetaan. (Tuomi & Sarajärvi 2011, 34.) 

 

Hermeneuttinen ulottuvuus tutkimukseen tulee tulkinnan tarpeesta, joka tarkoittaa ym-

märtämisen ja tulkinnan teoriaa. Ymmärtäminen tarkoittaa ilmiöiden merkitysten oival-

tamista, joka on aina tulkintaa ja jonka taustalla on jo aikaisemmin ymmärretty, niin 

sanottu esiymmärrys. Fenomenologis-hermeneuttisen tutkimuksen tavoitteena on tehdä 

jo tunnettua tiedetyksi. Esille ja näkyväksi pyritään nostamaan sitä, minkä tottumus on 
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häivyttänyt tai mikä on koettu, mutta ei ole vielä tietoisesti ajateltu. (Tuomi & Sarajärvi 

2011, 34–35.) 

 

Tutkimusmenetelmänä käytän eläytymismenetelmää, joka tarkoittaa pienten esseiden ja 

lyhyehköjen tarinoiden kirjoittamista tutkijan ohjeiden mukaan. Tutkittaville annetaan 

kehyskertomus, jonka antamien mielikuvien pohjalta he kirjoittavat oman tarinansa. 

Eläytymismenetelmätarinoissa joko jatketaan kehyskertomusta tai kuvataan, mitä on 

voinut tai täytynyt tapahtua ennen kehyskertomuksen kuvaamaa tilannetta. Ne eivät siis 

välttämättä kuvaa todellisuutta vaan mahdollisia tarinoita siitä, mikä voi toteutua ja mitä 

eri asiat merkitsevät. (Eskola 1997, 5–6 ; 2010, 72.) 

 

Kehyskertomuksesta tehdään ainakin kaksi variaatiota, jotka poikkeavat toisistaan jon-

kin keskeisen, mutta vain yhden seikan suhteen. Eläytymismenetelmässä keskeistä on-

kin juuri tämän yhden seikan vaikutus kirjoituksissa. Varioinnin vaikutuksen selvittä-

minen tuo esille tutkittavan asian erityispiirteet. Analysointi tehdään ikään kuin kahteen 

kertaan; ensimmäisellä kerralla kirjoitukset analysoidaan kuten muutkin kvalitatiiviset 

aineistot, toisella kerralla huomio kiinnitetään erityisesti variaatioon ja sen aiheuttamiin 

muutoksiin. (Eskola 1997, 6; 2010, 73.) 

 

Erityistä huomiota eläytymismenetelmän käytössä täytyy kiinnittää kehyskertomuksen 

laatimiseen, josta menetelmän käytön onnistuminen on riippuvainen. Yleensä kehysker-

tomuksen kannattaa olla melko lyhyt ja napakka.  Pitkissä kehyskertomuksissa vastaajat 

voivat kiinnittää huomiota eri asioihin ja variaatio voi hukkua niiden keskelle. Tärkeää 

onkin miettiä, millaisia vihjeitä kehyskertomuksessa tarjoaa ja mikä on olennaista ker-

tomuksen toimivuuden kannalta. Kehyskertomusta on hyvä myös mahdollisuuksien 

mukaan esitestata, jonka jälkeen sitä voi tarvittaessa muuttaa. (Eskola 2010, 77–79.) 

 

Eläytymismenetelmän kirjoittamistilaisuuteen kannattaa myös kiinnittää huomiota. Se 

tarvitsee oman tilanteensa ja riittävästi aikaa; usein vastaukset kirjoitetaan jonkin tilai-

suuden alussa. Vastausprosentti on yleensä hyvä, eikä saadun aineiston tarvitse olla ko-

vin suuri. Noin 15–20 vastausta jokaista kehyskertomuksen variaatiota kohden riittää. 

(Eskola 2010, 76–77.) 

 

Eläytymismenetelmä soveltuu opinnäytetyöhöni hyvin, koska se mahdollistaa anonyy-

mit vastaukset. Vapaaehtoiset sovittelijat tuntevat minut, koska toimin itse samassa toi-
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mistossa sovitteluohjaajana. Sovittelijat ovat tietynlaisessa riippuvuussuhteessa ohjaa-

jaan, koska ohjaajalla on osittain valtaa päättää heille ohjautuvista sovittelujutuista. 

Esimerkiksi haastattelua ei voida tässä opinnäytetyössä käyttää, koska sovittelijat eivät 

välttämättä rohkene tuoda todellista mielipidettään esille. Eläytymismenetelmä myös 

kuvaa mahdollisia tarinoita asioiden merkityksistä sekä siitä, mitä voisi toteutua. Ne 

eivät siis kuvaa välttämättä todellisuutta. Koska sovittelijoiden ja ohjaajien välinen suh-

de on entuudestaan melko tuntematon, antaa eläytymismenetelmä mahdollisuuden so-

vittelijoille tuoda näkemystään esille ilman tutkijan ennakkokäsityksiä. Esimerkiksi 

mielenkiintoista on, millä tavoin ja miten voimakkaasti he tuovat esille ohjaajan merki-

tyksen sovittelun epä-/onnistumiseen, vai tuovatko lainkaan. 

 

Tässä opinnäytetyössä on käytetty kahta kehyskertomusta: 

1. Olet ollut sovittelijana jutussa, joka on onnistunut erinomaisesti. Eläydy tilantee-

seen ja kerro, mitä siinä on tapahtunut, miten olet itse toiminut ja miten sovitte-

luohjaaja on toiminut, jotta näin on käynyt? Mitkä asiat erityisesti tukivat onnis-

tumista ja tekivät siitä onnistuneen? Millaisia haasteita kohtasit? 

2. Olet ollut sovittelijana jutussa, joka on epäonnistunut täysin. Eläydy tilanteeseen 

ja kerro, mitä siinä on tapahtunut, miten olet itse toiminut ja miten sovitteluoh-

jaaja on toiminut, jotta näin on käynyt? Mitkä asiat erityisesti johtivat epäonnis-

tumiseen ja tekivät siitä epäonnistuneen? Millaisia haasteita kohtasit? 

 

Kehyskertomusten variaatioissa on kyseessä onnistunut ja epäonnistunut sovittelujuttu. 

En ole kuitenkaan määritellyt, mitä nämä käytännössä tarkoittavat enkä varsinaisesti 

pyytänyt sovittelijoitakaan tekemään tätä määrittelyä. Kehyskertomus antaa sovitteli-

joille mahdollisuuden itse päättää, miten he siinä tilanteessa sen näkevät. Onnistunut 

sovittelu voi käsittääkseni olla hyvin monenlainen; sovitteluprosessi on voinut olla 

helppo ja nopea tai haastava ja aikaa vaativa, osapuolten määrä ja keskinäinen suhde voi 

vaihdella, eikä onnistuminen välttämättä vaadi aina yhteistä sopimusta. Tämän vuoksi 

olen tässä työssä kiinnostunut onnistumiseen tai epäonnistumiseen vaikuttavista teki-

jöistä, en siitä miten tällainen juttu määritellään. 
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5.2 Tutkimuksen toteutus ja analysointi 

 

Pirkanmaan sovittelutoimisto järjestää sovittelijoille säännöllisesti erilaisia koulutuksia 

ja tapaamisia. Tutkimus on toteutettu tällaisen koulutuksen aluksi keväällä 2012. Tut-

kimuksesta tiedotettiin sovittelijoita sähköpostitse samassa yhteydessä kuin koulutuk-

sesta. Sähköpostissa mainittiin myös mahdollisuudesta tulla pelkästään tutkimukseen, 

vaikka illan koulutukseen ei olisikaan mahdollisuutta jäädä. Yksi sovittelija käyttikin 

tätä mahdollisuutta ja tuli pelkästään tutkimuksen ajaksi.  

 

Tilaisuuden aluksi sovittelijoille kerrottiin hieman opinnäytetyön tavoitteesta sekä eläy-

tymismenetelmästä tutkimusmenetelmänä. Sovittelijoille annettiin myös mahdollisuus 

kysyä heitä askarruttavia asioita. Tämän jälkeen sovittelijoille jaettiin paperit, joiden 

ylälaidassa oli valmiiksi kehyskertomus. Paperit jaettiin satunnaisesti siten, että kehys-

kertomukset oli sekoitettuna ja sovittelijat saattoivat saada kumman tahansa variaation. 

Aikaa kirjoittamiseen annettiin noin puoli tuntia, ja valmiit vastaukset palautettiin laa-

tikkoon.  

 

Tavoitteena oli saada molempiin kehyskertomuksiin noin 10–15 vastausta, ja tavoite 

saavutettiin saaden kaksitoista kirjoitusta molemmista variaatioista. Kirjoitusten pituu-

det vaihtelivat muutamasta rivistä reiluun sivuun. Vastaajat olivat iältään 28–69 -

vuotiaita ja he ovat toimineet vastaamisen ajankohtana sovittelijana vajaasta vuodesta 

kahdeksaantoista vuoteen. Vastaajissa oli sekä miehiä että naisia.  

 

Tutkimuksen tulokset analysoidaan sisällönanalyysin keinoin. Sisällönanalyysilla pyri-

tään aineistoa erittelemään ja löytämään sieltä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Tutkit-

tavasta ilmiöstä saadaan kuvaus, joka kytkee tulokset laajempaan kontekstiin sekä aikai-

sempiin tutkimuksiin. Ensin aineisto pilkotaan pienempiin osiin, käsitteellistetään ja 

lopulta järjestellään uudelleen uudeksi kokonaisuudeksi. (KvaliMOTV 2012.) 

 

Sisällönanalyysi voidaan kuvata neljävaiheisena prosessina, joka alkaa päätöksenä siitä, 

mikä aineistossa itseä kiinnostaa. Tämän päätöksen pohjalta aineisto käydään läpi ja 

erotellaan ja merkitään tutkimuksen kannalta kiinnostavat asiat. Kaikki muu jätetään 

tutkimuksen ulkopuolelle. Valitut asiat kerätään yhteen ja erilleen muusta aineistosta, ja 

aineisto luokitellaan ja teemoitellaan. Lopuksi kirjoitetaan yhteenveto tuloksista. Ana-

lyysissa on valittava, hakeeko aineistosta samanlaisuutta vai erilaisuutta. Lisäksi aineis-
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tosta voidaan hakea esimerkiksi toiminnan logiikkaa tai tyypillistä kertomusta. Tämän 

prosessin mukaisesti aineisto saadaan järjestetyksi, mutta tämän jälkeen aineistosta on 

vielä tehtävä johtopäätökset. (Tuomi & Sarajärvi 2011, 92–93, 103.) 

 

Aineiston analyysi voidaan tehdä aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai teorialähtöises-

ti. Aineistolähtöisessä analyysissa aikaisemmilla havainnoilla, tiedolla tai teorioilla ei 

pitäisi olla vaikutusta analyysin toteuttamiseen tai lopputulokseen. Analyysiyksiköt ei-

vät ole etukäteen sovittuja tai harkittuja. Tällainen tutkimus on vaikeaa toteuttaa, koska 

havainnoinnin teoriapitoisuus on yleisesti hyväksytty periaate tutkimuksessa. Teoriaoh-

jaavassa analyysissa on teoreettisia kytkentöjä, mutta analyysi ei kuitenkaan pohjaudu 

suoraan teoriaan. Teoria voi myös toimia vain apuna analyysin tekemiseen. Myös tässä 

analyysin muodossa analyysiyksiköt valitaan aineistosta, mutta siinä aikaisempi tieto 

ohjaa tai auttaa analyysia. Aikaisemman tiedon merkitys ei kuitenkaan ole teorian testa-

us, vaan ennemminkin uuden luominen. Teorialähtöistä analyysia käytetään perinteises-

ti luonnontieteellisessä tutkimuksessa. Tutkimuksessa kuvaillaan jokin teoria, malli tai 

ajatus, jonka pohjalta tutkittavaa ilmiötä määritellään. (Tuomi & Sarajärvi 2011, 95–

97.) 

 

Tässä opinnäytetyössä sisällönanalyysi on tehty edellä mainitun prosessin mukaisesti. 

Sisällönanalyysi tehtiin teoriaohjaavasti, eli viitekehys on auttanut analyysin tekemises-

sä. Analyysissa huomiota on kiinnitetty samankaltaisuuksiin kehyskertomusten sisällä, 

mutta kehyskertomusten välillä on tehty vertailua myös eroavaisuuksissa. Analyysissa 

huomiota kiinnitettiin siihen, mitä sovittelijat ovat kertoneet sovittelutoiminnan taustalla 

olevasta restoratiivisuuden käsitteeseen liittyvistä aiheista, sovittelutoiminnan tavoitteis-

ta, sovitteluohjaajien antamasta tuesta ja ohjauksesta, asiakkaista, dialogisuudesta sekä 

vapaaehtoisena sovittelijana toimimisen haasteista. Teemat nousivat esille viitekehyk-

sen pohjalta, mutta lisäksi huomiota kiinnitettiin siihen, mistä muusta sovittelijat kirjoit-

tavat. Tätä kautta esille nousi vielä työparityöskentelyn merkitys. 

 

Alla olevasta taulukosta on nähtävissä, millä tavoin sisällönanalyysia on muodostettu. 

Vasemman puoleisessa sarakkeessa on sitaatteja sovittelijoiden kirjoituksista. Näiden 

pohjalta on löydetty yhteinen luokka, ja luokkia yhdistämällä on löydetty näitä yhdistä-

viä teemoja. 
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TAULUKKO 1. Esimerkki analyysin muodostamisesta 

 

”Alussa kerrotaan, miten sovittelutapah-

tumassa tullaan menettelemään ja koros-

tetaan sen vapaaehtoisuutta, sekä sovit-

telijoiden puolueettomuutta kaikkia osa-

puolia kohtaan. ” 
Puolueettomuus 

Toimintaperiaatteet 

”Haaste on kaikissa jutuissa se, että 

pystyy olemaan puolueeton. Ei myöskään 

saa sekoittaa tunteita ko. sovitteluun.” 

”Kerron mitä sovittelusopimuksen teke-

minen tarkoittaa. Kun osapuolilla on 

tiedot näistä, osapuolet pystyvät teke-

mään valinnan siitä sopivatko ja miten.” 
Osapuolten ratkaisu-

valta 
”Siinä samassa asianomistaja nousi ylös 

ja sanoi ”en sovittele yhtään mitään ja 

lähti pois.” 

”Onnistuneessa sovittelussa ilmapiiri on 

suhteellisen rauhallinen ja vapautunut ja 

kaikki kokevat tulleensa kuulluksi ja 

ymmärretyksi.” 
Ilmapiiri 

Dialogisuus 

Haasteena oli se, että emme saaneet 

toista osapuolta edes rauhallisen ja jär-

kevän keskustelun tasolle. He olivat niin 

kiihdyksissä koko ajan.” 

” Sovittelijan tehtävänä on ollut lähinnä 

viedä prosessia tarkoituksenmukaisesti 

eteenpäin, vaikkapa erilaisten avointen 

kysymysten avulla” 
Kysymykset 

”Sovittelijana jouduin keksimään erilai-

sia kysymyksiä osapuolille jotta saatai-

siin edes jonkinnäköinen keskustelu ko. 

asiasta käyntiin.” 
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Tämän opinnäytetyön tulokset koskevat vain Pirkanmaan sovittelutoimistoa, jossa tut-

kimus on toteutettu. Toimistot voivat itse päättää, millaista koulutusta he alueensa sovit-

telijoille järjestävät ja mistä aiheista. Toimistoissa on myös erilaisia käytäntöjä sovitteli-

joiden ohjauksessa käytettävien menetelmien ja sovittujen toimintakäytäntöjen suhteen. 

Nämä tulokset vastaavat siis kyseisen toimiston sovittelijoiden ajatuksia ja näkemyksiä 

siitä, millainen on onnistunut juttu, mitä haasteita sovittelijana toimiessa tulee vastaan ja 

millaiset asiat toimintaa tukevat sekä miten ohjaajat voivat tukea sovittelijoita. 

 

 

5.3 Aikaisemmat tutkimukset 

 

Sovittelusta on tehty sekä kansainvälisesti että Suomessa useita erilaisia tutkimuksia. 

Suomessa sovittelusta on tehty esimerkiksi opinnäytetöitä, pro gradu- tutkimuksia ja 

väitöskirjoja muun muassa sosiaalitieteiden, kasvatustieteiden ja oikeustieteiden näkö-

kulmista. Tämän lisäksi esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (aikaisemmin 

Stakes) sekä Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Optula on tutkinut sovittelua.  Sovittelua 

koskevista erilaisista tutkimuksista ja julkaisuista löytyy lisätietoa Terveyden ja hyvin-

voinnin laitoksen internetsivuilta (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013b.) 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tekee vuosittain sovittelua koskevat tilastot. Tämän 

lisäksi esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkija Juhani Iivari on tehnyt 

tutkimukset ”Tuomittu maahanmuuttaja” (2006) ja ”Oikeutta oikeuden varjossa. Rikos-

sovittelun täytäntöönpanon tutkimus” (2010). Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen sovit-

teluun liittyviä tutkimuksia ovat esimerkiksi Päivi Honkatukian (2011) ”Uhrit rikospro-

sessissa – haavoittuvuus, palvelut ja kohtelu” sekä Kaijus Ervastin (2004) ”Käräjäoike-

uksien sovintomenettely”. Väitöskirjoja ovat tehneet Henrik Elonheimo (2010) ”Nuori-

sorikollisuuden esiintyvyys, taustatekijät ja sovittelu” sekä Katri Kyllönen on myös teh-

nyt väitöskirjan (2012) aiheenaan ”Uskonnonrooli maahanmuuttajien konfliktien sovit-

telussa. Sovittelijoiden, maahanmuuttajien ja kirkon maahanmuuttajatyöntekijöiden 

näkökulma”.  

 

Suomen ulkoministeriö on ollut mukana rahoittamassa hanketta, jossa suomalaisia so-

vittelun malleja on esitelty Karjalassa. Hankkeessa on myös luotu Karjalaan sopivia 

keinoja sovittelulle. Hanke on päättynyt marraskuussa 2012 ja siitä on julkaistu raportti 

Sovittelu – vaihtoehtoinen valinta (toimittanut Sonja Kortelainen ja Jarmo Koistinen, 
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2012). Euroopassa on tehty myös kansainvälinen tutkimushanke ”Victims and Restora-

tive Justice”, joka on myös päättynyt viime vuonna. Tavoitteena on ollut lisätä tietoa 

rikosten uhrien kokemuksista, tarpeista ja asemasta restoratiiviseen menettelyyn perus-

tuvissa järjestelmissä. Lisäksi tavoitteena on ollut kehittää sovittelua uhrien näkökul-

masta sekä sovittelun ja uhrien tukipalveluiden välistä yhteistyöstä. Hanke on toteutettu 

vuosina 2011–2012 Belgiassa, Hollannissa, Itävallassa ja Suomessa. (Terveyden ja hy-

vinvoinnin laitos 2013e.) 

 

Lähisuhdeväkivaltaa koskeva tutkimus ”Lähisuhdeväkivallan sovittelu – seurauksia ja 

haasteita” on pyrkinyt selvittämään, miten lähisuhdeväkivallan sovittelu toteutetaan 

käytännössä ja miten sovittelijoiden saama koulutus tukee lähisuhdeväkivallan sovitte-

lua. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos on tutkinut sovittelun merkitystä rikosprosessissa. 

Tavoitteena on ollut kuvata, miten sopimukseen päätynyt sovittelu vaikuttaa poliisi-, 

syyttäjä- ja oikeusviranomaisten toimintaan. Lisäksi on selvitetty, miten keskeytyneitä 

sovitteluita on käsitelty oikeudellisesti. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013e.) 

 

Pro gradu–tutkimuksia on tehty sovittelulain voimaantulon jälkeen runsaasti. Näistä 

muutamia mainitakseni Kirsi Alanen (2008) aiheesta ”15–17-vuotiaiden asema rikos-

asioiden sovittelussa”, Siiri Aula (2011) ”Parisuhdeväkivalta: uhrin ja viranomaisten 

toimintamahdollisuudet ja –velvollisuudet”, Tomi Borgenström (2008) ”Rikossovitte-

lussa tehdyn sopimuksen merkitys syyteharkinnan kannalta” sekä Jussi Vesikansa 

(2012) ”Uhrit rikosten sovittelussa”. Ammattikorkeakouluissa tehtyjä opinnäytetöitä 

ovat tehneet muun muassa Olga Ivanova (2011) ”Sovittelu on oppimisprosessi”, Katrii-

na Lempinen (2011) Rikos- ja riita-asioiden sovittelu: Osapuolen oikeusturva” sekä 

Kaisa Lantta (2011) ”Toimiiko vertaissovittelu konfliktien sopimisessa? Oppilaiden 

näkökulma. Anu Ahosmäki (2012) on tehnyt ylempään ammattikorkeakoulututkintoon 

liittyvän opinnäytetyön aiheesta ”Sovittelutoiminnan ja poliisin yhteistyön kehittäminen 

Satakunnassa”.  

 

Sovittelua koskevaa tutkimusta on siis tehty runsaasti ja hyvin monenlaisista näkökul-

mista. Tutkimuksissa on huomioitu esimerkiksi sovittelun osapuolten näkökulma, lasten 

ja nuorten näkökulma, sovitteluprosessi ja oikeusturva, uskonnon merkitys sekä pa-

risuhdeväkivalta. Vapaaehtoisia sovittelijoita koskevia opinnäytetöitä löytyi entuudes-

taan kuitenkin vain kaksi: Lauri Harkia (2011) ”Kuuntelija, mahdollistaja, sovittelija: 

Varsinais-Suomen sovittelutoimiston sovittelijoiden kokemuksia roolistaan sovittelu-
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prosessissa” sekä Stiina Hyvönen (2012) ”Rikos- ja riita-asioiden sovittelu ja sovitteli-

jat”. Harkian tavoitteena on ollut omassa työssään kartoittaa Varsinais-Suomen sovitte-

lutoimiston aktiivisovittelijoiden näkemyksiä omasta roolistaan sovitteluprosessissa 

(Harkia 2011, 27.). Hyvösen opinnäytetyössä on tarkoituksena ollut käsitellä sovittelun 

perusasioita ja sovittelijoiden tyytyväisyyttä omaan sovittelutyöhönsä (Hyvönen 2012, 

6.)  

 

Koska Stiina Hyvösen opinnäytetyö on melko suppea, kokonaisuudessaan 28 sivua, 

vertailen tässä lähinnä Harkian työn näkökulmaa tähän opinnäytetyöhön. Opinnäyte-

työssään Harkia on lähestynyt sovittelijan roolia sovittelun etenemisen näkökulmasta 

sekä sovittelijan erilaisista rooleista prosessin eri vaiheissa. Harkian mukaan sovittelijat 

näkevät itsensä ensisijaisesti sovittelun mahdollistajana, jotka tuovat osapuolet yhteen 

keskustelemaan tapahtuneesta ja etsimään siihen yhteistä ratkaisua. Toiseksi sovittelijat 

näkevät roolikseen puheenjohtajana, asiantuntijana ja ohjaajana toimimisen. Hyvän so-

vittelijan ominaisuuksia ovat esimerkiksi kuunteleminen, tilannetaju, puolueettomuus 

sekä yhteiskunnallinen kiinnostuneisuus ja halu auttaa. (Harkia 2011, 36–44.) Tässä 

opinnäytetyössä pyrin selvittämään sovittelijoiden ajatuksia sovittelijana toimimisen 

haasteista, toimintaa tukevista tekijöistä sekä sovitteluohjaajien tuesta ja ohjauksesta. 

Näkökulma on siis hieman Harkian opinnäytteestä poikkeava, koska tässä työssä tarkas-

tellaan myös ohjaajien tukea ja sovittelijoiden koulutusta.  Täysin vastaavasta aiheesta 

ei siis ole tehty aikaisemmin tutkimuksia tai opinnäytetöitä.  
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6 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET 

 

 

6.1 Tulosten neljä näkökulmaa 

 

Sovittelijoiden kirjoittamien kertomusten perusteella sovittelijoiden toimintaan ja sovit-

telun onnistumiseen vaikuttavia näkökulmia (kuvio 2.) on neljä; taustalla vaikuttavat 

toimintaperiaatteet, sovitteluohjaajat, sovittelijat itse sekä asiakkaat. Näistä näkökulmis-

ta löytyy sovittelijana toimimista koskevia haasteita ja sovittelijana toimimista tukevia 

asioita, sekä koulutuksen ja ohjaajien tuen tarpeita.  

 

    

 

KUVIO 3. Sovittelijana toimimiseen vaikuttavat näkökulmat 

 

Tulokset -osiossa avaan näitä neljää näkökulmaa tarkemmin sovittelijoiden vastausten 

perusteella. Toimintaperiaatteet sisältävät sovittelutoiminnan taustalla vaikuttavaan res-

toratiivisen oikeuden käsitteeseen sekä toiminnan tavoitteisiin liittyvät ajatukset. Sovit-

teluohjaajan tehtävät ja rooli pitää sisällään sovittelijoiden näkemyksiä siitä, mitä ovat 

ohjaajan tehtävät ja miten ohjaaja voi vaikuttaa sovitteluun. Suurin rooli sovittelijoiden 

vastausten perusteella on sovittelijoilla itsellään; sovittelijan tehtävässä tarvittavia taito-

ja, kuten dialogisuutta, ohjaamista ja työparityöskentelyä on avattu kohdassa sovittelijan 

tehtävät ja rooli. Sovitteluneuvotteluissa merkitystä on myös asiakkailla itsellään, eli 

lähinnä sillä millainen käsitys heillä on sovittelusta neuvotteluun tullessaan ja miten he 

asennoituvat sovitteluun. Luvussa 7 Pohdinta tarkastelen näitä tuloksia vielä tarkemmin 

Asiakkaat 

– sovitteluun 

suhtautuminen 

– osapuolten 

tarpeet 

Sovittelijat 

– dialogisuus 

– aika, kunnioi-

tus ja huomio 

– ohjaaminen 

– perustehtävät 

– työparityös-

kentely 

Sovittelu-

ohjaajat 

– tieto osapuo-

lille 

– alkutiedot 

sovittelijoille 

– sovittelijoi-

den jatkuva 

tuki ja ohjaus 

Toiminta-

periaatteet 

– restoratiivinen 

oikeus 

– puolueetto-

muus 

– vapaaehtoisuus 

– osapuolten 

ratkaisuvalta 
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tutkimuskysymysten valossa, eli millaisia haasteita sovittelijan tehtävään liittyy, mitkä 

asiat tukevat sovittelijana toimimista, miten ohjaaja voi tukea sovittelijaa ja millaisiin 

asioihin sovittelijoiden koulutuksessa tulisi kiinnittää huomiota. 

 

 

6.2 Toimintaperiaatteet 

 

Sovittelutoiminta perustuu restoratiivisen oikeuden käsitykseen. Tämän mukaan tapah-

tunut rikos on ennen kaikkea loukkaus asianomistajaa kohtaan ja tavoitteena on palaut-

taa tekijän ja asianomistajan väliset suhteet tukemalla anteeksiantoa ja rikoksen hyvit-

tämistä asianomistajalle. Restoratiivisuuden ajatuksen mukaisesti osapuolet itse ovat 

vaikuttamassa omassa asiassaan tehtäviin ratkaisuihin, millä voi olla voimaannuttava 

vaikutus osapuolille. Asianomistajalla on mahdollisuus kertoa, millä tavoin tapahtunut 

rikos on vaikuttanut häneen ja epäilty voi ottaa vastuun omasta tekemisestään ja siten 

palautua takaisin yhteiskunnan jäseneksi. (McCold 2000, 1; Johnstone & Van Ness 

2007, 5; Souza & Dhami 2008, 32–33; Brunila 2010, 34.) 

 

Sovittelu on osapuolille vapaaehtoista. Puolueettomat sovittelijat järjestävät neuvotte-

lun, jossa käsitellään tapahtunutta rikosta ja siitä aiheutuneita haittoja sekä niiden hyvit-

tämistä. Sovittelijoiden tehtävä on mahdollistaa sovittelutilanne, tukea osapuolten välis-

tä keskustelua sekä ohjata keskustelua siten, että osapuolet voivat itse löytää heille sopi-

van ratkaisun kyseisessä asiassa. Sovittelu voidaan myös keskeyttää missä tahansa vai-

heessa, jos joku osapuolista niin haluaa tai sovittelun jatkamiselle ei löydy edellytyksiä. 

(SovL 1015/2005; Iivari 2007, 44–45; Brunila 2010, 23.) 

 

”Alussa kerrotaan, miten sovittelutapahtumassa tullaan menettelemään ja 

korostetaan sen vapaaehtoisuutta, sekä sovittelijoiden puolueettomuutta 

kaikkia osapuolia kohtaan. Sekä sitä, että TE teette sopimuksen, jonka 

kaikki osapuolet voivat allekirjoittaa.” 

 

Sovittelijoiden vastauksissa nousi selkeästi esille sovittelun taustalla vaikuttavat periaat-

teet ja tavoitteet. Toiminnan keskeisiä arvoja ovat esimerkiksi puolueettomuus ja vapaa-

ehtoisuus, jotka korostuivat etenkin positiivisten kehyskertomusten vastauksissa. Sovit-

telu on osapuolille vapaaehtoista, mikä on sovittelijoiden mielestä hyvin tärkeää. Osa-

puolia ei pakoteta tai velvoiteta tulemaan neuvotteluun ja heille korostetaan myös mah-



58 

dollisuutta keskeyttää tilanne niin halutessaan. Myös sopimuksen tekemisen vapaaehtoi-

suus on sovittelijoiden mielestä tärkeää; sopimusta ei ole pakko tehdä eikä sovittelun 

ole tässä mielessä pakko onnistua. 

 

”Haaste on kaikissa jutuissa se, että pystyy olemaan puolueeton. Ei myös-

kään saa sekoittaa tunteita ko. sovitteluun. Onnistuneeksi sovittelua voi 

sanoa silloin, kun osapuolet kättelevät ja sovinto on vilpitön. Myös se, että 

he kiittävät sovittelijoita, vaikkeivat nämä käytännössä tee muuta, kuin 

mahdollistavat sovittelun.” 

 

Sovittelulain (1015/2005) mukaan sovittelu on toimintana puolueetonta, kuten myös 

sovittelijat. Sovittelussa ei ajeta kummankaan osapuolen asiaa, eivätkä sovittelijat toimi 

kummankaan osapuolen edunvalvojana. Vastausten mukaan sovittelijat kokevat kuiten-

kin puolueettomuuden hyvin haastavana. Sovittelijan tulisi pyrkiä pysymään osapuolia 

kohtaan neutraalina, eikä käsiteltävään asiaan saa suhtautua tunteellisesti. Sovittelija on 

voinut myös yllättyä itsekin huomaamaan oman asenteellisuutensa. Puolueettomuutta 

voidaan kuvata myös tasapuolisuutena kaikkia osapuolia kohtaan. Vaikka sopimus on 

osapuolten välinen ja heidän tulee olla siihen tyytyväisiä, voi sopimuksen tasapuolisuus, 

kohtuullisuus ja oikeudenmukaisuus tuntua sovittelijalle joskus kyseenalaiselta. Sovitte-

lija voi kenties kysymyksillä nostaa keskusteluun yhteisesti pohdittavia aiheita, mutta 

tässäkään tilanteessa puolueettomuus ei saa vaarantua. 

 

”Annan osapuolille riittävät tiedot heidän oikeuksistaan (vaatia edelleen 

rangaistusta, viedä asia riita-asiana oikeuteen tms.). Kerron mitä sovitte-

lusopimuksen tekeminen tarkoittaa. Kun osapuolilla on tiedot näistä, osa-

puolet pystyvät tekemään valinnan siitä sopivatko ja miten. Heitä ei har-

mita jälkeenpäin, että sopivat tai eivät sopineet.” 

 

Restoratiivisen oikeuden käsitteen mukaisesti asianosaiset ratkaisevat itse sovittelussa 

käsiteltävän asian heille itselleen parhaalla mahdollisella tavalla. Sovitteluun kokoonnu-

taan tapahtuneen rikoksen vuoksi, mutta käsiteltävästä asiasta osapuolet voivat itse ker-

toa sen minkä tärkeäksi kokevat. (Iivari 2010b, 23–24.) Sovittelijat kokivat tehtäväk-

seen antaa osapuolille riittävästi tietoa esimerkiksi sopimuksen merkityksestä rikospro-

sessissa ja rangaistusvaatimuksesta luopumisesta. Tämän jälkeen osapuolet pystyvät 

tekemään itse ratkaisun siitä, haluavatko tehdä asiassa sopimusta ja millaisen sopimuk-
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sen haluavat tehdä. Asianomistajan tulee myös itse päättää, luopuuko rangaistusvaati-

muksesta. 

 

”Osapuolet ovat päässeet kertomaan omat ajatuksensa. Sen jälkeen asia 

ei enää vaivaa niin paljoa, toivottavasti.” 

 

Sovittelutoiminnan tavoitteita voidaan tarkastella esimerkiksi rikosoikeuden sekä krimi-

naali- ja sosiaalipolitiikan näkökulmista. Sovittelutoiminnan tavoitteista sovittelijat ko-

kivat tärkeiksi erityisesti sosiaalityön ja kansalaisyhteiskunnalliset tavoitteet, jotka liit-

tyvät osapuolten tarpeisiin, mahdollisuuteen vaikuttaa omassa asiassaan, rikoksenteki-

jöiden tukemiseen vastuunottoon sekä ongelmien ratkaisemiseen rohkaisemiseen. (Iivari 

2010a, 58–59).  Onnistuneen sovittelun todettiin olevan myös lähtökohdiltaan asiakas-

lähtöinen. Sovittelijoiden mielestä sovittelussa on tärkeää, että osapuolet pääsevät ker-

tomaan oman näkemyksensä tapahtuneesta ja epäilty voi kantaa vastuun omasta toimin-

nastaan. Keskustelun avulla tapahtumaa saadaan purettua ja asia sovittua, jolloin osa-

puolten välinen konflikti poistuu ja tapahtunut ei enää vaivaa osapuolia. Parhaimmillaan 

sovittelu päättyy anteeksi pyytämiseen ja -antamiseen osapuolten välillä.  

 

 

6.3 Ohjaajan tehtävät ja tuki 

 

Sovitteluohjaajien tehtäviin kuuluu sovittelulain (1015/2005) mukaan sovittelun yleisten 

edellytysten selvittäminen. Rikos- tai riita-asian osapuolet ovat ensin aina yhteydessä 

sovitteluohjaajaan, jotka keskustelevat heidän kanssaan tapahtuneesta rikoksesta, sovit-

telusta ja sen merkityksestä osapuolille sekä sovittelun vaikutuksesta muuhun rikospro-

sessiin. Jos sovittelun käynnistymiselle ei ole estettä, juttu ohjataan sovittelijoiden hoi-

dettavaksi. Toinen tärkeä sovitteluohjaajien tehtävä onkin vapaaehtoisten sovittelijoiden 

ohjaaminen. (SovL 1015/2005; Lempinen 2013.) 

 

”Sovitteluohjaajalla ei mielestäni ole asiassa erityistä roolia. Tärkeä rooli 

on sovittelijoilla ja niillä, jotka ovat mukana sovittelutilanteessa.” 

 

Tulosten mukaan sovittelijat näkivät sovitteluohjaajien merkityksen sovittelun onnistu-

miseen tai epäonnistumiseen vähäiseksi; useissa sekä positiivissa että negatiivisissa ke-

hyskertomusten vastauksissa tuotiin selkeästi esille, että ohjaajan vaikutus lopputulok-
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seen on melko pieni. Sovittelijoiden vastauksissa nousi kuitenkin esille sovittelun onnis-

tumisen kannalta merkitykselliseksi sekä ohjaajien antama tieto jutun osapuolille että 

ohjaajien antama tieto ja tuki sovittelijoille sovitteluprosessin aikana. 

 

”Jutun onnistuminen lähtee varmaan siitä, että ohjaaja valitsee sopivat 

sovittelijat kuhunkin juttuun.” 

 

”Sovitteluohjaaja on antanut hyvät alkutiedot. Rikosasioissa tosin vaikut-

taa se, kuinka hyvin poliisi on tehnyt kuulustelut (selviääkö tiedot esitut-

kintapöytäkirjasta). Sovitteluohjaaja on antanut ohjeita, jos tapaukseen 

liittyy jotain erikoista.” 

 

Jutun ohjaamisen yhteydessä ohjaaja kertoo sovittelijalle juttuun liittyvät oleellisimmat 

asiat. Näitä ovat esimerkiksi tapahtumien kulku, osapuolten esittämät toiveet sovittelua 

koskien sekä mahdollinen vakuutusyhtiön osallisuus asiassa. Vastausten perusteella 

sovittelijat näkevät tämän olevan tärkeää. Positiivisissa kehyskertomuksissa sovittelijat 

toivat esille ohjaajan antaneen riittävät alkutiedot kyseisestä jutusta sovittelijalle, eten-

kin jos juttuun on liittynyt jotain erityistä. Negatiivisissa kehyskertomuksissa korostui 

vastaavasti näiden tietojen puutteellisuus, mikä voi nousta sovitteluneuvottelussa esille 

haasteena sovittelijoiden tehtävään. Sovitteluohjaajan on siis tärkeää kertoa kaikista 

juttuun olennaisesti liittyvistä näkökulmista ohjatessaan juttua sovittelijoille.  

 

”Kaikilla osapuolilla on toivon mukaan riittävästi tietoa sovittelumenette-

lystä jo ennen varsinaisen neuvottelun järjestämistä. Tässä erilaisilla vi-

ranomaisilla on keskeinen rooli, kuten myös sovittelutoimiston henkilö-

kunnalla. Kaikki tietävät edes suurin piirtein, mistä sovittelussa on kysy-

mys.” 

 

Positiivisissa vastauksissa nostettiin esille myös jutun osapuolille annettavan ennakko-

tiedon merkitys yleisten edellytysten selvittelyvaiheessa. Tämä on tärkeää, jotta osapuo-

lilla on jo valmiiksi käsitys siitä, mikä on sovittelun tarkoitus ja mitä sovittelussa tulee 

tapahtumaan. Ongelmallinen voi vastausten perusteella esimerkiksi olla neuvottelussa 

tilanne, jossa ohjaaja ei ole riittävästi selvitellyt osapuolten välistä tilannetta tai sovitte-

lun merkitystä osapuolille. Osapuolilta voi esimerkiksi puuttua tarpeellisia papereita tai 
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he eivät ole käsittäneet, mistä rikoksesta he ovat epäiltyinä. Näiden asioiden selvittämi-

nen jää silloin sovittelijan tehtäväksi. 

 

”Sovitteluohjaajan liian tiukat tulkinnat osapuolista ovat usein esteenä 

sovittelun onnistumiseen eli sovitteluohjaajan rooli pitäisi olla mahdolli-

simman pieni.” 

 

Negatiivissa kehyskertomuksissa sovittelijat toivat esille myös sovitteluohjaajien teke-

mien tulkintojen merkityksen sovittelijan toimintaan neuvottelussa. Ohjaajan tulkinta 

tilanteesta voi perustua lähinnä yhden osapuolen kertomaan, mikä voi sovitteluneuvotte-

lussa osoittautua vajaaksi tai vääräksi käsitykseksi kokonaisuudesta. Ohjaajan tulkinta 

on kuitenkin vaikuttanut sovittelijan ennakkokäsitykseen tilanteesta, ja sovittelijalle voi 

olla haasteellista muuttaa käsitystään tilanteen osoittautuessa tästä käsityksestä erilai-

seksi. 

 

”Sovitteluohjaaja kertoi sopimuksen olleen hyvä ja tuki minua siinä miten 

olin toiminut jotta sopimus saataisiin aikaan. Ohjaajan positiivinen palau-

te edesauttaa uusia sovitteluita ajatellen paljon kannustusta.” 

 

Sovitteluneuvottelun jälkeen ohjaajat usein soittavat sovittelijoille ja keskustelevat so-

vittelun kulusta. Vastausten perusteella sovittelijat kokevat tämän hyväksi käytännöksi, 

koska samalla he voivat saada palautetta, tukea ja kannustusta ohjaajalta omasta toimin-

nastaan. Keskustelussa voidaan käydä lävitse myös eteen tulleita haasteita ja miten niis-

sä voisi jatkossa toimia. Lisäksi hyväksi koettiin mahdollisuus missä tahansa vaiheessa 

keskustella sovittelujuttuun liittyvistä asioista ohjaajan kanssa. 

 

”Ohjaaja osallistui sovitteluun ja selkeä roolitus jäi tekemättä. Odotin hä-

nen osallistumistaan ja hän odotti meidän vetävän sovittelun hänen puut-

tumattaan.” 

 

Sovittelulaissa (1015/2005) määritellään sovitteluohjaajan yhdeksi tehtäväksi tarvittaes-

sa toimia itse sovittelijana. Jos ohjaaja toimii jutussa sovittelijan työparina, tulee selkeä 

työnjako ja roolit käydä lävitse. Ohjaajan toimiessa sovittelijana on hän samanlainen, 

tasavertainen sovittelija kuten muutkin sovittelijat. Ongelmalliseksi tilanne voidaan ko-

kea, jos ohjaaja ottaa sovittelussa itselleen suurempaa roolia tai ei anna sovittelijaparille 
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tilaa. Vastaavasti myös sovittelija voi odottaa ohjaajan johtavan tilannetta häntä enem-

män, mikä voi aiheuttaa epäselvyyksiä tai ristiriitoja. Tällaisessa tilanteessa asiasta on 

hyvä käydä jo ennen neuvottelua avointa keskustelua, millä tavoin sovittelua viedään 

eteenpäin. 

 

 

6.4 Sovittelijan tehtävät ja rooli 

 

Dialogisuus 

 

Dialogisuuden merkitys sovittelun onnistumiselle on sovittelijoiden vastausten perus-

teella suuri. Dialogisessa vuorovaikutuksessa pyritään rakentamaan yhteistä ymmärrystä 

ja sitä kautta sovintoa. Tärkeää siinä on vastavuoroisuus, jolloin siinä edetään molempi-

en osapuolien ehdoilla. Dialogisuuteen kuuluu toisten osapuolien kuunteleminen, ky-

syminen sekä moniäänisyys. Vuorovaikutuksen osapuolten tulee saada kokemus kuul-

luksi tulemisesta, joka edellyttää myös toisen osapuolen merkitysten kuulemista ja ym-

märtämistä. (Mönkkönen 2007, 86–92; Sosiaaliportti 2012.) 

 

”Onnistuneessa sovittelussa ilmapiiri on suhteellisen rauhallinen ja va-

pautunut ja kaikki kokevat tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi. Vuorovai-

kutus on toiminut, keskustelua on syntynyt. Sovittelijan tehtävänä on ollut 

lähinnä viedä prosessia tarkoituksenmukaisesti eteenpäin, vaikkapa eri-

laisten avointen kysymysten avulla” 

 

Sovittelijoiden vastauksissa tuli selkeästi esille kuuntelemisen, kysymysten ja vuorovai-

kutuksen tärkeys neuvottelutilanteessa. Sovittelun tavoitteiden mukaisesti sovittelijat 

pitivät tärkeänä, että molemmat osapuolet pääsevät sekä kertomaan että kuulemaan toi-

sen osapuolen näkemyksen tapahtuneesta. Tärkeäksi koettiin antaa molempien osapuo-

lien sanoa asiansa ja puhua vapaasti, ilman keskeytyksiä. Lisäksi osapuolten toivottiin 

saavan kokemus kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisesta. Epäillylle on tarjottu mahdolli-

suus kertoa tapahtuman taustoja omasta näkökulmastaan, osoittaa katumustaan ja pyy-

tää anteeksi. Tämän koettiin myös helpottavan osapuolten oloa jatkossa; molempien 

näkökulmien kertominen ja kuuleminen auttaa pääsemään tapahtumasta eteenpäin. 

Haasteeksi sovittelijat kokivat saada neuvottelutilanne rauhalliseksi ja vapautuneeksi, 
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osapuolet ”kuuntelupäälle” ja kokemaan tulevansa kuulluksi. Osapuolille tulee sovitte-

lussa tulla myös tunne, että heidät otetaan tosissaan. 

 

”Osapuolet eivät alkuun edes puhuneet paljon, vaan ”vastailivat” yksita-

vuisesti. Sovittelijana jouduin keksimään erilaisia kysymyksiä osapuolille 

jotta saataisiin edes jonkinnäköinen keskustelu ko. asiasta käyntiin. Lu-

kuisten kysymysten ja täydentävien kysymysten kautta asia on saatu avat-

tua ja osapuolet keskustelemaan keskenään.” 

 

Kysymysten merkitys sovitteluneuvottelussa on sovittelijoiden vastausten mukaan ollut 

asian selvittäminen ja prosessin vieminen tarkoituksenmukaisesti eteenpäin. Sovitteli-

joiden esittämien kysymysten avulla osapuolet on saatu kertomaan asioista enemmän ja 

myös keskustelemaan yhdessä. Sovittelijoiden tehtävänä on myös kysyä osapuolilta 

asioista, joita he eivät itse kenties huomaa tai osaa tuoda esille. Negatiivisten kehysker-

tomusten vastauksissa tuotiin esille kysymysten puute; sovittelussa on esimerkiksi tyy-

dytty vastauksiin ”en tiedä” tai ”en muista”. Tällaisessa tilanteessa oikeanlaisilla kysy-

myksillä tilannetta voitaisiin saada avattua ja keskustelua käynnistettyä. 

 

”Koko sovittelun ajan he vain uhkailivat oikeudella eikä minkäänlaista 

keskustelua saatu aikaiseksi. Ainoa mitä sovittelijoille paljastui, että asi-

oiden taustalla oli paljon muuta, tytöt tunsivat entuudestaan toisensa.[…] 

Haasteena oli se, että emme saaneet toista osapuolta edes rauhallisen ja 

järkevän keskustelun tasolle. He olivat niin kiihdyksissä koko ajan.” 

 

Vuorovaikutuksen merkitys sovitteluneuvottelussa korostui useissa vastauksissa. Posi-

tiivisten kehyskertomusten vastauksissa nostettiin esille esimerkiksi osapuolten avautu-

minen ja yhteisymmärryksen löytäminen. Tilanteessa ei ole ollut syyttelyä ja osapuolet 

ovat voineet keskustella asioista hyvin luonnostaan. Sovittelijalla on ollut tilannetajua ja 

herkkyyttä toimia oikein, joka on auttanut viemään keskustelua eteenpäin. Negatiivisten 

kehyskertomusten vastauksissa osapuolet ovat olleet hyvin kiihtyneitä, eivätkä ole rau-

hoittuneet rauhalliseen keskusteluun. Sovittelijat ovat kokeneet, että todellinen tahto 

löytää sopua on puuttunut, tai neuvottelussa on painostettu uhkailemalla oikeudella. 

Sovittelija on kokenut haasteeksi löytää tasapainoa osapuolten välille keskusteluun toi-

sen ollessa hyvin hallitseva. Myöskään tunteista ei ole keskusteltu riittävästi. Sovitteli-
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jan tehtäväksi neuvottelussa koettiin myös löytää keskustelusta ne asiat, joista osapuolet 

ovat samaa mieltä. 

 

Dialogisen vuorovaikutuksen avulla sovittelussa voidaan saada osapuolet kuuntelemaan 

ja kertomaan omasta näkökulmastaan tapahtumista. Dialogisuus ei ole kuitenkaan aina 

helppoa sovittelussa käsiteltävien asioiden ollessa osapuolille herkkiä, haastavia ja risti-

riitaisia. Se vaatii myös sovittelijoilta empatiakykyä, herkkyyttä ja taitoja, jotka voivat 

kehittyä myös kokemuksen myötä. 

 

Aika, kunnioitus ja huomio 

 

Sovittelijana toimiminen on vapaaehtoistyötä, joka voidaan määritellä yksilön omasta 

tahdosta ja omalla vapaa-ajallaan tekemäksi toiminnaksi. Sovittelijat antavat siis oman 

aikansa ja työpanoksensa muiden ihmisten käyttöön, yhteiseksi hyödyksi. (Mykkänen-

Hänninen 2007, 11; Vinton 2012, 133–134.) Sekä myönteisissä että kielteisissä sovitte-

lijoiden vastauksissa sovittelijat toivat esille sovittelijoiden oman ajan sekä huomion 

antamisen tärkeyden neuvottelutilanteessa.  

 

”Minä itse sovittelijana tulen tilaisuuteen virkeänä ja siten ettei omat 

(esim. työasiat) jutut pyöri mielessä. Olen keskittynyt siihen mitä osapuo-

let kertovat.” 

 

Onnismaan (2007, 38–42) mukaan ajan antaminen viestii siitä, että ohjattava ja hänen 

asiansa ovat tärkeitä. Ohjaajan on tärkeää antaa huomiota käsiteltävään asiaan, joka 

käytännössä tarkoittaa kuuntelemista ja kuulluksi tulemisen varmistamista. Tämä vaatii 

ohjaajalta myös hiljaisuuden ja epävarmuuden sietämistä. (Onnismaa 2007, 38–42.) 

 

”On viety tilanne kiireellä loppuun, hätäilty esim. omien iltamenojen 

vuoksi.” 

 

Koska soviteltava asia on neuvottelun osapuolille tärkeä, tulee sovittelijoiden kunnioit-

taa sitä tulemalla sovitteluun virkeänä, keskittymällä osapuolten kertomuksiin aidosti 

kuuntelemalla ja antamalla neuvottelulle sen vaatima aika. Omien asioiden ei tule antaa 

häiritä omaa keskittymistä, eikä neuvottelua voi kiirehtiä omien menojen vuoksi. Oman 

ajan antaminen viestii myös osapuolille siitä, että heidän asiansa on tärkeä. 
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Ohjaaminen  

 

Vapaaehtoisen sovittelijan tehtävänä on toimia sovinnon mahdollistajana. Hän ohjaa 

prosessia siten, että osapuolet löytävät itse ratkaisun soviteltavaan asiaan. (Brunila 

2010, 23.) Neuvottelussa sovittelijat johtavat keskustelua ja pyrkivät luomaan rauhalli-

sen ilmapiirin. Lisäksi he huolehtivat tilanteen tasapuolisuudesta osapuolille. Sovitteli-

joiden on kyettävä toimimaan sekä aktiivisesti kuunnellen, että tarvittaessa johtaa kes-

kustelua ja keskeyttää se. (Iivari 2007, 29, 44–45.) Myös vastauksissa sovittelijat nosti-

vat esille tilanteen johtamisen ja sovittelijan jämäkkyyden tärkeyden neuvottelun onnis-

tumisen kannalta. Käytän tässä termiä ohjaaminen sovittelijan tehtävästä ja ominaisuu-

desta johtaa neuvottelua jämäkästi. 

 

”Pidän huolen siitä, että molemmat osapuolet saavat sanottua asiansa, 

mutta en salli epäasiallisuuksia. Jos tilanne on välillä kuumentunut huu-

tamiseksi tms. niin ehdotan taukoa tai rauhoitan tilanteen muulla tavoin.” 

 

Positiivisten kehyskertomusten vastauksissa sovittelijat kuvasivat toimineensa ”jämä-

kästi”; esimerkiksi he ovat ”pitäneet langat käsissään” ja pitäneet keskustelun kyseises-

sä asiassa. Vaikka osapuolten on tärkeää saada kertoa näkemyksensä vapaasti, sovitteli-

jat eivät salli keskustelussa epäasiallisuuksia. Tällaisessa tilanteessa sovittelijoiden teh-

tävänä on pyrkiä rauhoittamaan tilannetta tai tarvittaessa ehdottaa taukoa. Sovittelijat 

vievät prosessia tarkoituksenmukaisesti eteenpäin, ja tässä apuna voi käyttää dialogi-

suutta. Neuvottelun ohjaaminen ja rauhallisen ilmapiirin luominen ei ole aina helppoa. 

Haasteelliseksi sovittelijat kokivat esimerkiksi tilanteen, jossa alaikäisen huoltajalla on 

voimakas tarve vaikuttaa neuvotteluun. Sovittelussa huoltaja on voinut puhua oman 

lapsensa puolesta siten, ettei nuori itse ole saanut kerrottua näkökulmaansa. Sovittelijan 

tehtävänä on kuitenkin huolehtia siitä, että osapuolet saavat tasapuolisesti kertoa näke-

myksensä. 

 

”Toinen miehistä todella suulas, jopa huomautteli ylimääräistä asioista ja 

toisen sanomisista. Toinen mies ei ollut ymmärtänyt rikosnimikettä, vaan 

jäi vain sitä ihmettelemään, että onko hän tosiaankin ”pahoinpitelijä”. 

Osapuolilla oli hieman poikkeavat näkemykset tapahtumasta, ehkä aika 

oli saanut unohtamaan osan muistoista. Se, missä mielestäni minä ja pa-

rini epäonnistuimme oli se, että tämän toisen olisi pitänyt antaa rauhassa 
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purkaa asiansa, meidän olisi pitänyt olla tiukempia toisen osapuolen ”hil-

jentämisessä”, molemmille suunvuoro, ilman että toinen keskeyttää asiat-

tomilla huomautuksilla.” 

 

Sovitteluneuvottelussa keskustellaan rikoksesta, jossa osapuolet ovat olleet osallisina. 

Rikokset koetaan henkilökohtaisiksi ja herkiksi asioiksi, jotka nostavat myös monenlai-

sia tunteita esiin. Vaikka tunteiden ilmaiseminen sovittelussa on sallittua, tulisi keskus-

telun pysyä asiallisena ja asiassa. Negatiivissa kehyskertomuksissa kuvattiin useita ti-

lanteita, joissa sovittelijoiden mielestä sovittelijan tulee ohjata tilannetta tiukasti tai jä-

mäkästi. Esimerkiksi sovittelussa keskustelu voi siirtyä asioihin, joilla ei ole merkitystä 

soviteltavan asian kannalta. Toinen osapuoli tai alaikäisen osapuolen huoltaja voivat 

myös hallita keskustelua sanallisesti ja äänekkäästi, jolloin tilanne ja keskustelu eivät 

ole tasapuolisia osapuolten välillä. Sovittelijan tehtävänä on kuitenkin ohjata tilannetta 

ja huolehtia sen tasapuolisuudesta, mikä vaatii heiltä myös rohkeutta ja määrätietoisuut-

ta. Sovittelijan tulee myös keskeyttää sovittelu, jos joku osapuolista sitä haluaa tai tilan-

ne muutoin menee sellaiseksi, ettei neuvottelun jatkamiselle ole edellytyksiä. Myös tä-

män päätöksen tekeminen on sovittelijoille haasteellista. 

 

”Ehkä ohjaaja ei olisikaan pystynyt juuri kyseiseen tapahtumaan parem-

min ohjaamaan, vaan koulutuksessa/kurssituksessa tulisi ehkä enemmän 

painottaa ”jokaiselle tilan antamista” ja sitä, että mikä merkitys sovitteli-

joiden pj.-roolilla on, eli pitää uskaltaa ohjata/ohjailla tilaisuutta.” 

 

Sovitteluneuvottelun ohjaaminen tai johtaminen on yksi sovittelijan tehtävistä. Tämä 

tehtävä voi herättää sovittelijoilla kysymyksiä, jotka liittyvät myös heidän rooliinsa so-

vittelijana; Onko sovittelija neuvottelussa enemmän hiljainen tilanteen mahdollistaja vai 

puheenjohtaja? Miten aktiivisesti, missä tilanteissa ja millä tavoin sovittelija ottaa osaa 

neuvotteluun tai ohjaa sitä johonkin suuntaan? Sovittelijoiden vastausten perusteella tätä 

tehtävää ja roolia kaivataan selkeämmäksi. Yksi mahdollisuus tähän voisi olla sovitteli-

joille järjestettävä koulutus. Neuvotteluissa tulevat tilanteet ovat hyvin erilaisia ja kaik-

kiin mahdollisiin tilanteisiin ei voi antaa valmista vastausta. Jokainen sovittelija toimii 

näissä tilanteissa oman harkinnan ja taitojen mukaan. Koulutuksella, yhdessä näitä ky-

symyksiä pohtimalla, voitaisiin kuitenkin luoda yhteisiä periaatteita ja toimintakäytäntö-

jä, jotka voisivat helpottaa sovittelijoiden toimintaa. 
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Perustehtävät 

 

Sovittelijoiden vastauksissa nousi esille neuvottelun onnistumisen kannalta merkityksel-

lisiä asioita, jotka liittyvät heidän perustehtäväänsä sovittelijana. Erityisesti positiivisten 

kehyskertomusten kuvauksissa koettiin osapuolille tiedon antamisen olevan tärkeää. 

Sovittelijan tehtävänä on esimerkiksi antaa osapuolille tietoa siitä, mitä sopimuksen 

tekeminen heidän asiassaan tarkoittaa, mitä rangaistus- ja korvausvaatimuksesta luopu-

minen tai asian vieminen riita-asiana oikeuteen tarkoittavat. Myös sopimuksen laatimi-

nen käydyn keskustelun pohjalta ja osapuolien toiveiden mukaisesti on sovittelijoiden 

tehtävä.  

 

”Luonnollisuus ja rennon ilmapiirin luonti on tärkeää.” 

 

”Tässä tapauksessa sovittelijan rooli oli äärettömän helppo, […] tehtä-

väksi jäi tilanteen mahdollistaminen ja ilmapiirin luominen alussa.” 

 

Selkeästi haasteelliseksi asiaksi sovittelijat kokivat neuvottelun ilmapiirin luomisen. 

Yksi sovittelijan tehtävistä on luoda neuvotteluun turvallinen ilmapiiri, vaikka osapuo-

lille tulee antaa mahdollisuus ja oikeus tunteiden näyttämiseen. Onnistuneessa sovitte-

lussa ilmapiirin kuvattiin olevan rauhallinen, luonnollinen ja rento, kun taas epäonnistu-

neessa sovittelussa se voi olla aggressiivinen ja syyttelevä.  

 

”Lopetetaan sovittelu riskillä, kuullaan mitä oikeus toteaa (huono oma-

tunto sovittelijoilla). […] Haasteeksi koin tehdä ratkaisu sovittelun kes-

keytyksestä, kun en itsekään ollut aivan varma jutun faktoista.” 

 

Sovittelijoiden tehtävänä on myös keskeyttää neuvottelu, jos sen jatkamiselle ei ole 

edellytyksiä. Selkeä keskeyttämisen peruste on jonkun osapuolen sovittelusuostumuk-

sen peruuttaminen tai osapuolten välisen uhkailun ja painostuksen esiin tuleminen. Jois-

sakin tilanteissa sovittelijan on kuitenkin tehtävä päätös keskeyttämisestä, vaikka osa-

puolet eivät suostumustaan peruutakaan. Vastausten perusteella tällaiset tilanteet on 

sovittelijoille haastavia. Keskeyttämisen perusteet voivat vaihdella, eikä päätös tästä ole 

helppo. Joissakin tilanteissa neuvottelua voidaan jatkaa toisena ajankohtana, jolloin vä-

lissä on mahdollisuus neuvotella tilanteesta ohjaajan kanssa.  

 



68 

Työparityöskentely  

 

Sovittelun käynnistyessä ohjaaja valitsee juttuun kaksi sopivaksi katsomaansa sovitteli-

jaa, jotka toimivat sovittelussa työpareina. Sovittelijaparin tehtävänä on sopia yhdessä 

keskinäisestä työnjaosta sekä toimia sovittelussa yhdessä sovittelijoina. (Lempinen 

2013.) Juttuun sopivan sovittelijaparin valitsemisen tärkeys nousi esille myös vastauk-

sissa. Sovittelijoiden välisen yhteistyön toimiminen on sovittelijoiden näkökulmasta 

hyvän sovittelun tärkeimpiä asioita ja edellytys onnistuneelle sovittelulle.  Oma koke-

mus sovittelijana toimimisen onnistumisesta koettiin olevan osin myös sovittelijaparin 

ansiota, mikä osaltaan kertoo työparityöskentelyn tärkeydestä sovittelussa.  

 

”Jutun onnistuminen lähtee varmaan siitä, että ohjaaja valitsee sopivat 

sovittelijat kuhunkin juttuun. […] Hyvä valmistautuminen ja hyvä yhteis-

työ parityöskentelyssä ovat hyvän sovittelun tärkeimpiä asioita.” 

 

”Oman onnistumisen näen osittain sovittelijaparin ansiosta.” 

 

Rahkon (2011, 81–88) mukaan yksi työparityöskentelyä edistävistä tekijöistä on yhtei-

nen ymmärrys roolista. Tästä näkökulmasta tärkeää on yhteinen valmistautuminen työs-

kentelyyn. Yhteiset keskustelut ja pohdinnat tukevat myös työparin tuntemista ja luovat 

myönteistä historiaa yhdessä tekemisestä. Sovittelijoiden parityöskentely alkaa jo ennen 

varsinaista neuvottelua, sovitteluun valmistautumisesta. Sovitteluasian paperit saatuaan 

sovittelijat tutustuvat tapaukseen ensin itse, mutta tämän jälkeen sovittelijat kokivat 

tärkeäksi myös yhteisen keskustelun jutusta. Usein sovittelijat keskustelevat tapauksesta 

jo puhelimessa, mutta hyväksi koettiin neuvotteluun valmistautuminen sovittelupaikalla 

ennen asianosaisten saapumista. Tapaukseen valmistautuminen koettiin tärkeäksi myös 

siitä syystä, että asiaan mahdollisesti liittyvät kysymykset ehditään selvittämään ohjaa-

jan kanssa ennen sovittelua. Negatiivisten kehyskertomusten vastauksissa nostettiin 

vastaavasti esille, miten neuvotteluun valmistautumattomuus voi hankaloittaa sovittelun 

kulkua. Neuvottelussa on esimerkiksi tullut esille kysymyksiä, joita olisi pitänyt ohjaa-

jalta jo etukäteen saada tarkistettua. Yhteinen keskustelu kyseisestä sovittelujutusta ja 

siihen liittyvistä käsityksistä, tulevasta neuvottelusta ja mahdollisista ratkaisuvaihtoeh-

doista onkin tärkeää yhteisen näkemyksen jakamiseksi. 
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”Sovittelijapari sopiin ajankohdan, mitä asiakkaille esitetään ja sopii soit-

tojärjestyksen. Tietenkin varmistaen paikan, missä sovittelu tapahtuu. On-

nistuneen sovittelun periaate lähtee siitä, että itse tutustuu juttuun ensin. 

Sitten ennen sovittelua keskustelee siitä parinsa kanssa menemällä riittä-

vän aikaisin (väh. ½ tuntia) sovittelupaikalle.” 

 

”Olin tutustunut tapaukseen hyvin pintapuolisesti, oli muita kiireitä. Sov. 

kumppaninkaan kanssa ei tapauksesta etukäteen juuri puhuttu. Päivä, jona 

sovittelu oli, oli kiireinen ja sekava aamusta alkaen. Meinasin myöhästyä 

sovittelusta. Oli muutama minuutti aikaa sovitt.parin kanssa keskustella 

ennen kuin asiakkaat (epäilty ja as.om.) tulivat. Huomasimme monta asiaa 

joita olisi pitänyt ohjaajalta tarkistaa.” 

 

Sovittelijat sopivat keskenään heidän välisestä työnjaostaan käytännön asioihin liittyen. 

Yleensä sovittelijat sopivat ensin yhdessä sovittelun ajankohdan, jota osapuolille tarjo-

taan. Asianosaisille tehtävät puhelut jaetaan, jotta molemmille sovittelijoille tulee tehtä-

viä jo ennen neuvottelua. Neuvottelun ajankohdan sopimisen jälkeen sovittelijat tekevät 

myös tilavarauksen ohjaajalle. Työnjaon merkitys työparityössä liittyy sovittelijoiden 

rooliin; sovittelijat toimivat neuvotteluissa tasavertaisena parina, ilman keskinäistä kil-

pailua ja toistensa osaamista hyödyntäen. Selkeä tehtäväjako estää päällekkäisen työn 

tekemisen, mutta huolehtii myös kaikkien tehtävien tulemista tehdyksi. 

 

”Taukoja ei pidetty tarpeeksi eikä ajoissa. Tauon aikana sovittelijat eivät 

tehneet jatkosuunnitelmaa eivätkä analysoineet tapahtunutta vaan katosi-

vat tahoilleen.” 

 

Työparityöskentelyyn vaikuttaa osaltaan persoonalliset tekijät ja työpari on hyvä tuntea 

sekä yksilönä että työntekijänä. Työskentelyn tulee perustua kunnioitukseen ja luotta-

mukseen. On myös tärkeää hyväksyä, että työparilla voi olla erilainen tapa käsitellä asi-

oita. (Rahko 2011, 95–98.) Sovittelun kannalta myös sovittelijaparin välisen vuorovai-

kutuksen toimiminen on tärkeää, koska sovittelijat toimivat nimenomaan yhdessä, työ-

parina. Hyvin toimiva työpari pystyy paremmin tukemaan asianosaisia keskustelussa ja 

tavoitteiden saavuttamisessa. Sovitteluparin tukeen pitää pystyä luottamaan neuvottelun 

aikana, eivätkä sovittelijat voi väitellä tai riidellä neuvottelussa keskenään. Negatiivisis-

sa kehyskertomusten vastauksissa tuli vastaavasti esille työparityöskentelyn toimimat-
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tomuus, jolloin sovittelijaparin kanssa on koettu olevan ”eri aaltopituudella” tai tilan 

antaminen toiselle ja yhdessä tekemisen tahto on puuttunut. Sovittelijoiden väliset risti-

riidat näkyvät varmasti myös asianosaisille, eivätkä ne edesauta heidän asiansa käsitte-

lyä, jonka vuoksi sovitteluun on kokoonnuttu.  

 

 

6.5 Asiakkaiden merkitys 

 

Sovittelijoiden vastausten perusteella asiakkaiden merkitys sovittelun onnistumisen 

kannalta on merkittävä. Osapuolten välillä tapahtunut rikos on syy miksi yhteiseen neu-

votteluun on ylipäätänsä kokoonnuttu. Restoratiivisen oikeuden käsityksen mukaisesti 

osapuolet hoitavat aktiivisesti omaa asiaansa sovittelussa, eikä heille anneta valmista 

ratkaisua tilanteeseen (Iivari 2010b, 23). Tämän vuoksi osapuolten oma asennoituminen 

sovitteluun, halukkuus käsitellä asiaa juuri sovittelussa sekä heidän välinen vuorovaiku-

tus vaikuttavat sovittelun kulkuun ja lopputulokseen. 

 

”Onnistunut sovittelu riippuu erittäin monista tekijöistä. Ensisijaisena 

edellytyksenä on mielestäni osapuolten halu ratkaista ja selvittää asia ni-

menomaan sovittelumenettelyn avulla. Hyvät lähtökohdat ovat olleet eri-

tyisesti sellaisissa nuorten henkilöiden jutuissa, joissa sekä asianosaiset 

että heidän huoltajansa ovat sillä linjalla, että asia on paras hoitaa sovi-

tellen, vaikkapa kasvatuksellisista syistä.” 

 

”Asianosaiselta/ asianosaisilta puuttuu todellinen tahto etsiä kompromis-

sia, ajetaan vain pääkkönä omia vaatimuksia.” 

 

Erityisesti myönteisten kehyskertomusten vastauksissa sovittelijat toivat esille asiakkai-

den positiivisen suhtautumisen sovitteluun olevan tärkeää neuvottelun onnistumiselle. 

Neuvottelu on lähtökohtaisesti helpompi aloittaa, jos osapuolet suhtautuvat sovitteluun 

myönteisesti, saapuvat tilaisuuteen rakentavassa hengessä ja kokevat asian käsittelyn 

sovittelussa olevan paras keino tilanteen hoitamiseen. Myös nuorten osapuolien huolta-

jien on tärkeää nähdä sovittelu oikeana keinona asian käsittelyyn. Perusteena heillä voi 

olla esimerkiksi kasvatukselliset syyt, kuten yllä olevassa esimerkissä on todettu. Kiel-

teisten kehyskertomusten vastauksissa nousi esille jo lähtökohtaisesti negatiivinen suh-
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tautuminen sovitteluun; osapuolilta on puuttunut todellinen halu löytää yhteinen ratkai-

su tai kompromissi tilanteeseen.  

 

”Miksi epäonnistui? Taustalla jotakin… ei tietoa… Toisella osapuolella 

”väärä asenne” – eivät edes halunneet sopia. Miksi edes tulivat sovittele-

maan? En usko, että vika on ollut ohjaajassa tai sovittelijoissa.” 

 

Vastauksissa nousee esille haasteena se, millä asenteella asiakkaat neuvotteluun tulevat. 

Sovitteluprosessin (kuvio 1.) mukaisesti asiakkaat ovat ensin yhteydessä aina työnteki-

jöihin, jolloin merkitystä voi olla sillä, miten työntekijät ”valmistelevat” asiakkaita so-

vitteluun. Eli millaista tietoa heille annetaan, mitä asioita keskustelussa korostetaan sekä 

millä tavalla. Käytännössä esimerkiksi voidaan korostaa sovittelun merkitystä rikospro-

sessissa ja mahdollisuutta välttää oikeudenkäynti, tai mahdollisuutta kohdata toinen 

osapuoli, selvittää asiaa ja ottaa vastuu. Tämä voi varmaan vaihdella sekä työntekijästä 

että sovittelutapauksesta riippuen, mutta se liittyy myös työntekijän omaan näkemyk-

seen sovittelutoiminnasta. 

 

Osapuolten asennoitumiseen sovitteluun sovittelijat kokivat tärkeänä vaikuttajana oike-

an tiedon sovittelusta, sovitteluprosessista sekä sen merkityksestä muuhun rikosproses-

siin. Kuten todettu, sovittelulain (1015/2005) mukaan sovitteluohjaajien tehtävänä on 

yleisten edellytysten selvittäminen. Käytännössä ohjaajat antavat osapuolille tietoa siitä, 

mitä sovittelu tarkoittaa, heidän omasta roolistaan sovittelussa sekä sovitteluratkaisun 

merkityksestä rikosprosessissa. Sovitteluohjaajilla on siis mahdollisuus vaikuttaa siihen, 

millaisilla lähtötiedoilla osapuolet saapuvat neuvotteluun ja kenties miten he suhtautu-

vat sovitteluun. 

 

”Varastetun tavaran kätkentään syyllistynyt nuori mies pyysi itkien sydä-

mestään anteeksi tekoaan ja lupasi pysyä tulevaisuudessa kaidalla tiellä. 

Hän halusi hyvittää tekonsa asianomistajalle maksamalla pyydetyn korva-

ussumman, jopa enemmän.” 

 

Osapuolet voivat olla sovittelussa epäiltyinä, asianomistajina tai molemmissa rooleissa. 

Sovittelussa epäillyn tulee sovittelijoiden mielestä ottaa vastuu tekemisestään, mikä on 

myös restoratiivisen oikeuden mukaista. Epäillylle sovittelu tarjoaa mahdollisuuden 

osoittaa katumusta ja pyytää anteeksi tapahtunutta. Kielteisten kehyskertomusten kuva-
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uksissa epäillyt voivat vierittää syytä ja vastuuta tapahtuneesta asianomistajalle. Sovitte-

lijat kokivat negatiivisena myös epäillyn asennoitumisen sovitteluun vain mahdollisim-

man helppona tilanteesta pois pääsynä. Haasteellista voikin olla, miten epäillyn saa ot-

tamaan vastuuta tekemisestään tai missä määrin vastuunoton esiin tuominen on sovitte-

lijan tehtävä. 

 

”Asianosaiset tulivat ja päästiin aloittamaan. Kertomukset poikkesivat 

suuresti aineistosta joka meillä oli. Epäilty ei kunnolla myöntänyt syylli-

syyttään, mieluumminkin vieritti syytä asianomistajan päälle. Asianomis-

taja taas vedätti suuren korvausvaatimuksen kanssa.” 

 

Sovittelijoiden vastausten perusteella myös asianomistajat voivat ”pelata” sovittelulla ja 

pyrkiä hyötymään tilanteesta. Asianomistajat voivat kiristää epäiltyä omiin vaatimuk-

siinsa uhkaamalla oikeudella. Sovittelussa osapuolilla on mahdollisuus kertoa tapahtu-

neesta oma näkemyksensä, mutta heidän oletetaan ja toivotaan olevan tilanteessa avoi-

mia ja rehellisiä. Sovittelun onnistumisen kannalta mielekästä ei ole, että sopimuksen 

tekemisen jälkeen asianomistaja paljastaa tapahtuneen todellisen laidan ja oman vaiku-

tuksensa rikokseen. Myös korvausvaatimusten tulisi olla inhimillisiä ja kohtuullisia mo-

lemmille osapuolille. Sopimusvapauden mukaisesti (Saarnilehto 2009, 37) osapuolet 

voivat tehdä asiassa parhaaksi katsomansa ratkaisun. Kuitenkin sovittelun onnistumisen 

näkökulmasta sovittelijat pitävät tärkeänä, että korvaukset ovat molemmille kohtuullisia 

ja oikeudenmukaisia. 

 

”Tässä jutussa tuntui siltä, että erityisesti asianomistajan äidin omat ko-

kemukset ja tunteet tapahtumaa ja sen käsittelyä kohtaan veivät suurem-

man huomion kuin itse pojat.” 

 

Suuri osa sovittelun osapuolista on alaikäisiä, joilla on sovittelussa mukana myös huol-

taja. Tapahtunut rikos voi aiheuttaa huoltajassa monenlaisia tunteita, olipa lapsi sitten 

asiassa epäiltynä tai asianomistajana. Vaikka lähtökohtaisesti osapuolet itse keskustele-

vat tapahtumista, voi huoltajilla olla tarve purkaa omia tunteitaan, puuttua neuvotteluun 

tai estää omaa lastaan kertomasta näkemystään. Sovittelijat kertoivat vastauksissa van-

hempien saattavan käyttäytyä sovittelussa hyvin aggressiivisesti ja esimerkiksi saatta-

van syyttää asianomistajaa tapahtuneesta rikoksesta. Toisaalta sovittelussa vanhempi 

voi myös yllättyä oman lapsensa kyvystä kantaa vastuuta ja huoltajat voivat olla hyvin 
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tyytyväisiä sovittelun lopputulokseen. Onnistuneeseen sovitteluun voidaan joissakin 

tilanteissa päästä paremmin, jos vanhemmat kuuntelevat keskustelua hieman sivummal-

la. 

 



74 

7 POHDINTA 

 

 

7.1 Tulokset tutkimuskysymysten valossa 

 

Tämän opinnäytetyön tulokset koskevat lähinnä kyseistä sovittelutoimistoa ja sovitteli-

joita. Sovittelijoille järjestettävä koulutus vaihtelee sisällöltään toimistosta riippuen, 

kuten myös sovitteluohjaajien ohjaus- ja tukimenetelmät. Nämä tulokset eivät siis ole 

suoraan yleistettävissä muihin sovittelutoimistoihin. Tulokset toki antavat suuntaa myös 

muille sovittelutoimistoille sovittelijoiden kanssa työskentelyn kehittämiseksi. 

 

Vapaaehtoisten sovittelijoiden vastauksissa erottui neljä näkökulmaa (kuvio 2.) sovitte-

lun onnistumisen kannalta. Näitä ovat toimintaperiaatteet, sovitteluohjaajan tehtävät ja 

tuki, sovittelijan rooli ja tehtävät sekä asiakkaiden merkitys. Näiden näkökulmien sisältä 

on löydettävissä sovittelijoiden toimintaa tukevia asioita ja sovittelijana toimimisen 

haasteita, sekä sovitteluohjaajien tukeen ja ohjaukseen liittyviä aiheita ja sovittelijoiden 

koulutustarpeita (kuvio 3.). 

 

   

 

KUVIO 4. Sovittelijana toimimisen haasteet, toimintaa tukevat asiat ja koulutusteemat 

 

Sovittelijat kokivat haasteelliseksi sovittelijana toimimisessa rauhallisen ja turvallisen 

ilmapiirin luomisen, sovitteluneuvottelun prosessin ohjaamisen sekä puolueettomuuden. 

Myös osapuolten negatiivinen asennoituminen sovitteluun koettiin haastavaksi. Sovitte-

lijana toimimista tukevia asioita taas olivat toimintaperiaatteet, kuten vapaaehtoisuus ja 

puolueettomuus. Työparityöskentelyn toimiminen koettiin tärkeäksi sovittelun onnistu-

Sovittelijoiden kou-

lutus: 

– dialogisuus 

– aika, kunnioitus ja 

huomio 

– ohjaaminen 

– työparityöskentely 

– sovittelijan rooli 

 

  

Toimintaa tukevat 

asiat: 

– toimintaperiaatteet 

– sovitteluohjaajien 

tuki 

– työparityöskentely 

Sovittelijana toi-

mimisen haasteet: 

– ilmapiirin luomi-

nen 

– neuvottelun ohjaus 

– puolueettomuus 

– osapuolten suhtau-

tuminen sovitteluun 
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misen kannalta ja sovittelijat kokivat myös voivansa kysyä ohjaajilta tarvittaessa neuvo-

ja. Sovittelijoiden vastausten perusteella heidän koulutuksessaan tulisi huomioida muun 

muassa dialogisuus, ohjaaminen, työparityöskentely sekä sovittelijan rooli. Seuraavaksi 

avaan tuloksia tutkimuskysymysten kautta tarkemmin. 

 

 

7.1.1 Sovittelijana toimimisen haasteet 

 

Sovittelijana toimimista voidaan pitää vaativana vapaaehtoistyönä. Sovittelussa käsitel-

lään lähinnä rikosasioita, ja sovittelijoiden oletetaan jossain määrin osaavan ottaa tehtä-

vässään huomioon esimerkiksi lainsäädäntöä ja rikosprosessia. Esimerkiksi sovittelijoi-

den peruskurssilla käydään lävitse poliisin ja syyttäjän toimintaa sekä sovittelulakia ja 

lastensuojelun roolia (Laurila ym. 2011, 6–7). Sovittelijoiden haasteelliseksi kokemat 

asiat liittyivät kuitenkin osapuolten välisiin suhteisiin, ilmapiirin ja tasapainoisen kes-

kustelun luomiseen sekä neuvottelun ohjaamiseen ja päätösten tekoon. Tehtävän haas-

teet eivät siis koske niinkään sovittelijan hallitseman tiedon määrää, vaan neuvottelu- ja 

vuorovaikutustaitoja. 

 

Sovittelussa sovittelijan tehtävä on mahdollistaa osapuolten kohtaaminen (Iivari 2007, 

26). Sovittelija ei ratkaise osapuolten ongelmaa, vaan ohjaa prosessia, jonka lopputulok-

sena asianosaiset itse löytävät ratkaisun (Brunila 2010, 23). Sovittelijan tehtävänä on 

luoda turvallinen ilmapiiri, kuunnella osapuolia aktiivisesti, johtaa neuvottelua, pitää 

huolta tilanteen tasapuolisuudesta ja jossain määrin seurata tehtävän ratkaisun kohtuulli-

suutta ja oikeaan tietoon perustumista (Iivari 2007, 44–45). Tämän tehtävän toteuttami-

nen ei ole aina helppoa. 

 

Sovittelijat toimivat sovitteluissa puolueettomasti (SovL 1015/2005), eivätkä siis ota 

kantaa tapahtumiin tai mahdolliseen sopimukseen. Vaikka puolueettomuus on myös 

sovittelijoiden toimintaa tukeva arvo, kokevat sovittelijat joissakin tilanteissa puolueet-

tomuuden haasteelliseksi sovittelusopimusta laadittaessa. Sovittelijat kokevat, että so-

pimuksen pitäisi olla molemmille osapuolille kohtuullinen, tasapuolinen ja oikeuden-

mukainen. Osapuolilla on kuitenkin vapaus tehdä haluamansa sopimus, ja sovittelijan 

tehtävänä on pyrkiä varmistamaan, että heillä on kaikki tarvitsemansa tieto käytettävis-

sään ja he ymmärtävät sopimuksen sisällön ja merkityksen. Vaikka tilanne voi tuntua 

sovittelijasta ristiriitaiselta, eivät he kuitenkaan voi ottaa sopimukseen kantaa. 
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Sovittelijat kokivat haasteelliseksi neuvottelun ilmapiirin luomisen rauhalliseksi, luon-

nolliseksi ja vapautuneeksi, koska usein se voi alkuvaiheessa olla aggressiivinen ja syyt-

televä. Sovittelussa tulisi olla turvallinen ilmapiiri, vaikka osapuolille tulee antaa mah-

dollisuus ja oikeus tunteiden näyttämiseen. Neuvottelussa sovittelijat pyrkivät tukemaan 

osapuolten keskustelua ja dialogisuutta, jotta molemmille osapuolille tulee tunne kuul-

luksi ja ymmärretyksi tulemisesta. Koska tapahtunut rikos voi nostattaa voimakkaita 

tunteita, sovittelijan haasteena on saada tilannetta rauhoitettua siten, että dialogisuus 

mahdollistuu. Sovittelun osapuolet voivat olla keskustelutaidoiltaan erilaisia ja tilan-

teessa valtasuhde voi olla epätasapainossa. Sovittelijan tehtävänä tällöin on tasapainot-

taa keskustelua ja huolehtia myös hiljaisemman osapuolen ääneen tulosta kuuluviin.  

 

Osapuolet voivat saapuessaan neuvotteluun olla asennoituneet siihen epäilevästi tai kiel-

teisesti. Todellista tahtoa löytää yhteistä ratkaisua asiaan ei sovittelijoiden kokemuksen 

mukaan ole aina havaittavissa; asianomistaja vaikuttaa enemmänkin haluavan hyötyä 

sovittelusta taloudellisesti tai epäilty pyrkii vain välttämään oikeudenkäynnin ja siirtää 

vastuun tapahtuneesta asianomistajalle. Näissä tilanteissa sovittelijan voi olla vaikeaa 

saada sovittelun tavoitteen mukaista kohtaamista ja dialogia neuvotteluun. Osapuoli on 

kuitenkin ilmoittanut olevansa halukas sovittelemaan asiaa ja on saapunut neuvotteluun 

paikalle, joten hänellä voidaan olettaa olevan motivaatiota sovitteluun. Sovittelijan 

haasteena on pyrkiä dialogisen keskustelun avulla saamaan osapuolten tarpeet asian 

käsittelyn kannalta esille, jotta näiden tarpeiden täyttämisestä voitaisiin myös keskustel-

la. Keskustelun tasapainottaminen ja tarpeiden esiin tuominen voi koskea myös alaikäis-

ten osapuolten huoltajia.  

 

Sovittelussa epäillyn toivotaan kantavan vastuuta omasta tekemisestään restoratiivisen 

oikeuden käsityksen mukaisesti (Iivari 2010b, 23). Aina näin ei kuitenkaan ole, vaan 

epäilty voi vähätellä omaa toimintaansa tai tästä asianomistajalle aiheutuneita haittoja. 

Epäilty voi myös vierittää vastuuta tapahtuneesta asianomistajalle. Sovittelijat kokevat 

tällaisen tilanteen hyvin haastavaksi. Puolueettomuuden mukaisesti sovittelijan tehtävä-

nä ei ole kuitenkaan syytellä ketään, ja toisaalta on asianomistajan päätös, millaista vas-

tuunottoa hän edellyttää epäillyltä esimerkiksi ennen sopimuksen laatimista. Tilanne ei 

kuitenkaan välttämättä ole aina yksinkertainen, koska sovittelijan tehtävänä on keskeyt-

tää neuvottelu, jos riittäviä edellytyksiä jatkamiselle ei ole. Näitä tilanteita onkin syytä 

pohtia sovittelijoiden ja toimiston henkilökunnan yhdessä, jotta sovittelijat osaavat toi-
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mia tilanteen vaatiessa. Sovittelijoilla on myös mahdollisuus pitää neuvottelussa taukoa 

ja keskustella yhdessä, miten neuvottelun suhteen edetään. Mahdollista on myös jatkaa 

sovittelua toisena ajankohtana ja keskustella välissä ohjaajan kanssa.  

 

Sovittelijan tehtävänä on ohjata neuvottelua ja tarvittaessa keskeyttää se (Iivari 2007, 

44–45). Sovittelijat pitävät keskustelun asiassa ja esimerkiksi kysymysten avulla vievät 

keskustelua eteenpäin. Tärkeää on, että sovittelijoilla on tarvittavat tiedot asian hoitami-

sen kannalta, koska tietojen puutteellisuus voi hankaloittaa sovittelijan tehtävää. Jos 

joku osapuolista haluaa tai sovittelun jatkamiselle ei muutoin ole enää edellytyksiä, so-

vittelijan tehtävänä on keskeyttää sovittelu. Jos sovittelija keskeyttää sovittelun, hän 

keskustelee tilanteesta ohjaajan kanssa, jonka jälkeen toimistolla tehdään päätös sovitte-

lun keskeyttämisestä tai mahdollisesta jatkamisesta. Keskeyttämispäätöksen tekeminen 

neuvottelussa on kuitenkin sovittelijalle haastavaa, koska he voivat olla itsekin epävar-

moja tilanteessa. Näihin tilanteisiin on vaikea varautua etukäteen. Sovittelijoiden ja 

toimiston välisillä yhteisillä pohdinnoilla ja koulutuksella voitaisiin kenties saada luotua 

sellaisia toimintaperiaatteita, jotka helpottavat sovittelijoiden toimintaa. 

 

Sovitteluohjaajat ovat sovittelijoiden tukena kaikissa sovittelun vaiheissa. Ohjaajat sel-

vittävät sovittelun yleisten edellytysten toteutumisen osapuolten kanssa ja ohjaavat tä-

män jälkeen jutun sovittelijoille, mikäli esteitä jutun käynnistämiselle ei ole (SovL 

1015/2005). Sovittelijoille on tärkeää saada ohjaajalta kaikki jutun kannalta tärkeät tie-

dot, jotta asian hoitaminen sujuu luontevasti. Jutun ohjaamistilanteisiin onkin syytä 

kiinnittää erityistä huomiota, jotta sovittelija saa kaikki tarvitsemansa alkutiedot ja hä-

nellä on mahdollisuus halutessaan kysyä myös epäselvistä asioista. Liikaa omaa tulkin-

taa ohjaajan on syytä välttää, ettei tulkinta ohjaa sovittelijan näkemyksiä sovittelussa 

liikaa. Sovittelija voi neuvottelussa nähdä asiat myös eritavalla, kuin mitä ohjaaja on 

tulkinnut. 

 

 

7.1.2 Sovittelijana toimimista tukevat asiat 

 

Sovittelijana toimimista tukevat selkeät ja hyvin sisäistetyt toimintaperiaatteet sekä so-

vitut toimintakäytännöt ohjaajan kanssa. Toimintaperiaatteet, kuten restoratiivisen oi-

keuden käsitys ja sovittelutoiminnan tavoitteet ja arvot, tukevat sovittelijoiden toimin-

taa, koska ne hyvin sisäistettynä helpottavat näkemään mikä on sovittelijan rooli ja teh-
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tävät sekä sovittelun merkitys. Toimintaperiaatteet myös vaikuttavat sovittelijoiden nä-

kemykseen onnistuneesta sovittelusta. Sovittelu on osapuolille mahdollisuus kohdata 

toisensa ja vaikuttaa itse oman asiansa käsittelyyn. Sovittelijoiden roolina on lähinnä 

mahdollistaa tilaisuus tulla käsittelemään asiaa.  

 

Tärkeimpinä toiminnan arvoina sovittelijat kokevat olevan vapaaehtoisuuden ja puolu-

eettomuuden. Vapaaehtoisuus koskee sekä osapuolia itseään että myös sovittelijoita. 

Osapuolille sovitteluun osallistuminen on vapaaehtoista jo lähtökohtaisesti. Heillä on 

myös mahdollisuus päättää, haluavatko he tehdä asiassaan sopimusta ja millaisen sopi-

muksen he haluavat tehdä, tai vaihtoehtoisesti keskeyttää neuvottelu. (SovL 

1015/2005.) Sovittelijat taas ovat tehtävässä vapaaehtoistyössä ja tärkeänä ohjenuorana 

on puolueettomuus. Sovittelijoiden vastaustenkaan perusteella sovittelijat eivät ota kan-

taa tapahtumiin tai mahdolliseen sopimukseen, vaan he pyrkivät olemaan tasapuolisia ja 

kenties kysymyksillä nostamaan eri näkökulmia esille. Sovittelun vapaaehtoisuus osa-

puolille ja osapuolten päätäntävalta asian käsittelyssä poistavat sovittelijoiden valtaa ja 

siten helpottavat heidän rooliaan.   

 

Tilanteen mahdollistajan roolin lisäksi sovittelijat kokivat tehtäväkseen tiedon antami-

sen osapuolille. Koska osapuolet tekevät sovittelussa itse omat ratkaisunsa, sovittelijat 

kokivat tehtäväkseen antaa heille riittävästi tietoa näiden ratkaisujen tekemiseksi. Tämä 

on tärkeää sekä osapuolten oikeusturvan että heidän tyytyväisyyteensä sovitteluun kan-

nalta. Sovittelijat ovat vapaaehtoistyöntekijöitä, joten heillä ei voi olettaa olevan am-

mattilaisen tietomäärää. Sovittelijana toimimista voidaan kuitenkin pitää hyvin haasta-

vana vapaaehtoistyönä, koska sovittelijan tulee osata kertoa osapuolille esimerkiksi ri-

kosprosessista sekä sopimuksen merkityksestä siinä. Sovittelutoimiston tehtävänä onkin 

huolehtia siitä, että sovittelijoilla on riittävästi tietoa näistä. Lisäksi on hyvä, että toimis-

ton puolesta on tarjolla lisätietoa tarvittaessa ja sovittelijat ovat tietoisia siitä, mistä tämä 

tieto löytyy. Käytännössä sovittelutoimistolla voi olla käytettävissä kansio tai esimer-

kiksi internetissä tietopankki, josta sovittelija voi tarvittaessa tarkastaa perusasioita. 

Lisäksi sovittelutoimiston tehtävä on järjestää koulutusta tai tutustumiskäyntejä aiheista, 

joita sovittelijat nostavat esille. Tästä syystä toimistolla tulisi olla säännöllinen tiedon-

keruumenetelmä koulutusaiheiden keräämiseksi.  

 

Sovittelulain (1015/2005) mukaan ohjaajan tehtävä on selvittää osapuolille sovittelume-

nettelyä ja osapuolen roolia. Sovittelijat kokivat tärkeäksi, että osapuolilla olisi riittäväs-
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ti tietoa näistä, jotta he tietäisivät mitä odottaa sovittelulta ja tiedostaisivat oman roolin-

sa siinä. Sovitteluohjaajat käyvät pääsääntöisesti puhelimitse keskustelua osapuolten 

kanssa sovittelusta ja osapuolen omasta roolista kyseisessä rikosasiassa, mutta lisäksi 

toimistolta lähtee osapuolille myös kirjallisesti materiaalia edellä mainituista asioista. 

On mahdollista, että vaikka ohjaaja olisi keskustellut näistä teemoista osapuolen kanssa, 

ovat ne voineet unohtua tai niitä ei ole täysin ymmärretty; rikoksen osapuoleksi joutu-

minen, rikosprosessi ja sovittelu ovat suurelle osalle osapuolista uusi tilanne, jolloin 

niiden sisäistäminen ja ymmärtäminen vie aikaa. Tästä syystä ohjaajien on hyvä pyrkiä 

varmistamaan, että osapuolet ovat ymmärtäneet sovittelun merkityksen. Lisäksi sovitte-

lijoiden on hyvä käydä neuvottelun aluksi uudelleen läpi esimerkiksi sovittelun periaat-

teet sekä syy minkä vuoksi neuvotteluun on kokoonnuttu. 

 

Sovitteluohjaajan tehtävä on antaa osapuolille riittävästi tietoa sovittelusta ja sen merki-

tyksestä rikosprosessissa, sekä osapuolen roolista. Näiden tietojen kertomisen tavalla 

voi olla myös vaikutusta siihen, millä asenteella osapuoli saapuu neuvotteluun ja mitä 

hän odottaa sovittelulta. Eri ohjaajilla voi olla hieman erilaisia painotuksia sovittelusta 

kerrottaessa, koskien esimerkiksi sovittelua osapuolten kohtaamisen mahdollistajana tai 

keinona välttää oikeudenkäynti. Sovittelutoimistossa voisi olla kuitenkin hyvä käydä 

yhteistä keskustelua tästä, jotta näkemys olisi pääpiirteissään yhtenäinen. Jokaisen oh-

jaajan on hyvä myös omalta osaltaan miettiä, millaisena palveluna sovittelua pitää ja 

millä tavoin siitä kertoo asiakkaille. Koska rikoksiin liittyvät asiat, rikosprosessi ja so-

vittelu ovat suurimmalle osalle asiakkaista uudenlainen tilanne, on tietoa näistä hyvä 

antaa sekä suullisesti että kirjallisesti. Asioiden toisto myös vahvistaa osapuolten käsi-

tyksiä ja tietoa sovittelusta. 

 

Sovittelun käynnistyessä ohjaajat ohjaavat jutun sovittelijoille. Tämä tapahtuu usein 

puhelimitse, ja tarkoitus juttua ohjatessa on myös välittää sovittelijoille tieto kaikesta 

jutun kannalta tarpeellisesta. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi lasten ja nuorten sijoituk-

set, osapuolten tavoittaminen, vakuutusyhtiö, rikosprosessin vaihe tai rikosnimikkeisiin 

liittyvät huomioitavat asiat. Liikaa tulkintaa näissä ei kuitenkaan tule tehdä, vaan pitäy-

tyä faktoissa. Riittävät lähtötiedot helpottavat sovittelijoiden toimintaa ja turvaavat osa-

puolten oikeusturvaa myös sovittelussa. Sovitteluohjaajan on siis tärkeää kertoa kaikista 

juttuun olennaisesti liittyvistä näkökulmista ohjatessaan juttua sovittelijoille. Ohjausti-

lanteeseen on syytä kiinnittää huomiota, jotta tilanteessa käydään riittävän selkeästi ja 

ajan kanssa lävitse kyseiset asiat. Kummallakaan, ohjaajalla tai sovittelijalla, ei saa tässä 
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tilanteessa olla kiire. Tärkeimmät seikat on hyvä kirjoittaa sovittelijoille myös saatekir-

jeeseen sovittelujutun mukaan, josta sovittelija voi ne uudelleen tarkistaa. 

 

Sovittelijoille on tärkeää, että he tietävät halutessaan voida missä tahansa vaiheessa pyy-

tää ohjaajalta apua ja tukea sovitteluun. Neuvottelun jälkeen ohjaajat usein soittavat 

sovittelijoille ja keskustelevat sovittelun kulusta. Sovittelijat kokevat tämän hyväksi 

mahdollisuudeksi saada palautetta, tukea ja kannustusta ohjaajalta omaa toimintaa kos-

kien. Keskustelussa voidaan käydä lävitse myös eteen tulleita haasteita ja miten niissä 

voisi jatkossa toimia. Sovittelutoimistossa onkin tärkeää huolehtia, että sovitteluohjaajat 

ovat sovittelijoiden tavoitettavissa. Puhelinkeskustelujen lisäksi Lempinen (2013) kertoi 

ohjaajien olevan toimistolla tavattavissa päivisin sekä osittain arki-iltoina, jolloin sovit-

telijat voivat esimerkiksi ennen sovittelua keskustella ohjaajan kanssa jutusta ja siihen 

liittyvistä haasteista. Myös säännöllisissä vuositapaamisissa voidaan yleisemmin kes-

kustella sovittelijalla olleista jutuista sekä hänen sovittelutaidoista.  

 

Sovitteluohjaajat voivat myös hyödyntää dialogista vuorovaikutusta sovittelijoiden 

kanssa työskennellessään. Tämä tukee molempien, sekä ohjaajien että sovittelijoiden 

kuulluksi tulemista ja yhteistä ymmärrystä. Mönkkönen (2007, 108–124) on kuvannut 

erilaisia vuorovaikutuksen tasoja, joista paras ja kehittynein on yhteistoiminnallisuus. 

Tuolla tasolla vuorovaikutuksen osapuolilla on yhteinen, jaettu päämäärä, ja osapuolten 

välinen luottamus on niin korkea, ettei kontrollia tarvita. Sovittelijoiden ja ohjaajien 

välistä vuorovaikutusta tulisi tietoisesti kehittää dialogisuuteen ja yhteistoiminnallisuu-

teen. Tämä mahdollistaisi paremmin ohjauksen ja koko sovittelutoiminnan kehittämi-

sen, mikä tuottaisi myös parempaa palvelua asiakkaille. Myös Helena Pohjanvirran 

(2012) mukaan ohjaajien kannattaa hyödyntää dialogisuutta jo sovittelijoiden perus-

kurssista lähtien. 

 

Sovittelijoiden vastauksissa nousi esille, että sovitteluohjaajan merkitys sovittelulle voi 

olla hyvin vähäinen. Kuten edellä on mainittu, merkitystä on kuitenkin sillä millaista 

tietoa ohjaaja antaa sovittelun osapuolille sekä millaiset alkutiedot hän antaa jutusta 

sovittelijoille. Tulkitsenkin, että näiden tehtävien toteutuessa hyvin, sovitteluohjaajan 

merkitys on toteutunut sovitteluun valmistelussa. Lähtökohdat sovittelun onnistumiselle 

ovat paremmat, jos ohjaaja on onnistunut antamaan osapuolille riittävät tiedot sovitte-

lusta ja osapuolilla on sovitteluun saapuessaan myönteinen suhtautuminen sovitteluun. 

Myös sovittelijoiden on helppo valmistautua neuvotteluun, kun he ovat saaneet ohjaajal-
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ta tukea ja tietoa sovittelun kannalta huomioitavista asioista. Kun näissä tehtävissä on 

onnistuttu, voi ohjaajan näkyvä merkitys jäädä pienemmäksi. 

 

Sovittelijoiden vastauksissa hyvin merkitykselliseksi nousi myös työparityöskentely. 

Työparin toimintatapojen ja persoonan tunteminen ja työparin huomioiminen sovittelus-

sa tukee omaa sovittelijana toimimista sekä sovitteluneuvottelun onnistumista. Koska 

sovittelijat eivät yleensä tunne toisiaan muuten kuin sovittelutoiminnan puolesta, on 

sovittelutoimiston järjestämät erilaiset koulutukset ja muut tilaisuudet mahdollisuus 

tutustua muihin sovittelijoihin. Näissä tilaisuuksissa sovittelijoilla on mahdollisuus 

kuulla toisten sovittelijoiden ajatuksia erilaisista aiheista, mutta tärkeää on myös antaa 

aikaa vapaaseen keskusteluun. Toimisto voi myös erilaisilla rakenteilla ja ohjeilla vah-

vistaa työparityöskentelyn toimivuuden tärkeyttä ja toimivuutta. Jos sovittelijoiden vä-

lillä tulee ristiriitoja, voi sovittelutoimisto olla mukana näiden asioiden käsittelyssä ja 

selvittämisessä. 

 

 

7.1.3 Sovittelijoiden koulutuksen aiheita 

 

Sovittelijan tehtävän ja roolin näkökulmasta sovittelijat nostivat esille viisi asiaa, joilla 

on vaikutusta sovittelun onnistumiseen. Näitä ovat dialogisuus, ajan, kunnioituksen ja 

huomion antaminen, neuvottelun ohjaaminen, perustehtävien hoitaminen sekä työpari-

työskentely. Nämä ovat siis sovittelijoiden oma näkemys siitä, mitä heidän tulee osata 

tai millaisia taitoja he tarvitsevat sovittelijoina. Edellä mainitut asiat tulee huomioida 

myös sovittelutoimistossa koulutuksessa sekä ohjaamisessa. Sovittelijoiden esiin nos-

tamia teemoja käydään läpi sovittelijoiden peruskoulutuksessa, mutta niitä pitäisi syven-

tää myös jatko- ja täydennyskoulutuksessa. Sovittelijoiden kanssa voitaisiin myös yh-

dessä pohtia, mitä ne tarkoittavat käytännössä tai miten hyvin sovittelija niitä osaa, esi-

merkiksi yksittäisten juttujen kohdalla tai säännöllisissä vuositapaamisissa. Tämä edel-

lyttää kuitenkin luottamuksellista suhdetta ohjaajien ja sovittelijoiden välillä. 

 

Tässä opinnäytetyössä nousi esille useita sovittelijalta vaadittavia tietoja, taitoja ja omi-

naisuuksia edellytyksenä sovittelun onnistumiselle. Esimerkiksi kuunteleminen, kysy-

minen, osapuolten kunnioitus, tilanteen ohjaus ja jämäkkyys ovat tärkeitä sovittelijan 

ominaisuuksia. Dialogisuus, joka pitää sisällään kuuntelemisen ja kysymisen taidon, on 

tärkeä ominaisuus sovittelijalle. Myös Juhani Iivari (2007, 29) on nostanut sovittelijalta 
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vaadittavaksi taidoksi aktiivisen kuuntelemisen ja sovittelun kannalta oikeanlaisten ky-

symysten tekemisen. Aktiivinen kuunteleminen ja oikeanlaiset kysymykset selvittävät 

tilannetta ja voivat viedä sovittelua tarkoituksenmukaisesti eteenpäin. Dialogisuutta on 

mahdollista harjoitella ja tähän pitäisi panostaa myös sovittelijoille järjestettävässä kou-

lutuksessa.  

 

Vapaaehtoistyöntekijät antavat oman aikansa, työpanoksensa sekä osaamisensa muiden 

ihmisten hyväksi (Mykkänen-Hänninen 2007, 11; Onnismaa 2007, 38). Sovittelijat piti-

vät tärkeänä sovittelun onnistumisen kannalta ajan ja huomion antamista sekä osapuol-

ten kunnioitusta sovittelussa. Tämä on tärkeä huomio, joka pitäisi nostaa selkeästi esille 

jo sovittelijoiden peruskurssilla. Sovittelussa keskustelulle tulee antaa aikaa, kuten myös 

hiljaisuudelle. Kiireen tuntu voi helposti tarttua sovittelijoista osapuoliin, mikä voi ai-

heuttaa sen, etteivät he nosta kaikkia itselleen tärkeitä asioita esille. Sovittelijoilla tulee 

olla riittävästi aikaa sovittelulle, ja heidän pitää keskittyä käsiteltävään asiaan. Kuten 

sovittelijat vastauksissaan totesivat, tämä kertoo osapuolten kunnioittamisesta. 

 

Ohjaaminen sovittelijan taitona ei juuri tule peruskurssilla esille. Myös siitä tulisi järjes-

tää koulutusta, koska sovittelijat kokevat sen oleellisen tärkeänä taitona neuvottelun 

sujumiseksi. Sovittelijoiden tehtävänä on pitää keskustelu asiassa ja tasapuolisena sekä 

viedä sitä tarkoituksenmukaisesti eteenpäin. Heillä tulee olla rohkeutta ja määrätietoi-

suutta puuttua tilanteisiin, joissa keskustelu ohjautuu sivupolulle. Ohjaamisesta on ole-

massa erilaisia teorioita, mutta yksi näkökulma on Teuri Brunilan (2010, 34) esiin nos-

tama sosiodynaaminen ohjaus. Brunilan mukaan sovittelussa ja sosiodynaamisessa oh-

jauksessa on hyvin samantyyppinen ideologia kanssakäymisestä; molemmissa pyritään 

muuttamaan osapuolien ajattelua ja kohtaamaan konfliktit dialogin kautta. (Brunila 

2010, 34.) Sosiodynaaminen ohjaus sisältää kolmetoista ideaa, joilla ohjausta voidaan 

parantaa. Siinä painotetaan muun muassa aitoa ja inhimillistä kohtaamista, toisen osa-

puolen kunnioitusta ja kaikkien osapuolien tasavertaisuutta. (Peavy 2006, 33–56.) 

 

Vastauksissaan sovittelijat nostivat esille myös työparityöskentelyn toimivuuden tär-

keyden sovittelun onnistumisen kannalta. Sovittelijoiden peruskurssilla käydään läpi 

sovittelijoiden tehtäviä, mutta työparityöskentelyä ei ole sisällytetty peruskurssin run-

koon (Laurila ym. 2011, 2–11). Peruskurssilaisilla ei myöskään ole vielä kokemusta 

sovittelijana toimimisesta, minkä vuoksi aiheena työparityöskentely voi soveltua jatko- 

ja syventäviin koulutuksiin paremmin. Sovittelijoiden näkökulmasta työparityöskente-
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lyn toimivuudella on kuitenkin tärkeä merkitys, joten se tulisi huomioida myös järjestet-

tävässä koulutuksessa nykyistä paremmin. 

 

Vaikka toimintaperiaatteet raamittavat sovittelijana toimimista, liittyy sovittelijan roo-

liin myös epäselvyyksiä ja kysymyksiä. Esimerkiksi sovitteluneuvottelun ohjaaminen 

voi olla myös haastavaa sovittelijan roolin näkökulmasta. Kysymyksiä voi herättää esi-

merkiksi sovittelijan aktiivisuus neuvottelun ohjaamisessa; Onko sovittelija hiljainen 

tilanteen mahdollistaja vai puheenjohtaja? Millaisissa tilanteissa ja millä tavoin sovitte-

lija ottaa osaa neuvotteluun tai ohjaa sitä johonkin suuntaan? Milloin sovittelijan on 

keskeytettävä sovittelu? Vastausten perusteella sovittelijoiden tehtävää ja roolia kaiva-

taan selkeämmäksi. Yksi mahdollisuus tähän voisi olla sovittelijoille järjestettävä koulu-

tus. Neuvotteluissa tulevat tilanteet ovat hyvin vaihtelevia ja kaikkiin tilanteisiin on 

mahdotonta antaa etukäteen valmista vastausta. Jokainen sovittelija toimii näissä tilan-

teissa oman harkinnan ja taitojen mukaan. Koulutuksella ja yhteisellä pohdinnalla voi-

taisiin kuitenkin luoda yhteisiä periaatteita ja suuntia sovittelijoiden toiminnan helpot-

tamiseksi. 

 

 

7.2 Tulosten pohdintaa 

 

Vapaaehtoisena sovittelijana toimiminen on haastavaa vapaaehtoistyötä, jossa tarvitaan 

sekä erityisiä tietoja että taitoja. Sovittelijoiden vastausten perusteella prosessin voidaan 

ajatella toimivan tällä hetkellä melko hyvin; mitään erityisen suuria muutostarpeita ei 

vastauksista tullut esille. Sovittelutoimiston tehtävänä on tarjota sovittelijoille koulutus-

ta siten, että sovittelijat voivat kehittyä heiltä edellytettävissä taidoissa ja heillä on myös 

tarvittava tieto käytettävissään. Peruskurssi antaa valmiudet aloittaa sovittelijana toimi-

minen, mutta jatko- ja täydennyskoulutusta tulee järjestää säännöllisesti sovittelijataito-

jen kartuttamiseksi. Sovittelijan taidot kehittyvät myös kokemuksen kautta, jolloin kou-

lutuksessa saatuja oppeja pääsee harjoittelemaan aidoissa tilanteissa. Kokemuksista op-

piminen vaatii kykyä reflektoida omaa toimintaa ja tässä sovitteluohjaajat voivat olla 

sovittelijoiden tukena. Sovittelijat kokivat hyvänä, että ohjaajat soittavat jutun jälkeen, 

jolloin on mahdollisuus keskustella sovittelun kulusta ja saada myös palautetta. Tässä 

samassa yhteydessä on mahdollisuus reflektoida sovittelijan toimintaa ja tukea ja kan-

nustaa siinä. Myös esimerkiksi sovittelijoiden vuositapaamisissa on mahdollista pohtia 

sovittelijan kanssa yhdessä hänen taitojaan ja koulutustarvettaan. 
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Sovittelijoiden ja ohjaajien välisen vuorovaikutuksen kehittämisessä avaimena voi toi-

mia dialogisen vuorovaikutuksen edistäminen. Mönkkösen mukaan (2007, 85) dialogi-

seen vuorovaikutukseen kuuluu, että osapuolet ovat kiinnostuneita tutkimaan toistensa 

näkökulmia ja heillä on myös rohkeutta kehittää yhdessä uusia ideoita. Työyhteisön 

kehittämisen kannalta tarvitaan uuden oppimisen tiloja, joissa kaikilla on mahdollisuus 

osallistua asioiden kehittämiseen (Mönkkönen 2007, 186). Tällainen tilanne ohjaajien ja 

sovittelijoiden välillä olisi ihanteellinen yhteisen työn kehittämiseen. Jotta sovitteluoh-

jaajat voivat hyödyntää dialogisuutta sovittelijoiden kanssa työskentelyyn, tarvitsevat he 

kuitenkin koulutusta dialogisuudesta. Koulutuksen ja yhteisten pohdintojen kautta voi-

daan luoda työkaluja, joilla sovittelijoiden ohjausta ja yhteistä työskentelyä voidaan 

parantaa.    

 

Sovitteluohjaajien tehtävä on valmistella sovittelujuttu mahdollisemman selkeäksi ko-

konaisuudeksi. Sovitteluohjaaja antaa asiakkaille riittävästi tietoa sovittelusta, jotta he 

tietävät mitä sovittelussa tulee tapahtumaan ja heidän odotuksensa sovittelulle ovat rea-

listiset. Sovitteluohjaajat ovat toimistolla myös sovittelijoita varten, kaikissa sovittelun 

vaiheissa ja valmiina pohtimaan kaikenlaisia kysymyksiä. Ohjaajien on kuitenkin hyvä 

kiinnittää huomiota siihen, millaista tietoa ja miten sitä annetaan sekä asiakkaille että 

sovittelijoille. Asiakkaille annettavalla tiedolla voi olla vaikutusta siihen, millaisella 

asenteella he saapuvat neuvotteluun ja mitä he siitä odottavat. Sovittelijoille juttua ohja-

tessa annettavat tiedot ovat sovittelijoille hyvin tärkeitä. Myös tähän ohjaustilanteeseen 

tulisi kiinnittää huomiota, jotta kaikki asiat tulisivat käytyä lävitse ja sovittelijalle he-

rääville kysymyksille olisi aikaa. Ohjaajien tulee pyrkiä olemaan sovittelijoille läsnä ja 

helposti tavoitettavissa. Kynnys ottaa yhteyttä ja kysyä pitäisi olla matala, jotta tärkeät 

asiat eivät jää epäselviksi. Mahdollisuuksia keskustella jutuista sen eri vaiheissa on 

mahdollista varmistaa myös erilaisilla rakenteilla. Tällaisia ovat esimerkiksi toiminta-

käytännöt, jotka varmistavat ohjaajien ja sovittelijoiden väliset yhteydenotot aina sovit-

telijoiden prosessin eri vaiheissa; Juttua ohjatessa sovittelijoille asiasta keskustellaan jo 

lähtökohtaisesti. Sovittelijoiden varatessa neuvottelutilaa, voidaan keskustella jutusta 

heränneistä kysymyksistä siihen mennessä. Jutun jälkeen sovittelijoiden kanssa käydään 

lävitse sovittelun kulkua ja sovittelijoiden toimintaa. 

 

Hieman yllättäen sovittelijoiden vastauksissa ei korostunut tarve erityistiedolle sovitte-

lun onnistumiseksi, vaan neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot. Sovittelun onnistumisen 

kannalta sovittelijoiden mielestä näyttää olevan enemmän merkitystä sillä, miten sovit-
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telijat osaavat luoda turvallisen ja rauhallisen ilmapiirin, ottaa kaikkien osapuolien tar-

peet ja tunteet huomioon, viedä neuvottelua tarkoituksenmukaisesti eteenpäin ja auttaa 

osapuolia keskustelemaan ja kuuntelemaan. Tämä vaatii sovittelijalta ajan ja huomion 

antamista, eli osapuolten kunnioitusta. Myös koulutuksessa tulee vastata tähän tarpee-

seen. 

 

Sovittelijat nostivat esille myös neuvottelutilanteen ohjaamisen. Ohjaamista vaativia 

tilanteita kuvattiin erityisesti negatiivisten kehyskertomusten vastauksissa, jolloin niiden 

koettiin olevan hyvin haastavia. Tätä aihetta sivutaan hieman koulutuksissa, mutta tästä 

tulisi selkeästi keskustella enemmän. Sovittelijat ovat hieman epävarmoja siitä, millai-

sissa tilanteissa ja miten he voivat puuttua neuvottelun kulkuun. Kuten vastauksissakin 

todettiin, myös kokemus tuo varmuutta näihin tilanteisiin. Neuvottelun ohjaaminen ja 

esimerkiksi keskeyttämispäätöksen tekeminen nousi kuitenkin niin selkeänä haasteena 

esille, ettei sitä voida jatkossa täysin sivuuttaa. Kuten aikaisemmin mainittu, yksi vaih-

toehto voisi olla sosiodynaaminen ohjaus. Ohjaamisteorian tai näkökulman valinta ja 

käyttöönotto on yksi sovittelutoimiston jatkokehittämisen haasteista. 

 

Sovittelijat nostivat vastauksissaan tärkeäksi heidän vuorovaikutukselliset ja dialogiset 

taidot sekä ohjaamisen. Vaikka vastauksissa ei sitä huomioitu, vastaavat taidot ovat tar-

peen myös sovitteluohjaajilla sovittelun onnistumisen ja toiminnan kehittämisen kannal-

ta. Ohjaajilta edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja sekä asiakkaiden että sovittelijoi-

den kanssa toimiessa. Sovitteluohjaajien tehtävä on nimenomaan ohjata sovittelua, joten 

myös heillä tulee olla ohjaamisen taitoja. Jos sovitteluohjaajien tehtävä on kouluttaa 

vapaaehtoisille sovittelijoille näitä teemoja, tulee heillä itselläänkin olla asian tietämystä 

ja tuntemusta. Sovittelutoimistossa tulisikin kiinnittää huomiota myös työntekijöiden 

näihin taitoihin ja mahdollisiin koulutustarpeisiin.  

 

Sovittelutoiminnan kehittäminen edellyttää sekä toimiston että sovittelijoiden aktiivista 

ja avointa keskustelua, jotta asiakkaille tuotettavaa palvelun laatua voidaan parantaa. 

Sovittelijat tulisi ottaa mukaan kehittämään toimintaa, jotta palvelun asiakkaat, asian-

omistajat ja epäillyt, saavat mahdollisimman laadukasta sovittelupalvelua. Myös tällai-

selle kehittämistoiminnalle voitaisiin sovittelutoimistossa jatkossa kehittää tilaisuuksia. 

Suomessa on tehty joitakin tutkimuksia asiakkaiden kokemuksista sovittelussa. Jatko-

haasteena kuitenkin myös asiakkaiden kokemusta sovittelusta voisi kartoittaa tarkem-

min ja säännöllisesti, jotta toiminnan kehittäminen ja arviointi olisi jatkuvaa. 
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7.3 Luotettavuus ja eettisyys 

 

Tässä opinnäytetyössä olen pyrkinyt selvittämään rikos- ja riita-asioiden vapaaehtoisten 

sovittelijoiden näkemystä sovittelijana toimimisen haasteista, sekä millaista tukea ja 

ohjausta he saavat tehtävään sovitteluohjaajilta. Tavoitteena on näiden kysymysten 

kautta kehittää sovittelutoimintaa, sovittelijoille tarjottavaa koulutusta sekä sovitteluoh-

jaajien antamaa ohjausta. Aihetta olen selvittänyt eläytymismenetelmällä, joka tarkoittaa 

lyhyiden kertomusten kirjoittamista valmiiksi annetun kehyskertomuksen pohjalta (Es-

kola 1997, 6). Kehyskertomuksesta oli kaksi erilaista variaatiota; erittäin hyvin onnistu-

nut sovittelu sekä erittäin huonosti mennyt sovittelu. Vastauksia molempiin kertomuk-

siin sain kaksitoista, joka täytti tavoitteen hyvin. Vastaukset analysoinnissa käytin sisäl-

lönanalyysia. Tämän opinnäytetyön avulla voidaan kenties kehittää sovittelutoimintaa, 

sovittelijoille annettavaa tukea ja ohjausta sekä näiden kautta sovittelun osapuolille tar-

jottavaa sovittelupalvelua. 

 

Tutkimuksen eettisyydessä tarkastellaan tutkijan tekemien ratkaisujen eettisyyttä. Tämä 

voi pitää sisällään tutkimustoimintaan liittyvät kysymykset, kuten tutkittavien infor-

moiminen, käytettyjen menetelmien luotettavuus, anonymiteettiongelmat sekä tulosten 

esittämistapa. Tämän lisäksi esimerkiksi aiheen valintaa voidaan tarkastella eettisesti. 

(Tuomi & Sarajärvi 2011, 128–129.) 

 

Koska sovitteluohjaajana työni puolesta tunnen vapaaehtoiset sovittelijat, ei tutkimus-

menetelmänä esimerkiksi haastattelu ollut mahdollinen. Eläytymismenetelmä antoi so-

vittelijoille mahdollisuuden vastata anonyymisti, mikä on eettisyyden kannalta tärkeää. 

Eläytymismenetelmän tarkoituksena on myös, ettei se ohjaa vastaajien ajattelua tai vas-

tauksia mihinkään haluttuun suuntaan (Eskola 2010, 78). 

 

Eettisten kysymysten osalta eläytymismenetelmä on ongelmattomampi moniin muihin 

tiedonhankintamenetelmiin verrattuna. Esimerkiksi kyselylomakkeeseen verrattuna 

eläytymismenetelmä antaa laajemman mahdollisuuden vastata oman näkemyksen mu-

kaan, sen sijaan että vastaukset olisi ennalta valittuina rastitettavina kohtina. Eläyty-

mismenetelmässä ei myöskään voi joutua vastauksestaan tilille samalla tavoin, kuin 

haastattelussa on mahdollista joutua. Eläytymismenetelmää voidaankin pitää eettisesti 

hyvin korkeatasoisena tutkimusmenetelmänä. (Eskola 1997, 14.) 
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Laadullisessa tutkimuksessa on mietittävä myös tehtyjen havaintojen luotettavuutta ja 

puolueettomuutta. Luotettavuutta voidaan arvioida esimerkiksi suhteessa tutkimuksen 

kohteeseen ja tarkoitukseen, aineiston keruuseen, tiedonantajiin, analysointiin ja rapor-

tointiin. Huomattavaa luotettavuuden kannalta on, että tutkijan ikä, sukupuoli, uskonto, 

poliittinen asenne tai virka-asema ei saa vaikuttaa siihen, millä tavoin havaintoja ym-

märretään tai kuullaan. Periaatteessa tältä ei kuitenkaan voida välttyä, koska tutkija on 

tutkimusaseman luoja ja tulkitsija. (Tuomi & Sarajärvi 2011, 135–136, 140–141.)  

 

Kehyskertomuksiin vastanneet sovittelijat olivat jossain määrin satunnaisesti valikoitu-

neita; Tutkimus toteutettiin erään sovittelijoille järjestetyn koulutuksen aluksi. Koulu-

tuksesta tiedotuksen yhteydessä kerrottiin myös tämän opinnäytetyön tutkimuksesta ja 

mahdollisuudesta halutessaan osallistua siihen. Sovittelijoille tarjottiin myös mahdolli-

suutta osallistua pelkästään tutkimukseen, vaikka koulutukseen ei olisikaan halukkuutta 

tai mahdollisuutta jäädä. Yksi sovittelijoista tulikin pelkästään vastaamaan kehyskerto-

mukseen. Sovittelijoille annettiin etukäteen tietoa tutkimuksen tekemisestä, mahdolli-

suudesta kieltäytyä osallistumasta siihen sekä mahdollisuudesta tulla vain tutkimuksen 

ajaksi. Vastaajia ei erikseen valittu, vaan sitä tarjottiin kyseiseen koulutusiltaan osallis-

tuville sekä muille mahdollisille halukkaille. Eläytymismenetelmä mahdollistaa ano-

nyymit vastaukset, jolloin sovittelijat ovat voineet vastata hyvin lyhyesti tai pitkästi tai 

myös palauttaa halutessaan tyhjän paperin. Tulokset on esitetty yleisemmällä tasolla 

siten, ettei kenenkään vastausta voi päätellä. Myöskään esitetyistä sitaateista voi päätel-

lä, kenen kirjoittama se on. 

 

Tässä opinnäytetyössä oma työtaustani on huomioitava myös luotettavuuden kannalta. 

Olen tietoisesti pyrkinyt välttämään työni kautta tulevia näkemyksiä ja pidättäytymään 

vain sovittelijoiden kirjoituksissa. Kehyskertomuksissa kiinnitetään erityistä huomiota 

käytettäviin sanoihin, koska ne ohjaavat vastaajien ajattelua. Kehyskertomuksissa olen 

nostanut esille tasavertaisesti sekä sovittelijat että sovitteluohjaajat. Tämän jälkeen 

myös vastausten analysoinnissa olen pyrkinyt havainnoimaan myös sovitteluohjaajan 

antamaan tukeen ja ohjaukseen liittyvää kritiikkiä siinä missä onnistumisiakin. Toisaalta 

sovitteluohjaajan tehtävän kautta saatu kokemus voi helpottaa tulosten analysointia sekä 

auttaa näkemään vastausten taustalla olevia näkemyksiä. 
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