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riä. Erilaisissa yhteisöissä niin työpaikoilla kuin 
päiväkodeissa ja kouluissakin vuorovaikutustai-
doista on nyt iloa ja hyötyä. Saako työpaikoilla 
tai kouluissa riidellä? Voiko yhteisön jäsenten vä-
lisistä konflikteista oppia? Voiko konflikti hyödyt-
tää yhteisöä? Syksyn keskusteluissa kiusaaminen 
ja häirintä nousevat aiheina esiin ja usein ratkai-
suksi tarjotaan syyllisen osoittamista ja syyllisen 
siirtämistä yhteisön ulkopuolelle. Yhteisön sisällä 
käynnistyy omien näkökantojen oikeaksi todis-
telun, syyllisen etsimisen ja vastakkain asettelun 
prosessi, jossa yhteiselle keskustelulle ei jää sijaa. 
Ajatellaan, että kun syyllinen on yhteisöstä eris-
tetty ja siirretty syrjään, yhteisö voi paremmin. 
Onko tosiaan näin?

Entä jos lähtökohtana olisikin ymmärrys konflik-
teista oppimisen ja kehittymisen mahdollisuuk-
sina? Restoratiivisen lähestymistavassa nähdään, 
että teot ja tunteiden ilmaisu toimivat ihmissuh-
teissa toteutuneiden tai toteutumattomien tarpei-
den tulkkeina. Jos eristämisen sijaan kutsutaan 
kaikki konfliktin osapuolet tai yhteisön jäsenet ja-
kamaan kokemuksiaan, tunteitaan ja lopulta myös 
tarpeitaan, näkökulmat laajenevat. Sovittelussa 
”nostetaan kissa pöydälle” – puhutaan siitä mikä 
loukkaa ja siitä, miten loukkaantuminen saadaan 
korjatuksi sekä ennen kaikkea siitä miten jatkossa 
tulee toimia, jotta vastaava tilanne ei toistu. Ol-
laan epämukavuus alueella. Vastakkain asettelun 
edetessä syntyneissä ryhmittymissä on helppo pu-
hua saman mielisten kanssa ja jäädä koukkuun 
riidan loukkuun.  Helpommaksi koetaan usein 
myös se, että olisi ”joku toinen” - viranomainen, 
sääntö, ohje tai laki, joka osoittaisi syyllisen ja 
määräisi rangaistuksen. Kuitenkin vain yhteisellä 
puhumisella saadaan todellista yhteisöä eheyttä-
vää tulosta aikaan. Vain kun loukkaantumisesta 
rohkaistutaan kertomaan kasvokkain ihan konk-
retian tasolla, voi ymmärrys lisääntyä niin, että 

hyvitys, vastuunotto ja muutos ovat mahdollisia. 
”Puhumalla paras”, kuten SSF:n pitkäaikainen 
puheenjohtaja Timo Pehrman toteaa. Jokaisen 
näkökulma on arvokas niin konfliktin käsittelys-
sä kuin sovittelukentän sovittelutyön kehittämi-
sessäkin. Kuunnellaan ja tullaan kuulluiksi - ar-
vostetaan ja tullaan arvostetuiksi!

Timo Pehrman – sovittelun 
läpipuhaltama
TEKSTI JA KUVA: LEENA SAARELA

Pienestä ilmoituksesta se lähti

Kaikki alkoi vuonna 1985 Vantaan Sanomis-
sa olleesta pienestä ilmoituksesta, jossa etsittiin 
vapaaehtoisia, toisten ihmisten riitojen selvitte-
lystä kiinnostuneita tavallisia ihmisiä, rikos- ja 
riita-asioiden sovittelukurssille. Asiaa ihmetellyt 
Timo ilmoittautui kurssille ja sille tielle jäi. 

Vaikkei Timolla ole mitään mielikuvaa tuolloin 
vielä melko alkuvaiheessa olleen koulutuksen oh-
jelmasta, niin ensimmäinen varsinainen sovittelu 
pari vuotta kokeneemman sovittelijan matkassa 

toi onnistuessaan mukanaan sellaisen hyvänolon-
tunteen, joka on kantanut kaikki nämä vuodet. 
Kyseisessä tapauksessa osapuolina olivat nuoret 
pojat sekä kauppias, jonka auton katolla pojat oli-
vat hyppineet – ja sovittelu käytiin siinä auton vie-
ressä vahinkoja tarkastellen (ei niitä lopulta ollut), 
osapuolten näkemykset kuunnellen.

”Muistan edelleen, kuinka sovusta näytti jäävän 
hyvä olo kaikille osapuolille, ja jo silloin ajattelin, 
että ne pojat taisivat viisastua, oppia siitä jotain, ja 
varmaan se kauppiaskin oppi jotain.”

SSF:n puheenjohtaja Timo Pehrman täyttää tässä kuussa pyörei-
tä vuosia. Sen kunniaksi istuimme Timon kanssa hetkeksi alas 
juttelemaan sovittelusta ja sen merkityksestä hänen elämässään.
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Organisaatioiden kehittäminen lähellä 
sydäntä

Työyhteisöjen sovittelu alkoi yhtä lailla hiukan 
varkain, kun jo 80-luvulla Valiolla työskennelles-
sään Timoa pyydettiin aina silloin tällöin ratko-
maan organisaatioissa olleita toimimattomuuksia 
ja ristiriitoja. (Kiusaamisesta ei 80-90-luvuilla pu-
huttu vielä mitään, koko käsite oli tuntematon.)

Työkalut ongelmien ratkomiseen Timo oli saanut 
organisaation kehittämisvalmennuksesta. Tuolloin 
prosessista puuttui vielä kokonaan yhteisön yhtei-
nen pohdinta, ihmisiä haastateltiin vain yksittäin, 
ja johto teki muutokset konsulttien esittämien rat-
kaisujen pohjalta. 

”Ne saattoivat olla aika koviakin juttuja, kun vaih-
dettiin ihmisten työtehtäviä ja esimiesvastuita sil-
loin, kun he eivät pystyneet niitä hoitamaan. Seu-
rasi ongelmia ja vastustusta, että miksi tuo toinen 
nimitettiin ja minua ei, kun päätösten taustoja ja 
syitä ei avattu.”

Tuotannon ja logistiikan kehittämisasiat ja kou-
lutukset kiinnostivat Timoa, ja hän myös koulutti 
muita – paljon järkeistämistä erilaisin rationali-
sointimenetelmin, kuten hän toteaa. Tätä reittiä 
Timo kuitenkin eteni kohti ihmiset paremmin 
huomioivan sovittelun tuomista osaksi työyhteisö-
jen ratkaisuja, josta vaikuttavimpana suorituksena 
voimme lukea Timon väitöskirjatutkimusta aihees-
ta.

”Vaikka nautin organisaatioiden kouluttamisesta 
ja kehittämisestä, päädyin hiljalleen siihen, etten 
halua olla näissä organisaatiotutkimuksissa mu-
kana. Ihmiset ottivat todella vakavasti ja raskaasti 
tilanteet, joissa kokivat menettävänsä yhteisössä 
kasvonsa, kun jäivät vaille jotain nimitystä.”

Kun sovittelu ahdistaa

Samaa ilmiötä Timo tosin huomaa sovittelussa 
nykyäänkin. Kaikesta tiedottamisesta huolimatta 
ihmiset ajattelevat, että sovittelu on menetelmä, 
jossa ratkaisu tapahtuu niin, ettei siitä tule kenel-
läkään minkäänlaista tuskaa. Oletetaan, että ta-
pahtumat ohjataan niin, että kaikilla on hyvä olla. 

”Näin voimakkailla odotuksilla alkuinfossa ihmisil-
tä jää helposti kuulematta, että tässä tulee ahdista-
via tilanteita, kun pyritään avoimeen keskusteluun 
ja kohdataan kasvokkain. Ettei tämä ole helppoa. 
Ja jos se ahdistus sitten tulee, ollaan sitä mieltä, 
että sovittelu on epäonnistunut ja sovittelija on 

huono. Ajatellaan, että tässä traumatisoituu ja 
menettää kasvonsa, kun puhutaan avoimesti ja 
suoraan.”

Timo näkee, että muutosten käsittely on vaikeaa, 
lähestyy ihmisiä millä tavalla tahansa. Oli tapa-
na sitten yritysjohtajan yksinään tekemät muu-
tospäätökset, konsultin suositukset tai sovittelun 
kautta yhdessä haettu ratkaisu.

”Sovitteluun kohdistuu paljon erilaisia olettamuk-
sia ja ennakkokäsityksiä, ja jollei sovittelu täytä 
jonkun osallistujan ennakkokäsityksiä, se on huo-
no.” 

Ratkaisuksi hyssyttely vai avoin 
kohtaaminen?

Timo nostaa esiin myös professori Jorma Heikki-
län toteamuksen: ”Ongelman ratkaisu ei ole mi-
kään ongelma, mutta ongelman havaitseminen 
on ongelma. Etenkin silloin, kun itse olemme tuo 
ongelma.” Tämä ajatus muodostuu olennaiseksi 
usein, kun sovittelussa tulee vastaan ihmisiä, jot-
ka eivät tiedosta omaa käytöstään vaan syyttävät 
toisia.

”Pitäisikö tällaista asiaa hyssytellä vai pitäisikö 
muiden antaa kertoa, miten he kokevat toisen 
käytöksen? Tällainen henkilö kokee usein, että 
kyseessä on lynkkauspalaveri, vaikka ihmiset vain 
kertovat mitä he ajattelevat toisen toiminnasta, 
joka on haitaksi yhteisölle. Eikö sitä siis saisi sa-
noa? Miten se sitten ratkeaa, ellei sitä puhuta avoi-
mesti auki?”

Timon ohje sovittelijalle tällaisessa tilanteessa on, 
että pitää vain mennä prosessin filosofian mukai-
sesti. 

”Ei ole tarkoitus myötäillä, jos tulee tällainen 
prosessia vastustava henkilö, vaan kaikkia koh-
dellaan tasapuolisesti. Kaikilla pitäisi olla valmius 
avoimeen keskusteluun ja kuunteluun, että miltä 
näytän muiden silmissä. Tarkoitushan on saada 
konflikti pois rasittamasta sitä työyhteisöä.”

Timo muistuttaa, että ellei konfliktia ratkaista, se 
jatkuu niin, että yhteisössä on jatkossakin joku tai 

Pitää vain mennä prosessin 
filosofian mukaisesti.

jokunen haitallisesti käyttäytyvä ihminen. Eli pää-
dytään elämään ”normaalisti”, tiedostamatta kon-
fliktia. Tästä seuraa yleensä, että organisaatiossa 
aletaan erilaisin keinoin vältellä asioita – keksi-
tään keinoja, ettei tarvitse puhua tai kohdata, ol-
laan palavereissa mukana vain pinnallisesti.

”Tai kuten eräs totesi ottaneensa toimintatavan, 
ettei hän tee enää mitään ylimääräistä, tekee vain 
sen mikä on välttämätöntä. Ja kun useampi sitten 
keskenään toteaa tällaisen strategian hyväksi, niin 
tästä muodostuu yhteisöön välttelykulttuuri. Ei-
hän tällaisessa organisaatiossa saada täyttä työte-
hoa millään, kun ihmiset eivät tosissaan tee työtä, 
ja toisaalta ne ongelmien aiheuttajat siellä edel-
leen porskuttavat mukana.”

Apua! Voiko sovitteluun osallistua 
loukkaantumatta?

Jos sovittelussa taas puhutaan avoimesti, siitä 
saattaa seurata loukkaantumisia, joista seuraa 
sitten uusi ongelma. ”Jos jollain on tähän keino, 
miten sen saa hoidettua loukkaantumatta, niin 
kertokaa!” Timo toteaa omankin avuttomuutensa 
tähän tilanteeseen. Hän jatkaa, että sovittelun jäl-
keen on tietysti tarjolla erilaisia muita tukikeinoja, 
terapiaa, työnohjausta tai johdon valmennusta, 
mutta sovittelija ei kuitenkaan voi itse sovittelussa 
alkaa tukea, auttaa tai puolustaa ketään, jottei so-
vittelijan puolueettomuus kärsi.

”Kun sovittelun kehittymisen myötä on menty sy-
vällisempään sovitteluun alkuvaiheen aavistuksen 
pinnallisemman sovittelun jälkeen, alussa kun ei 
ollut parisovittelua eikä tunteiden merkitystä niin 
tullut korostettua, niin sovitteluun tuleminenkin 
on muuttunut haasteellisemmaksi. Kieltäytymisiä 
on enemmän.

Tunteet saatetaan kokea työpaikalla yksityisasiak-
si, vaikka samalla ollaan loukkaantuneita siellä. 
Loukkaantumisilmiöhän johtuu tunteista, suuttu-
muksista ja häpeästä yms. Ja sitten toivotaan, että 
ne purettaisiin asiatasolla. Eihän se ole mahdollis-
ta. Ei silloin voi sopia syvällisesti mistään.”

Kollektiivinen vastuu sovittelussa – 
miten minä voin tukea muutosta?

Pehrman on huomannut, että ihmiset tulevat 
usein seurantakokouksiin sillä asenteella, että he 
haluavat kuulla, miten toiset ovat muuttuneet – 
ilman ajatusta, että itse olisi pitänyt muuttua.  He 
eivät siis ole ottaneet kollektiivista vastuuta, vas-

tuuta omasta käyttäytymisestään.

”Toisaalta, jos joku pystyy muuttamaan käytös-
tään, ei tueta tätä muutosta. Ei uskota, että toi-
nen oikeasti pystyy tulemaan paremmaksi. Vaikka 
muutoshan vaatisi ehdottoman tuen muilta. Tämä 
hämmästyttää, etenkin jos muutos on aivan il-
meistä ja näkyvää ja toinen ihmettelee seurannas-
sa ääneen, miksi häntä edelleen inhotaan. Ihmiset 
ovat välillä aika raakoja toisilleen, kun eivät anna 
muuttumisen mahdollisuutta. Henkilö halutaan 
pitää samanlaisena kuin hän on aiemmin ollut, ja 
hänestä halutaan päästä eroon.

On opittu ajattelemaan, ettei mikään kuitenkaan 
muutu, vaan kaikki palaa kuitenkin ennalleen. 
Epäusko, josta pitäisi oppia pois. Jos siihen saisi 
puhallettua sellaista sovitteluhenkeä, että ihmiset 
ottaisivat asenteen, että me yhdessä tuetaan toi-
siamme ja niitä muutoksia. Varmaa on, ettei muu-
tos tapahdu muuten.”

Työyhteisösovittelun kehittäminen 
jatkuu

Kun takana on noin 500 sovittelua, 2000 kou-
lutettua sovittelijaa ja tuhansia, joiden kanssa 
on sovitteluissa keskustellut, niin kyllä oma työ 
uranuurtajana on tietysti saanut kohdata myös 
vastustusta, Timo kertoo jatkaen, että sitäkin on 
kestettävä, jos haluaa kulttuuria saada muutettua.

”Kyllä siinä työtä vielä riittää, että sovittelua saa-
daan vietyä eteenpäin, koska se on kuitenkin 
vaativa prosessi. Sovittelijoidenkin tulisi pitäytyä 
tutkimustuloksissa ja tieteellisissä näkökulmissa ja 
teorioissa, ettei lähdetä itse soveltamaan ihan mi-
ten vaan, koska kuitenkin ihmiset ovat tilanteessa 
kovilla.”

Väitöskirjansa jälkeen Timo kertoo kehittäneensä 
esim. pari- ja ryhmäkeskusteluja yksilökeskuste-
lujen yhteyteen ja lisäksi. Myös sovitteluun liit-
tyvän juridiikan osalta Timo on erittäin tyytyväi-
nen, että siitä on lopultakin saatu julkaistua laaja 
artikkeli, josta löytyy hyviä ohjeita erinäisiin so-
vittelua koskeviin velvollisuuksiin ja oikeuksiin 
(Koskinen, Pehrman).

Timo toteaa myös, että pidemmällä aikajänteellä 
sovittelutapauksia seurattaessa on tullut selväk-
si, että seurantaa pitää jäntevöittää, jotta ihmiset 
saavat tukea muutokselleen. Alan eri tutkimusten 
joukossa tähänkin pureutuva väitöskirja on tekeil-
lä (Tuula Kaitsaari). 
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Jotta sovittelu helpottuu, kokonaisille työyhtei-
söille kannattaisi saada laajasti tietoa sovittelusta. 
Mikäli yhteisöissä koulutetaan vain muutamia si-
säisiä sovittelijoita, jää laajempi ymmärrys puut-
tumaan. Timon yleisönä onkin parhaimmillaan 
ollut yhteisöissä jopa pari sataa henkeä kuunte-
lemassa kolmen tunnin ajan perusinformaatiota 
sovittelusta, jolloin kaikki saavat jonkinlaisen kä-
sityksen asiasta.

”Lisää tutkimusta, kehittämistä ja koulutusta vaan, 
laajoille porukoille! Kulttuurin muuttaminen on 
kuitenkin pitkä tie, johon ei ole nopeaa ratkaisua. 
Mielestäni Suomen Sovittelufoorumi on tässä mel-
ko hyvin onnistunutkin viime vuosina, joten sitä 
pitää vain jatkaa. Kyllähän sovittelutietämys on 
lisääntynyt monilla aloilla viimeisen kymmenen 
vuoden aikana. Rikossovittelu on aikaisimmin 
alkaneena sovittelumuotona laajentunut tietysti 
kaikkein eniten. Seuraavana tulee paljon kehitet-
ty koulusovittelu ja VERSO-ohjelma, mutta myös 
työyhteisösovittelusta tietämys on lisääntynyt val-
tavasti, kun 2000-luvun alkupuolella ei sillä saralla 
ollut vielä mitään. Nyt esim. lähes kaikilla sairaa-
loilla on jo omat sisäiset sovittelijat, ja myös yli-
opistot ja kaupungit lisäävät koulutustaan. Eli vä-
hitellen laajenee.”

Parasta sovittelussa on oppimisprosessi – 
ihminen oppii, kehittyy ja muuttuu

Entä mikä on Timolle itselleen ollut tärkein oppi 
vuosien varrella?

”Oppimisprosessi! Ehdottomasti tärkein oivalluk-
seni jo silloin ensimmäisestä sovittelusta alkaen 
on ollut se, että sovittelussa opitaan. Olisi tärkeää 
pitää mielessä, ettei kyseessä ole vain jokin by-
rokraattinen prosessi, jolla riita saadaan sovittua, 
vaan että oikeasti siinä tapahtuu ymmärryksen li-
sääntyessä oppimista. 

Olen pitänyt tärkeänä kehittää prosessia sellaisek-
si, että ihmiset ensinnäkin vuorovaikuttavat, ja että 
se vuorovaikutus sitten olisi sellaista, että se lisää 
ymmärrystä ja sitä kautta yhteistyöhalua sopia 

asioista. Se vaatii tietysti sitä avoimesti puhumista 
– siitä ei mihinkään pääse.”

Sovitteluhengen läpipuhaltama

Jos en olisi lähtenyt sovittelemaan, millainen oli-
sin? Tätä kysymystä Timo tunnustaa pohtineensa, 
todeten, että varmasti olisi aivan toisenlainen. 

”En ehkä perusluonteeltani, mutta olisin paljon va-
javaisempi ja tietämättömämpi siitä, mitä kaikkea 
ihmiselämään voi kuulua. Syvällinen tuntemus, 
kokemus ja näkemys siitä, missä ihmiset elävät. 
Ettei se ole pelkkää juhlintaa, ja että aina meni-
si hyvin, vaan sinne kuuluu myös erimielisyydet 
ja riitelyt ja sovittelut. Eli kyllä minä sanoisin, että 
olisin paljon köyhempi ihmisenä ilman sovittelua. 
Vieläkin on kehittämistä, mutta kyllä se on ollut 
niin iso oppi, etten mitään muuta vastaavaa elä-
mässäni tiedä. Eli hyvä, että tuli aikoinaan tällai-
nen ajautuminen sovitteluun, Jumalan johdatusta 
voisi joku sanoa. On se ollut elämälleni niin iso jut-
tu, ettei se häviä mihinkään niin kauan kuin elän. 
Kuten varmaan muillekin sovittelijoille, jotka ovat 
tätä pitempään tehneet, siitä tulee elämän sisältö.  

Olen miettinyt sitäkin, että kuinka paljon ajattelen 
sovittelua, niin varmaankin yli puolet ajatteluajas-
ta tavalla tai toisella – heti aamulla, päivällä ja vie-
lä illalla ennen nukkumista. Mielessä pyörivät han-
kalat jutut tai se, miten tätä voisi kehittää. Eli kyllä 
ihmisestä tulee siinä sellainen sovitteluhengen lä-
pipuhaltama. Jos pitäisi palata erilaiseen näkökul-
maan, vaikkapa halki, poikki, pinoon, niin tuskin 
onnistuisi. Vaikka sovittelussa on paljon ahdistusta 
ja muita hankaluuksia, kyllä siitä niin paljon hyvää 
tulee itselle, sielulle ja elämälle – ajattelulle!”

Oikeasti siinä tapahtuu 
ymmärryksen lisääntyessä 

oppimista. Leena Saarela
Kouluttaja, työyhteisösovittelija

veRso-ohjelma

”Tässä oppii sosiaalisuustaitoja” 
Poimintoja VERSO-ohjelman 
tilastotiedoista vuodelta 2017

Jatkuva arviointi ja palautteen kerääminen kentän toiminnasta 
on keskeinen osa VERSO-ohjelman toiminnan kehittämistä. 
Vuosien varrella VERSO-ohjelman käynnistämää toimintaa 
on tutkittu sekä VERSO-ohjelman henkilöstön toimesta että 
ulkopuolisena arviointina. STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestö-
jen avustuskeskus) tukee toimintaa Veikkauksen tuotoilla ja 
osaltaan edellyttää tarkkaa tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden 
arviointia. STEA ohjeiden mukaisesti toiminnasta kerätään 
paitsi laadullista palaute- ja arviointitietoa myös määrällistä 
tilastotietoa. Tilastoraportti ei ole tutkimus vaan toimii yhteen-
vetona kerätystä datasta ja se on luettavissa kokonaisuudes-
saan VERSO-ohjelman kotisivulla. Tässä poimintoja tilastotie-
doista vuodelta 2017.

Kasvatuskentän sovittelutoimintaa on toteutettu 
ja kehitetty Suomessa vuodesta 2000 lähtien. 
Vuodesta 2006 lähtien VERSO-ohjelma on ollut 
osa yleishyödyllisen Suomen sovittelufoorumi 
ry:n toimintaa. VERSO-ohjelma tuo varhaiskas-
vatus-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille 
sekä lapsille, oppilaille ja opiskelijoille restora-
tiivisia kohtaamisen menetelmiä arjen toimin-
taan. Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA tukee 
VERSO-ohjelman tuottamaa varhaiskasvatus- 
ja opetusyhteisöjen sovittelutoimintaa Veik-
kauksen tuotoilla vuoden 2016 alusta alkaen. 

Aiemmin VERSO-ohjelma on saanut Sosiaali- 
ja terveysministeriön raha-automaattivaroista 
(RAY) suunnattua tukea vuosina 2008-2015 ja 
vuosina 2006-2007 tukea toimintaan myönsi 
Opetusministeriö. VERSO-ohjelma käynnistää 
koulutuksin sovittelutoimintaa päiväkodeissa, 
ala- ja yläkouluissa, yhtenäiskouluissa, lukioissa 
ja toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. 
Lisäksi ohjelma vahvistaa läheisesti päiväkoti- 
ja kouluyhteisöihin liittyvien tahojen sovittele-
van työotteen käyttöä kouluttamalla esimerkiksi 
huoltajia, harrasteryhmien ohjaajia, koulun yh-
teydessä toimivien nuorisotilojen ohjaajia sekä 
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TEKSTI: MAIJA GELLIN
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oppilaitosten asuntoloiden ohjaajia. Alueelli-
sesti toimintaa tukevat myös yhteistyötahoina 
toimivat päiväkodit, koulut ja oppilaitokset sekä 
myös monet alueelliset hankkeet, joista keskei-
siä ovat kuntien omat päiväkotien ja koulujen 
hyvinvointia vahvistavat ohjelmat sekä mm. val-
takunnallinen LAPE-hanke.

Tuore tilastoraportti avaa tietoja vuoden 2017 
aikana toteutuneesta toiminnasta eri lähtökoh-
dista. VERSO-ohjelma kerää tietoa toteutuneis-
ta koulutuksista ja koulutuksiin osallistuneiden 
määristä sekä laadullista tietoa koulutuspalaut-
teina. Lisäksi kerätään tietoa VERSO-ohjelman 
sovittelukoulutuksen saaneiden oppilaiden ja 
henkilökunnan jäsenten sovittelutoiminnasta, 
toteutuneista sovitteluista ja niiden luonteista 
sekä määristä sekä näiden toimijoiden ja so-
vittelussa osapuolina olleiden oppilaiden nä-
kemyksistä. Tilastointi kohdentuu kolmeen eri 
toimintamuotoon. Ensinnäkin tilastointi antaa 
tietoa Verso-toiminnasta, jolla tarkoitetaan ver-
taissovittelijoiksi koulutettujen oppilaiden ja 
heitä ohjaavien henkilökunnan jäsenten tuot-
tamaa vertaissovittelutoimintaa kouluilla tai 
oppilaitoksilla. Lisäksi Verso-toiminnasta kerä-
tään tietoa myös vertaissovittelussa osapuolina 
olleilta oppilailta. Toiseksi tilastoinnilla kerätään 
tietoa MiniVerso-toiminnasta, jolla tarkoitetaan 
varhaiskasvatusyksiköissä sovitteluun ja resto-
ratiiviseen työotteeseen koulutettujen henkilö-
kunnan jäsenten toimintaa. Kolmanneksi tilas-
toinnilla kartoitetaan restoratiivisen sovittelun 
syventävän RESTO-koulutuksen saaneiden hen-
kilökunnan jäsenten toteuttamaa aikuisjohtoista 
sovittelua ja restoratiivista työotetta.

VERSO-ohjelman koulutuksiin 
osallistui vuonna 2017 yhteensä lähes 
12000 henkilöä

Peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa 
Verso-toimintaa käynnistettiin ja ylläpidetiin 
vuonna 2017 yhteensä 101 yksikössä yhteensä 
268 koulutustapahtumassa, joihin osallistui yh-
teensä 5442 osallistujaa. Verso-toiminnan uusi-
na yksikköinä käynnisti 67 koulua tai oppilai-
tosta. RESTO-koulutukseen osallistuttiin vuonna 
2017 yhteensä 53 eri yksiköstä yhteensä 172 
henkilöä. Yksiköllä tarkoitetaan peruskoulua tai 
toisen asteen oppilaitoksen yksikköä. Varhais-
kasvatuskentällä MiniVerso-toimintaa käynnis-
tettiin ja ylläpidettiin vuonna 2017 yhteensä 
368 varhaiskasvatusyksikössä yhteensä 264 
koulutustapahtumassa, joihin osallistui yhteen-

sä 6384 osallistujaa.

Pääosa tilastotiedosta kerätään otantana. Ver-
taissovittelusta eli Verso-toiminnasta kerättiin 
otantatietoja tammikuussa 2018. Vertaissovitte-
lun tilastotietoja antoi määräajassa yhteensä 34 
koulua. Näistä 25 oli alakouluja, 2 yläkoulua, 5 
yhtenäiskoulua ja 2 toisen asteen ammatillista 
oppilaitosyksikköä.

329
39 %

367
43 %

54
7 %

52
6 %

11
1 %

0
0 %

33
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Soviteltujen tapausten määrät ja tapauskohtaiset 
luonteet; N=842=100%

Otanta 34 koulua/oppilaitosta

Fyysiset

Sanalliset

Omaisuuteen kohdistuvat

Eristämiset

Pakottamiset, uhkailut

Opettajan ja oppilaan
väliset
Muut

 

Otannan tulosten mukaan vastanneissa 34 kou-
lussa oli vuonna 2017 vertaissovittelussa sovi-
teltu yhteensä 842 (=100%) tapausta. Eniten oli 
soviteltu fyysiseksi (39%) tai sanalliseksi (43%) 
konfliktiksi luokiteltuja tapauksia. Omaisuuteen 
kohdistuvia tilanteita oli 7% sovitteluista kon-
flikteista ja 6% sovitteluista tapauksista oli luon-
nehdittu eristämiseksi. Pakottamiseksi luonneh-
dittuja tapauksia oli soviteltu 11 (1%). Lisäksi 
muita luonnehtimatta jääneitä tapauksia oli so-
viteltu 33, mikä oli 4% kaikista tapauksista. Yh-
tenä koulujen sovittelutoiminnan vaikuttavuutta 
kuvaavana mittarina voidaan pitää sopimusten 
syntyä ja niiden pitämistä. Vastaajat raportoivat, 
että vertaissovitteluista 97% oli syntynyt sopi-
mus soviteltavaan konfliktiin. Seurannan osalta 

90% tapauksessa havaittiin, että osapuolet oli-
vat pitäneet tekemänsä sopimuksen eli osapuo-
let ovat pystyneet muutamaan käytöstään eikä 
konflikti heidän välillään ollut enää toistunut. 
Verso-toiminnan käytännön mukaisesti tapaus, 
joka ei johda sovittelussa pitävään sopimuk-
seen, ohjataan aina Verso-ohjaajien toimesta 
muuhun tarkoituksenmukaiseen menettelyyn.

Vastaavasti RESTO-koulutuksen käyneiltä kou-

lujen ja oppilaitosten henkilökunnan jäseniltä 
kerättiin tietoja otannan avulla. Otantaan vas-
tasi määräajan puitteissa 44 aikuissovittelijaa, 
joista 42 kertoi sovitelleensa vuoden 2017 ai-
kana havaittuja konflikteja omassa yhteisös-
sään. Monivalinnoilla kartoitettiin mm. aikuis-
johtoisessa sovittelussa soviteltujen konfliktien 
luonteita. Monivalinnassa vastaajat saivat valita 
useita vaihtoehtoja sen mukaan mitä olivat sovi-
telleet. Eniten aikuissovittelijat olivat sovitelleet 
sanallisia konflikteja, sillä 95% neljäskymme-
nestäkahdesta sovitelleesta vastaajista kertoi so-
vitelleensa tapauksia, joissa oli kyse sanallisesta 
häirinnästä tai toisen mielen pahoittamisesta. 
80% sovitelleista vastaajista kertoi sovitelleen-
sa myös väärinymmärryksiä tai väärintulkintoja. 
Lisäksi 57% vastaajista oli sovittelut tapauksia, 
joissa oli kyse fyysisestä häirinnästä. Vastaajista 
11% ilmoitti sovitelleensa myös omaisuuteen 
kohdistuneita tilanteita, eristämistä sekä kasva-
tukseen ja oppimiseen liittyviä näkemyseroja. 

Vertaissovittelussa olo tuntuu 
turvalliselta

Kouluilla toteutuneissa sovittelussa osapuolina 
olleilta oppilailta kerättiin myös tietoa otanta-
na keväällä 2018. Vastauksia kertyi kaikilta 3 
koululta yhteensä 48 sovittelussa osapuolena 
olleelta oppilaalta. Vastaajista eniten eli 15 oli 
7. luokkalaisia, 11 vastaajaa oli 4. luokkaisia, 7 
vastaajista oli 5. luokalta, 5 vastaajaa 2. luokal-
ta, 3 vastaajaa 6. luokalta ja 3 vastaajaa oli 9. 
luokkalaisia. Yhtään 1. luokkalaista tai 8. luok-
kalaista ei vastaajissa ollut.

30
63 %

15
31 %

3
6 %

Vertaissovittelussa syntyi sopimus 
riitaamme

Täysin samaa
mieltä

Melko paljon
samaa mieltä

Melko paljon eri
mieltä

Täysin eri mieltä

Vastaajista 63% (30 vastaajaa) oli täysin samaa 
mieltä väittämässä vertaissovittelussa syntyi so-
pimus riitaan, ja 31% (15) oli väittämän kanssa 
melko samaa mieltä. Täysin eri mieltä väittämän 
kanssa oli 3 (6%) vastaajaa. Yhtään melko eri 

mieltä vastausta ei saatu. Vastaajista 94% oli 
täysin tai melko samaa mieltä väittämän kanssa 
vertaissovittelussa sain kertoa mitä on tapahtu-
nut. Osapuolista 92% oli täysin tai melko sa-
maa mieltä väittämän kanssa vertaissovittelussa 
minua kuunneltiin ja vastaajista 90% oli täysin 
tai melko samaa mieltä väittämässä vertaissovit-
telussa minua ei syytelty mistään. 96% osapuo-
lina olleista vastaajista oli täysin tai melko pal-
jon samaa mieltä väittämässä vertaissovittelussa 
olo tuntui turvalliselta. 

MiniVerso-toiminta vastaa hyvin 
uuden VASU:n tavoitteisiin

Varhaiskasvatuskentällä kerättiin tietoa vuoden 
2017 toiminnasta ja vuoden loppuun mennessä 
vastauksia oli kertynyt 36 varhaiskasvatusyksi-
kön MiniVerso-koulutuksen saaneelta henki-
löstön jäseneltä. MiniVerso-toiminnan mukai-
sesti varhaiskasvatusyksikön henkilöstö käyttää 
sovittelevaa työotetta arjen tilanteissa ja toimii 
sovittelijana lasten riidoissa. Palautekyselyn vas-
taukset kuvaavat seuraavassa henkilöstön näke-
myksiä MiniVerso-toiminnasta omassa työssään 
ja yksikössään.

Kysymyksen vastausten mukaan puolet (50%) 
vastanneista kokivat, että MiniVerso-toiminnan 
avulla riidat ovat lähes aina ratkenneet sovi-
tellen ja 44% vastaajista totesi näin tapahtuva 
usein. 75% vastaajista totesi, että sovittelun 
myötä riidat ovat vähentyneet heidän yhteisöis-
sään paljon tai melko paljon.  Vastaajista 73% 
esitti, että sovittelu on parantanut yhteisönsä il-
mapiiriä paljon tai  melko paljon. Peräti 97% 
vastaajista oli sitä mieltä, että MiniVerso-toimin-
ta vastaa erittäin hyvin tai hyvin uuden Varhais-
kasvatussuunnitelman (Vasu) vaateisiin. 

”Verso-toiminnassa opitaan elämään 
sovussa”

Koulujen Verso-toiminnassa aktiivisina vertais-
sovittelijoina (sovittelijaoppilaina) ja vertaisso-

Vertaissovittelussa 97% 
syntyi sopimus
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vittelutoiminnan  ohjaajina (Verso-aikuisina) 
toimineilta palaute kerättiin otantana syksyllä 
2017 yhteensä 13 Verso-toiminnan jatkokoulu-
tuksessa. Vastauksia saatiin yhteensä 97 henki-
löltä, joista 75 oli oppilaita (vertaissovittelijoita) 
ja 22 henkilökunnan jäseniä (Verso-ohjaajia).

Ensimmäisellä kysymyksellä kartoitettiin nä-
kemyksiä siitä, mitä Verso-toiminnassa oppii. 
Vastaajia pyydettiin täydentämään lause: ”Ver-
so-toiminnassa oppii… ”. 

Seitsemänkymmenestäviidestä vertaissovitte-
lijasta 72 vastasi tähän kysymykseen esittäen 
yhteensä 89 näkemystä oppimisesta. Näkemyk-
sistä 43 nosti esiin sovittelutaidot keskeisenä 
oppina, todeten yksinkertaisesti, että Verso-toi-
minnassa oppii sovittelemaan tai sovittelua ja 
sovittelemaan erilaisia riitoja.

”Verso-toiminnassa oppii kuuntelemaan ja ar-
vostamaan muita enemmän.” Näitä sosiaalisia 
taitoja tuotiin esiin 21 näkemyksessä, joista vah-
vimmin esiin nousi kuuntelun taito, toisten kun-
nioittaminen ja näkökulmien ymmärtäminen 
sekä yhteistyö. ”Tässä oppii sosiaalisuustaitoja”, 
totesi yksi vastaaja.

Henkilökunnan 14 mielipiteessä tuotiin esiin 
sovittelutaitojen oppiminen, joista keskeisin oli 
toimivien ratkaisujen etsiminen ja syyllistämät-
tä työskentely sekä kohtaaminen ja tukeminen. 
Opitaan, että ”ei syyllistetä omissa ajatuksissa 
toisia ihmisiä”, huomautti yksi vastaaja. Lisäksi 
kuudessa näkemyksessä nähtiin Verso-toimin-
nan tuovan laajemmin elämän taitoja ja vas-
tuunottoa omasta elämästä. ”Verso-toiminnassa 
oppii tärkeitä yhdessä elämisen taitoja. Se osal-
listaa ja vahvistaa yhteisöä”, toteaa yksi vastaa-
jista.

Toisella kysymyksellä haettiin näkemyksiä 
siihen, miksi sovittelu kouluissa on tärkeää. 
Vastaajia pyydettiin jatkamaan lausetta: ”So-
vittelu kouluissa ja oppilaitoksissa on tärkeää, 
koska…”.

Vastauslomakkeen palauttaneista 75 vertaisso-

vittelijasta tähän kysymykseen vastasi 68 op-
pilasta esittäen yhteensä 79 mielipidettä kysy-
mykseen. Vastaajista 40 piti sovittelua tärkeänä, 
koska sovittelussa riidat saadaan sovittua no-
peasti eivätkä ne kasva isommiksi tai pahene. 
Lisäksi nähtiin, että sovittelu vähentää riitoja. 
Sovittelu on tärkeää, koska ”riidat sovitaan oi-
keasti”, totesi useampi vastaaja. Kahdessakym-
menessäkolmessa mielipiteessä nähtiin, että 
sovittelun myötä koulun ilmapiiri ja yhteishenki 
paranee sekä tuotiin esiin näkemys siitä, että 
oppilaiden on mukavampi keskenään sopia rii-
tojaan. ”Opettajat eivät välttämättä ymmärrä 
oppilaita niin hyvin kuin toiset oppilaat”, huo-
mautti yksi oppilas ja toinen lisäsi, että sovittelu 
tuo kouluun ”välittävän ilmapiirin”. 

Vastauslomakkeen palauttaneista 22 Verso-oh-
jaajasta 21 vastasi tähän toiseen  kysymykseen. 
Vastaajat tuottivat yhteensä 31 näkemystä. Tär-
keimpinä asioina pidetiin sovittelun taitoja, 
riitojen selvittelyä, syyttämättä työskentelyä ja 
vastuunoton vahvistumista, mitkä näkemykset 
nousivat esiin 11 mielipiteessä. ”Rangaistuksien 
ja syyllisten hakemisella ei välttämättä saavute-
ta ratkaisua”, huomautti yksi vastaajista. Kym-
menessä näkemyksessä nostettiin esiin osalli-
suus. Koettiin, että sovittelu on tärkeää, koska 
se on osallistavaa, vahvistaa kuulluksi tulemista 
ja tasa-arvoa sekä lisää kunnioitusta ja toisten 
huomioimista. ”Sovittelu osallistaa lapset, vas-
tuuttaa lapset omista teoistaan ja opettaa vuo-
rovaikutustaitoja elämää varten”, totesi yksi 
vastaaja.  Kuudessa vastauksessa todettiin, että 
sovittelu on oppilaslähtöistä ja siinä opitaan so-
siaalisia taitoja. Lisäksi muutama vastaaja totesi, 
että sovittelu vähentää aikuisten selvittelyn tar-
vetta, lisää yhteishenkeä ja antaa elämän taito-
ja. ”Siellä opitaan myös elämisen mallia”, kiteyt-
ti yksi Verso-ohjaaja.

Yhteenveto VERSO-ohjelman vuoden 2017 toi-
minnasta kerätyistä koulutusten ja toiminnan 
palautteista on luettavissa VERSO-ohjelman ko-
tisivulla www.sovittelu.com/vertaissovittelu.

”Sovittelu tuo kouluun 
välittävän ilmapiirin”.

Maija Gellin
ohjelmajohtaja,
veRso-ohjelma

Konflikti on välttämättömyys. Kohtaamme kon-
flikteja jokaisella elämän osa-alueella, vaikka 
emme sitä aina huomaisikaan. Perhe- ja työelä-
mässä, ystäväpiirissä, koulussa ja joskus jopa 
itsemme kanssa. Siksi meidän pitäisi opetella 
joustamaan ja tekemään kompromisseja. Ei ole 
helppoa myöntää olevansa väärässä. Usein yl-
peys käy lankeemuksen edellä, kuten sanotaan. 
Toisinaan vastapuolen näkemystä on vaikea ym-
märtää tai edes kuunnella. 

Tunteista puhuminen ei kuulu suomalaiseen 
keskusteluun. On vaikea olla kunnioittavasti eri-
mieltä, kun oikeassa oleminen on tärkeämpää 
kuin ratkaisun löytäminen. Keskustelukulttuuria 
pitää kehittää ennen kuin on liian myöhäistä. 
Onneksi sen kehittäminen on jo aloitettu.

Verso, lääke Suomen 
keskustelukulttuuriin
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Vertaissovittelutoiminta opettaa elämän tärkein-
tä taitoa, tunteista puhumista, pienestä pitäen. 
Tunteista puhuminen auttaa meitä ymmärtä-
mään toisiamme paremmin. Kun tiedämme, 
että kaikki muutkin tuntevat samoja tunteita ja 
jakavat samankaltaisia kokemuksia, maailma ei 
olekaan enää niin yksinäinen paikka.

Kirjoittaja Emilia Suhonen toimii vertaissovittelijana 
Järvenpääläisessä koulussa.

TEKSTI JA KUVA: EMILIA SUHONEN

Konflikti ja kompromissi ovat molemmat tilai-
suuksia oppia enemmän toisistamme.

En ole koskaan pitänyt konfliktista. Se on joh-
tanut luontaiseen taipumukseen sovitella omia 
ja toisten ihmisten ristiriitoja. Vasta vertaissovit-
telukoulutuksen jälkeen ymmärsin, että erilaiset 
mielipiteet ovat rikkaus. Ymmärsin, että erimie-
lisyydet ovat jopa tarpeellisia! Aina ei tarvitse 
edes löytää yhteistä säveltä. Joskus pelkkä kun-
nioitus riittää kompromissiksi. 

Verso ei ole pelkkää näpertelyä! Verso on ole-
massa, jotta kokonainen sukupolvi voisi tehdä 
saman oivalluksen. Luotan vahvasti älykkäisiin 
nuoriin, jotka tekevät tärkeää sovittelutyötä 
tälläkin hetkellä. Olen ylpeä jokaisesta perus-
koululaisesta, joka on päättänyt toiminnallaan 
parantaa koko oppilaitoksen ilmapiiriä. Kuka 
tietää, ehkä suomalainen keskustelukulttuuri on 
vielä pelastettavissa.

Konflikti ja kompromissi 
ovat molemmat 

tilaisuuksia oppia 
enemmän toisistamme.
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Sovittelijapäivät 6.-7.2.2019 
Helsingin kaupungintalolla
Mikä yhdistää kaikkia konfliktinratkaisun ja sovittelun me-
netelmiä ja sovelluksia? Mitä annettavaa meillä sovittelijoil-
la ja sovittelun kanssa työskentelevillä on yhteiskunnan eri 
osa-alueille? Tule kuuntelemaan, keskustelemaan ja jakamaan 
arvokasta asiantuntemustasi!

Alustava ohjelma:

Keskiviikko 6.2.2019

klo 10.00 Tervetulosanat ja avauspuheenvuorot 
  Oikeusministeri Antti Häkkänen
  Helsingin kaupungin puheenvuoro (puhuja täsmentyy)

Sovittelijat Antti Heikinheimo, Espoon käräjäoikeus ja Miriam Attias, Naapuruus-
sovittelun keskus

klo 10.45 What matters is the connection (engl.)
Mary Lynch & Laurie Randall, Mediation practitioners, Mediation Northern Ireland

klo 11.45 Sovittelu teoriassa ja käytännössä
Dosentti Kaijus Ervasti, Helsingin yliopisto

klo 12.30 Lounas (omakustantainen)

klo 13.30 Suomen sovittelukentän tarinat
  Sovitteluverkosto

klo 15.15 Kahvitauko

klo 15.45 Temaattiset työpajat
1) Mediation as a tool in building peaceful communities (engl.)
Mary Lynch ja Laurie Randall, mediation practitioners, Mediation Northern Ireland

2) Järki ja tunteet – mitä niille tapahtuu erokonfliktissa? 
FT Vaula Haavisto, sovittelukouluttaja ja TT Jari Kekäle, perheterapeutti VET, perhe-
asioiden sovittelija ja sovittelijoiden kouluttaja

3) Sovittelijan työtavat ja mallit teoriassa ja käytännössä 
Tutkija Kirsikka Salminen ja dosentti Kaijus Ervasti, Helsingin yliopisto

4) Tuomari sovittelijana – SWOT-analyyysi 
Käräjätuomari, sovittelija Topi Kilpeläinen, Keski-Suomen käräjäoikeus

5) Haastavat tilanteet sovittelussa - paneeli
pj. sovittelija, laamanni Antti Heikinheimo, panelistit: sovittelija Hanna Vuorinen, 
Naapuruussovittelun keskus, työyhteisösovittelija, valmentaja Saara Remes, Sovun-
rakentajat.fi, sovitteluohjaaja Sirpa Flinkman, Pohjois-Suomen sovittelutoimisto, 
käräjätuomari Kari Turtiainen, Oulun käräjäoikeus

6) Nuorten sovitteluun liittyvät erityispiirteet rikos- ja riita-asioiden sovittelussa 
Kouluttaja Julia Saarholm, Aseman Lapset ja erityisasiantuntija Mari Kaltemaa-Uur-
tamo, THL

klo 17.30-19.30 Vastaanotto ja cocktail-tilaisuus 
Asianajotoimisto Hannes Snellman, Etelä-Esplanadi 20, Hki

Torstai 7.2.2019

klo 9.00  How can RJ strengthen the society and restore justice? (engl.)
Chairman Tim Chapman, European Forum for Restorative Justice

klo 9.45  Alakohtaiset työpajat
1) Protecting rights, restoring respect and strengthening relationships with children 
and young people. Eurooppalainen restoratiivisen nuoriso-oikeuden malli ja sovitte-
lu suomalaisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen kentällä (engl./suomi) 
Chair Tim Chapman, European Forum for Restorative Justice ja ohjelmajohtaja Mai-
ja Gellin, Suomen sovittelufoorumi

2) Työyhteisösovittelun tapauksia ja haastavia tilanteita
työyhteisösovittelija Saara Remes

3) Jengiytymiseen, kiusaamiseen ja häiriköintiin liittyvät sovittelumahdollisuudet 
nuorille 
hankepäällikkö Heikki Turkka ja kouluttaja Hune Raikunen, Aseman Lapset

4) Konfliktit asuinalueilla ja polarisaation purkamisen mahdollisuudet sovittelun kei-
noin 
sovittelija, hankejohtaja Miriam Attias, Naapuruussovittelun keskus ja erityisasian-
tuntija Saija Sambou, oikeusministeriö

5) Lapsen intressi ja oikeudet sovittelussa
tutkija Kirsikka Salminen, Helsingin yliopisto

6) Ympäristösovittelun momentum Suomessa 
TkT Jonna Kangasoja, Akordi Oy

7) Vakavien rikosten jälkikäsittely
HTK Riikka Hiitelä ja PsT Arja Konttila, Kriminaalihuollon tukisäätiö sekä kokemus-
asiantuntijat uhri- ja tekijäpuolelta

klo 11.00 Kahvitauko

klo 11.30 Sovittelun eettiset periaatteet
Asianajaja Petri Taivalkoski, Roschier Asianajajatoimisto

klo 12.00 Sovittelun tulevaisuus: kohti professiota?
Kehittämispäällikkö Henrik Elonheimo, THL ja apulaisosastopäällikkö Aarne Kin-
nunen, Oikeusministeriö. Yhteisen keskustelun fasilitoi Jonna Kangasoja, Akordi 
Oy

Ilmoittautuminen: 

Ilmoittaudu täyttämällä lomake, jonka löydät SSF:n etusivulla (www.sovittelu.com) olevasta linkis-
tä. 

Osallistumismaksu: 

Osallistumismaksu on 70 €. Sisältää molempien seminaaripäivien ohjelman, kahvit sekä ensimmäi-
sen illan cocktail-tilaisuuden. Lounaat omakustanteisesti. Maksa osallistumismaksu 70 € 
Suomen Sovittelufoorumi ry:n (SSF) tilille FI09 1014 3000 2308 76 (Nordea). 

Laita maksun viestiin tunnus: SP2019 sekä osallistujan/osallistujien nimet. HUOM! Ei laskutusta.
Ilmoittautumisesi astuu voimaan vasta maksun jälkeen. Ilmoittautuminen on sitova eikä maksua 
palauteta.

Järjestäjätahoina THL, OM, SSF sekä eri osa-alueiden sovittelun asiantuntijoita. 
Lisätietoja: https://thl.fi/fi/palvelut-ja-asiointi/valtion-sosiaali-ja-terveydenhuollon-erityispalvelut/
rikos-ja-riita-asioiden-sovittelu

Tervetuloa!
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Uutta pohjoismaista 
sovittelututkimusta
TEKSTI: NINA HUHTINEN JA LEENA SAARELA

Anna Nylundin, Kaijus Ervastin ja Lin Adrianin toimittama 
Nordic Mediation Research julkaistiin huhtikuussa 2018 kus-
tantaja Springer Open Access -julkaisuna ja on vapaasti luet-
tavissa osoitteessa:
https://www.springer.com/gp/book/9783319730189

Neljä suomalaisen tutkijan artikkelia

Kirjassa on neljä teemaa ja 12 tutkimusartikke-
lia, joissa painotus on pohjoismaisissa sovittelu-
järjestelmissä ja erityisesti rikos- ja riita-asioiden 
ja perheasioiden sovittelussa. Artikkelit esittele-
vät erilaiset käytännöt, niiden mahdolliset on-
gelmakohdat sekä kehitysehdotukset näihin.

Suomesta tutkijaryhmän yhteistyöhön osallistui-
vat tutkijat Kaijus Ervasti, Kirsi Salminen, Vaula 
Haavisto ja Maija Gellin. Avaamme tässä artik-
kelissa hiukan näiden suomalaisten tutkijoiden 
kirjoituksia julkaisussa.

Kasvava sovittelutoiminnan kirjo

Ervasti tarttuu artikkelissaan Past, Present and 
Future of Mediation in Nordic Countries sovit-
telutoiminnan kasvavaan kirjoon pohjoismai-
sessa kontekstissa ja peräänkuuluttaa sovittelu-
teorioiden, sovittelujärjestelmien ja käytännön 
sovittelutyön erottamista toisistaan kattavam-
man ymmärryksen tuottamiseksi sekä tutkimuk-
sessa että sovittelukoulutuksissa. Nämä kolme 
sovittelun osa-aluetta – teoriat, järjestelmät ja 
toiminta – ovat vuorovaikutuksessa keskenään 
Ervastin esittämässä sovittelun heuristisessa sys-
teemimallissa. Vaikka sovittelua koskevaa tutki-
musta on tehty runsaasti ja dynaamisesti myös 
kansainvälisellä yhteistyöllä, on sovittelusystee-
mien vertaileva tutkimus vielä kesken. Ervastin 
mukaan tarvitsemmekin lisää sekä empiiristä 
että teoreettista tutkimusta ja ainakin Suomen 
tapauksessa myös sovittelutoimijoiden koulu-
tuksen kehittämistä.

FASPER-projektin perhesovittelumalli

Haavisto kertoo artikkelissaan Developing Fa-
mily Mediation in Finland: The Change Process 
and Practical Outcomes  vuosina 2009-2014 
toteutetusta FASPER-projektista, jossa kehitettiin 
avioerotilanteiden lasten huoltoa koskevaa per-
hesovittelua. Projekti lähti liikkeelle tilanteesta, 
jossa palvelujärjestelmä oli sekava ja erittäin 
kuormitettu, perhesovittelu ei ollut helposti 
saatavilla eikä sovittelun sisällöstä ja toteutusta-
vasta ollut yhteistä käsitystä. Asiantuntijoiden ja 
työntekijöiden yhteistyönä suunniteltiin, miten 
muokata uutta, jotta sovittelu istuu projektis-
sa mukana olleiden kuuden kunnan silloiseen 
toimintaan. Projektin tuloksena työstettiin per-
hesovitteluprosessi ja sovittelijoiden työkalu-
pakki, jotka molemmat esitellään artikkelissa 

tarkemmin. 

Uusi perhesovittelupalvelu otettiin virallisesti 
käyttöön 2013. Seuraavaksi projektissa tehtiin 
suunnitelma sovittelupalvelun levittämisestä 
muihin kuntiin osaksi niiden nykyistä palvelu-
järjestelmää. Eri puolilla Suomea toteutettiin 
neljä koulutuskokonaisuutta uusille perhesovit-
telijoille. Nykyisin koulutuksia on satunnaisesti, 
pääosin yhteistyössä kesäyliopistojen kanssa.

Mitä seuraavaksi? Haavisto ehdottaa, että per-
hesovittelun vakinaistamiseksi valtakunnalli-
sesti se tulee organisoida erillisenä prosessina, 
ei marginaalisesti käytettävänä metodina tai 
sovittelevana työotteena. Kuntien tulee myös 
panostaa sovittelijoiden koulutukseen. Haavis-
to esittää, että sovittelu tulee integroida osaksi 
paikallisia kuntien ja muiden perhepalveluja 
tuottavien tahojen toimintoja (esim. kirkon ja 
kansalaisjärjestöjen perhe- ja avioeroneuvon-
ta). Perhesovittelusta tulee tehdä todellinen 
vaihtoehto, jota käytetään aktiivisesti, ja josta 
informoidaan esittein. Valtion taholta tarvitaan 
suunnittelua, ohjausta ja valvontaa. Sovitteli-
joiden koulutustasosta Haavisto miettii, olisiko 
lupajärjestelmä tarpeen jatkossa. Sovittelun eri 
palvelumuodot tulisi hänen mielestään joka ta-
pauksessa selkeästi erottaa toisistaan.

Lapsen etu ja tuomioistuinsovittelu

Salminen tulkitsee artikkelissaan Mediation and 
the Best Interests of the Child from the Child 
Law Perspective lapsen parhaasta edun laino-
pillista käsitettä vasten lasten oikeuksien yleistä 
sopimusta sekä evaluatiivisen ja fasilitatiivisen 
sovittelun teoriaa. Suomalainen tuomioistuin-
sovittelu on yhdistelmä evaluatiivista ja fasili-
tatiivista sovittelua, ja siksi Salmisen mukaan 
ainakin teoriassa haastavasti yhteensovitettava 
lapsen parhaan edun kanssa. Lapsia koskevan 
lainsäädännön näkökulmasta lasten paras etu 
toteutuu sovittelussa, jos tilannetta arvioidaan 
lapsen edun ja kaikkien oikeuksien näkökul-
masta, mukaan lukien lapsen oikeus osallistua 
sovitteluprosessiin. Tämä oikeus toteutuu tuo-
mioistuinsovittelun teoreettisessa prosessissa, 
mutta lasten osallistuminen on käytännössä 
minimaalista, kuten Salminen huomauttaa. So-
vittelutyylien taustalla olevat ideologiset erot ja 
sekoittuminen käytännön sovittelutyössä haas-
tavat myös osaltaan lapsen parhaan edun to-
teutumisen ja lain edellyttämää tapauskohtaista 
arvioimista.
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Restoratiivinen koulusovittelu

Gellin puolestaan esittelee artikkelissaan Me-
diation in Finnish Schools: From Conflicts to 
Restoration suomalaista koulusovittelua ja sen 
tuloksellisuutta restoratiivisuuden näkökulmas-
ta. Restoratiivinen lähestymistapa pyrkii suojaa-
maan lapsia väkivallalta prosesseilla, jotka ovat 
lapsiystävällisiä ja lasten oikeuksia kunnioitta-
via – olivat he sitten harmin aiheuttajia tai sen 
kokijoita. 

Koulusovittelussa toteutetaan lasten oikeutta 
kuulluksi tulemiseen ja osallisuuteen, jotka sekä 
YK:n Lasten oikeuksien yleinen sopimus (LOS) 
sekä Suomen Perusopetuksen opetussuunni-
telman perusteet (OPS 2014) nimeävät. Op-
piessaan sovittelua jo varhaiskasvatuksessa ja 
koulussa, myös lasten elinpiirin sovittelutietous 
voi kasvaa ja levitä, kuten Gellin kirjoittaa. Kou-
lusovittelua koskeva kansainvälinen tutkimus 
osoittaa sovittelun vahvistavan sosiaalisia taito-
ja sekä suhteita. Restoratiivisen lähestymistavan 
toteutumista tukee tutkimuksen mukaan se, että 
restoratiivisuus on osa koko koulun toiminta-
kulttuuria. Gellin siteeraa muun muassa Chap-
mania et al (2015), jotka kuvaavat restoratiivis-
ta toimintakulttuurin muutosta oppilaitoksissa 
suuntaan, jossa ihmissuhteiden vahvistaminen 
on opetussuunnitelman keskiössä ja kunnioitta-
va tapa kohdata toiset koskisi kaikkia tilanteita, 
ei vain konfliktien selvittelyä.

Suomen sovittelufoorumin alla toimiva VERSO-
ohjelma kouluttaa oppilaita vertaissovittelijoiksi 
ja aikuisia heidän tuekseen sekä aikuisjohtoisen 
sovittelun osaajiksi. Koulusovittelu onkin 
saanut Suomessa vankan tuen uudessa 
OPS:sissa, jonka mukaan lasten tulee päästä 
harjoittelemaan sovittelua osana oppipolkuaan. 
VERSO-ohjelmaa rahoittavan Sosiaali- ja 
terveysalan järjestöjen avustuskeskuksen 
(STEA) vaatimusten mukaisesti VERSO-
ohjelman toimintaa arvioidaan ja kehitetään 
jatkuvasti kohdeyleisöltä kerätyn ja tilastoidun 
aineiston perusteella. Vuonna 2016 VERSO-
ohjelma koulutti yhteensä 269 koululla, ja 
toiminnan käynnistäviin koulutuksiin osallistui 
yhteensä 2142 henkilöä. Jatkokoulutuksiin 
osallistui samana vuonna 1300 henkilöä. 
Vertaissovitteluun tulleista tapauksista kouluissa 
82% vastaajista ilmaisi tapausten ratkenneen 
vertaissovittelumenettelysssä aina ja 18% 
puolestaan ilmoitti tapausten ratkenneen 

useimmiten. VERSO-ohjelman tuorein 
tilastoraportti on luettavissa kokonaisuudessaan 
ohjelman nettisivuilla.

Gellin päättää artikkelinsa toteamalla, että ver-
taissovittelu ja restoratiivinen lähestymistapa 
asettuvat osaksi suomalaista sovittelun kenttää 
tavalla, joka tukee oppilaiden oikeuksiensa 
tuntemiselle perustuvaa konfliktinratkaisuosaa-
mista jo nuoresta iästä lähtien. Vaikka restoratii-
vinen lähestymistapa ei täysin korvaisi rangais-
tukseen perustuvia menetelmiä kouluissa, jotka 
käyttävät vertaissovittelua, voi se vahvistaa lap-
siystävällisempää ja osallisuuteen perustuvaa 
lähestymistapaa sekä sosiaalista oppimista kon-
fliktitilanteissa. Lisäksi kerätty aineisto osoittaa 
vertaissovittelumenettelyn tuottavan konflikti-
tilanteeseen ratkaisun ylivoimaisesti suurim-
massa osasssa sovitelluista tapauksista. Gellinin 
mukaan tarvitsemme kuitenkin lisää tutkimusta, 
jotta ymmärrämme paremmin restoratiiviselle 
lähestymistavalle rakentuvien käytäntöjen laa-
tuun vaikuttavia tekijöitä, ja jotta niiden hyöty 
tavoittaisi koulut paremmin. Osaltaan tähän 
tutkimustarpeeseen vastaa Gellinin parhaillaan 
valmisteilla oleva väitöstutkimus.

Nina Huhtinen
mentoRitoiminnan KooRdinaattoRi,
veRso-ohjelma

Leena Saarela
Kouluttaja, työyhteisösovittelija

veRso-ohjelma

Tänä vuonna VERSO-ohjelman mentoritoimin-
taa on päästy laajentamaan ja kehittämään vii-
me vuoden pilotoinnin rohkaisevien tulosten 
perusteella. Mentoritoiminnan tavoitteena on 
muodostaa alueellisia mentoriryhmiä, joiden 
jäsenet toimivat alueellaan sovittelutoiminnan 
asiantuntijoina. 

Kaikki menetelmät vaativat ylläpitoa ja pereh-
dyttämistä, mutta parhaimmillaan ne ovat yhtä 
itsestäänselviä kuin ilma, jota hengitämme – 
näin on myös MiniVerson, Verson ja RESTO:n 
osalta. Mentorointi vastaa tähän sisäistämisen ja 
ylläpidon haasteeseen luomalla vertaisoppimi-
sen ja -tuen ilmapiiriä ja kehittämällä restoratii-
visia toimintatapoja koko yhteisössä. Mentorin 
ei tarvitse osata enempää kuin kollegoidensa 
eikä hänellä tarvitse olla valmiita vastauksia 
mietityttäviin kysymyksiin. Mentorina toimi-
minen voi olla käytännössä mitä vain vihreään 
huppariin pukeutumisesta ja sovittelutoiminnan 
käsittelemisestä työyhteisöiden yhteisissä ta-
paamisissa aina sovitteluaiheiseen nukketeat-
teriesitykseen asti. Yhteistä mentorina toimimi-
selle on kuitenkin halu kehittää omaa yhteisöä 
ja syventää omaa asiantuntemusta sovittelun ja 
restoratiivisten toimintatapojen osalta – yhdessä 
muiden kanssa! 

Kokemukset mentoriryhmien koulutuksista ja 
tapaamisista ovat olleet innostavia ja antoisia, 
ryhmäläisten oma asiantuntemus on pääosassa 
ja pulmallisiin tilanteisiin löydetään ratkaisuja 
sekä rohkeutta kokeilla ryhmän tuella. Tässä 
numerossa Terhi Joki kuvaa Nurmijärven mento-
ritoimintaa yhtenä esimerkkinä alueellisesta 
mallista. Mentoritoiminnan tueksi VERSO-oh-
jelmassa on kehitteillä myös syksyllä julkaistava 
mentoritoiminnan opas, joka sisältää konkreet-
tisia ohjeita niin ryhmän muodostamiseen kuin 
sovittelutoiminnan kehittämiseenkin. 

Kiinnostuitko mentorina toimimisesta tai oman 
mentoriryhmän kasaamisesta? Mentoritoiminta 
käynnistyy ryhmästä, joten kokoa oman alueesi 

sovittelutoimijoista porukka ja olkaa yhteydes-
sä, niin mietitään yhdessä alueenne mentoroin-
timahdollisuuksia!

Parhain terveisin,

Keitä ne on ne mentorit?
TEKSTI: NINA HUHTINEN

Nina Huhtinen
mentoRitoiminnan KooRdinaattoRi

nina.huhtinen(at)sovittelu.com

040 197 7272

VERSO-ohjelman Mentoritoiminta on saanut oman 
rahoituksen vuoden 2018 alusta ja toimintaa käynnistetään 
eri puolilla Suomea.

Oletko aktiivinen MiniVerso- tai 
Versotoiminnan ohjaaja sekä 

sovittelun hyödyntäjä ja puolesta 
puhuja?

Kaipaatko vertaisryhmässä 
sovitteluymmärryksen lisäämistä 
ja hyvien käytäntöjen jakamista 
muiden aktiivisten toimijoiden 

kanssa?

Ota yhteyttä!

Sovittelu tukee oppilaiden 
konfliktinratkaisu-

osaamista.
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Nurmijärven Minimentorit
TEKSTI: TERHI JOKI

KUVAT: 

Nurmijärvellä koulutettiin koko varhaiskasvatuksen henkilös-
tö MiniVerson käyttöön vuosina 2014-2015.

Koulutusten jälkeen MiniVerso lähti elämään 
eri yksiköissä eri tavoin. Uusien toimintamallien 
juurruttaminen arjen toimintatavaksi, kun vaatii 
aina paljon aikaa ja kannattelua. 

Uusi toimintapa kuten päiväkotisovittelu vaatii 
pois oppimista vanhasta tutusta toimintamal-
lista. Varhaiskasvatuksessa on pitkät perinteet 
siihen, että aikuisella on vastaukset ja että ai-
kuinen päättää mikä on oikein ja ketä sankti-
oidaan. Päiväkotisovittelussa ravistellaan tätä 
ajattelutapaa ja sen vuoksi muutos on hidas. 

Nurmijärven kuntavasuun on kirjattu sovittelu 
tavaksi ratkoa ristiriitoja. Vasu on hyvä selkän-
oja nyt syntymässä olevalle mentoritoiminnalle. 
Meillä on Nurmijärvellä noin 35 koulutettua 
mentoria. Olemme nyt rakentamassa mallia, 
jolla kannattelemme Miniversoa päiväkotien ar-
jessa ja toivottavasti näin luomme lapsille lisää 
osallisuuden tunnetta ja hyviä kohtaamisia ja 
kuulluksi tulemisen hetkiä. 

Nurmijärven mentorit kokoontuu pari kertaa 
vuodessa. Tapaamisissa pääsee vaihtamaan 
kokemuksia ja tehdään tulevaisuuden suunni-
telmia yhdessä. Mentorimalli Nurmijärvellä on 
synnytetty yhdessä mentoreiden kanssa ja se on 
vasta muotoutumassa. 

Mentoriverkoston rakentamisessa olemme läh-
teneet liikkeelle siitä, että jokaisessa päiväko-

dissa on oma mentori, joka arkisissa kohtaami-
sissa, talon palavereissa, kehittämispäivissä jne. 
muistuttaa ja tukee miniverso asioissa. Luomme 
mentoreista parit, jolloin mentorilla itsellään on 
tuki pulmatilanteissa saatavilla. Olemme luo-
neet sähköisen YAMMER- ryhmän, jossa voi ja-
kaa kokemuksia ja esittää kysymyksiä. 

Suunnitelmissa on perustaa myös Facebook-ryh-
mä, jotta saadaan näkyvyyttä laajemmin tälle 
tärkeälle asialle. 

Toimintakauden alkuun olemme sopineet yhtei-
sesti sen, että jokaisessa yksikössä lapsia muis-
tutetaan Miniversosta ja uusia perehdytetään 
siihen nukketeatterin tms. avulla.  Samalla myös 
kasvattajat saavat hyvän muistutuksen tärkeästä 
asiasta. 

Eletään ihmisiksi :)

Terhi Joki
päiväKodin johtaja 
miniveRso mentoRitoiminnan vastaava

nuRmijäRven Kunta

Tuore raportti nostaa suomalaisen sovittelutoi-
minnan esiin yhtenä kiusaamista ehkäisevän 
ja työrauhaa edistävän toimintakulttuurin osa-
na. Suomalaisen yhteiskunnan sovittelutoi-
mintakulttuuri on kansainvälisessä vertailussa 
ainutlaatuista ja arvostettua. Restoratiivisen 
sovittelutoiminnan tietotaitoa on suomalaisil-
le peruskouluille, toisen asteen oppilaitoksille 
ja päiväkodeille kehitetty ja tuotettu vuodesta 
2001 lähtien. Yhteiskunnassamme tarjotaan var-
haiskasvatus- ja opetustoimen kentän sovittelu-
toiminnan lisäksi mm. riita- ja rikossovittelun, 
katusovittelun, perhesovittelun, työyhteisösovit-
telun, naapuruussovittelun, vakavien rikosten 
sovittelun, tuomioistuinsovittelun ja asianajaja-
liiton sovittelun mahdollisuuksia. 

Raportissa todetaan, että oppimisyhteisöissä 

arjen konfliktitilanteissa sovittelu tuottaa yhteis-
toimintaa niin, että lapsen tai oppilaan omaa 
asiantuntijuutta ja näkemystä arvostetaan, hä-
nen kyvykkyyttään ilmaista ajatuksiaan, tun-
teitaan ja tarpeitaan sekä vastuunottoa tuetaan 
ja hänen voimaantumistaan oman yhteisönsä 
jäseneksi vahvistetaan. Tutkimusten mukaan 
restoratiivisen sovittelun toimintakulttuurin 
implementoiminen ja linkittäminen osaksi päi-
väkodin tai koulun työrauhaa turvaavaa suunni-
telmaa toimii paitsi yhteisön jäsenten – lasten, 
oppilaiden, henkilöstön ja huoltajien - välit-
tömänä konfliktin käsittelyn toimintamallina, 
myös ennaltaehkäisevänä ja sosiaalisia taitoja 
opettavana toimintakulttuurina ennen kuin kon-
fliktit eskaloituvat. Vuorovaikutus- ja tunnetai-
toja sekä konfliktinhallinnan oppimista tuetaan 
näissä yhteisöissä myös oppitunneilla hyödyn-
tämällä restoratiivisia menetelmiä, kuten puhe-
piirejä ja paripiirejä, jolloin kohtaamisen taidot 
vahvistuvat.

Raportin kehittämisehdotus 9 vahvistaa hyvien 
käytäntöjen laajentamista liittyen myös varhais-
kasvatusyksikköjen, koulujen ja oppilaitosten 
sovittelutoimintaan. Kohta 9c (Luku 2):

”Vahvistetaan varhaiskasvatuksen ja kasvatuk-
sen kentän sovittelun toimintakulttuuria ja sovit-
telupalvelujen hyödyntämistä jakamalla näistä 
tietoa päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille 
sekä näiden lähiyhteisöille niin, että sovittelutoi-
mintaa ja -palveluja voidaan ja osataan aktiivi-
sesti hyödyntää erilaisia konfliktitilanteita selvit-
täessä.”

Toisaalta sovittelutoiminnan tietotaito ohjaa 
yhteiskunnan tarjoaman lakisääteisen ja osa-
puolille maksuttoman rikos- ja riita-asioiden 
sovittelun tai muiden sovittelupalvelujen piiriin, 
mikäli päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen 

Sovittelua kiusaamisen 
ehkäisyyn ja työrauhan 
turvaamiseen
Opetusministerin asettaman kiusaamisen ehkäisyä ja työrau-
han edistämistä tarkastelleen työryhmän loppuraportti julkais-
tiin 16.3.2018.
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omat sovitteluresurssit eivät riitä. Näin varhais-
kasvatus, esi- ja perusopetus sekä toisen asteen 
koulutus kiinnittyvät ja mallintavat omassa toi-
minnassaan yhteiskunnassa käytössä olevia so-
vittelun toimintamalleja. Lisäksi raportin sivuilla 
66-67 avataan lyhyesti koulujen restoratiivisen 
toiminnan tutkimusten tuloksia. Opetusministe-
rin asettaman työryhmän raportti on luettavissa: 
julkaisut.valtioneuvosto.fi

Raportin 
kehittämisehdotus 

9c vahvistaa hyvien 
käytäntöjen laajentamista 

liittyen myös 
varhaiskasvatusyksikkö-

jen, koulujen 
ja oppilaitosten 

sovittelutoimintaan.

Verso-ohjelman kannalta tarkasteltuna työryh-
män loppuraportin kehittämisehdotukset sisäl-
tävät monesti restoratiivisia elementtejä. Osalli-
suus, yhteisöllisyys, lapsi- ja nuorisolähtöisyys, 
yhteistoiminnallisuus ja välittäminen ovat muun 
muassa mainittuina. Nuo sanat liitetään joko 
toimintakulttuurin tai toisen ihmisen kohtaa-
miseen. Restoratiivisia yhteisöjä tutkittaessa on 
noita asioita saatu aikaiseksi joko tuloksina tai 
ilmentyminä. Siinä mielessä loppuraportin ke-
hittämisehdotusten tavoiteasettelu ja sovittelu-
toiminnan tavoitteet tukevat toisiaan.

Maija Gellin osallistui työryhmän työskente-
lyyn kutsuttuna Suomen sovittelufoorumin 
edustajana.

Maija Gellin
ohjelmajohtaja / veRso-ohjelma

Jarmo Holopainen
Koulutussuunnittelija / veRso-ohjelma,
miniveRso

Uutisia lyhyesti

VERSO-ohjelman uusi podcast: 
Sovittelun aallot

Sovittelun aallot on VERSO-ohjelman 
oma podcast-ohjelma, jossa puhutaan 
koulu- ja päivähoitokentän sovittelusta, 
restoratiivisuudesta ja vähän siitä vierestä 
vaihtuvien vieraiden kanssa. Podcastin 
juontajana ja haastattelijana toimii Verso-
kouluttaja Laura Taumaa. Jaksot linkitetään 
Verson Facebookiin, mutta voit kuunnella 
niitä suoraan myös Kieku- ja SoundCloud-
palveluista. Tervetuloa aalloille meidän kanssa!

Tänä vuonna aina kuun viimeisenä perjantaina  
podcast julkaistaan seuraavilla teemoilla ja 
vierailla:

• Elokuu: VERSO-ohjelma - Mistä kaikki al-
koi? (Maija Gellin ja Eeva Saarinen)

• Syyskuu: Verso (Janne Johansson, Leena 
Saarela ja Laura Taumaa)

• Lokakuu: MiniVerso (Piipi Hiltunen, Tiina 
Nurmi ja  Jarmo Holopainen)

• Marraskuu: Resto (Maija Gellin, Eeva Saari-
nen ja Janne Johansson)

• Joulukuu: VERSO-ohjelman Mentoritoi-
minta (Nina Huhtinen ja mahdollisesti mui-
ta vieraita)

SSF:n syyskokous

Suomen sovittelufoorumi ry:n varsinainen ko-
kous eli syyskokous maanantaina 26.11.2018 
klo 18 alkaen yhdistyksen toimistolla osoittees-
sa Kutomotie 16 00380 Helsinki. Asialistalla 
sääntöjen mukaiset asiat kuten vuoden 2019 
toimintasuunnitelma sekä vuoden 2019 hal-
lituksen jäsenten valinta. Tilaisuus edellyttää 
yhdistyksen jäsenyyttä. Kahvitarjoilu. Tarkempi 
asialista lähetetään jäsenille kokouskutsun yh-
teydessä lähempänä. Syyskokousta edeltäväs-
sä hallituksen kokouksessa käsitellään vuoden 
viimeiset jäsenhakemukset, joten jätä mahdol-
linen hakemuksesi jo nyt. Ohjeet SSF:n kotisi-
vulla www.sovittelu.com.

Vuoden kasvatuskentän sovittelija 
2018 -palkinto

Vuoden varhaiskasvatus- ja kasvatuskentän 
sovittelijaa valitaan jälleen VERSO-ohjelman 
puitteissa. Ehdota päiväkodin tai koulun sovit-
telijatoimijaa, ryhmää, tahoa tai henkilöä, joka 
on toiminut aktiivisesti sovittelijana tai muuten 
edistänyt tai tukenut sovittelun hyödyntämistä 
omassa yhteisössään. Lähetä ehdotuksesi perus-
telun kanssa 15.11.2018 mennessä sähköpos-
tilla osoitteeseen verso@sovittelu.com otsikolla 
”Vuoden kasvatuskentän sovittelupalkinto”.

Sovittelijapäivät 2019

Sovittelijapäivät toteutuvat helmikuussa 2019. 
Sovittelijapäivät kokoavat yhteen eri sovittelun 
osa-alueiden toimijoita kuuntelemaan ja kes-
kustelemaan sekä jakamaan arvokasta asiantun-
tijuutta sovittelun kentältä. Ilmoittautuminen on 
käynnissä. Katso ohjelma ja ilmoittautumisoh-
jeet toisaalla tässä lehdessä!

VERSO-ohjelmalle uusi työntekijä

VERSO-ohjelma sai uuden työntekijän. Iida 
Lehtimäki aloittaa kouluttajan tehtävissä 
29.10.2018 täydentäen MiniVerso- ja Verso-toi-
minnan kouluttajatiimiä erityisesti lapsille ja 
nuorille suunnatuissa koulutuspäivissämme.

Tervetuloa joukkoon Iida!

Kotisivut uudistuvat

Suomen sovittelufoorumin ja VERSO-ohjelman 
kotisivut uudistuvat. Kotisivujen ilme muuttuu 
ja luettavuus myös mobiililaitteilla paranee. 
Uudet sivut julkaistaan lokakuun 2018 loppuun 
mennessä. Kotisivumme osoite pysyy edelleen 
samana eli osoitteessa www.sovittelu.com pää-
set katsomaan yhdistyksen asioita ja osoitteessa 
www.sovittelu.com/vertaissovittelu ovat VER-
SO-ohjelman sivut selailtavissa.

VERSO-ohjelman Sovitteleva ja restoratiivinen 
yhteisö -kurssilla numero 59 palkittiin tuhannes 
RESTO-kurssin osallistuja erityisopettaja Juha 
Aro! Onnea!

RESTO-kurssia on järjestetty vuodesta 2010 al-
kaen ja tämän syksyn aikana jo 64. kurssi on 
aloittamassa matkansa. Meidän mieleemme 
ovat jääneet erityisesti ihanat, innostuvat ja 
inspiroivat kurssilaiset. 

Tuhannes RESTO-kurssilainen!
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Elokuussa julkaistu Työturvallisuusoikeus-teos 
(Edita) sisältää muun ohessa työoikeuden profes-
sori Seppo Koskisen ja Suomen Sovittelufoorumin 
puheenjohtaja, FT, YTM Timo Pehrmanin yhteen-
vedon työyhteisösovittelun juridisesta puolesta. 
Käyn tässä lyhyesti läpi artikkelin sisältöä muuta-
min nostoin. 

Työyhteisösovittelua harkitseva työnantaja löytää 
artikkelista juridisten näkökulmien ohessa alan 
kahden konkarin laajan näkemyksen sovittelijan 
ammattitaitovaatimuksista, jolloin toimeksianto-
sopimuksen teko mahdollisen ulkopuolisen so-
vittelijan kanssa helpottuu. Työyhteisösovittelijan 
näkökulmasta artikkeli kokoaa yhteen tärkeimmät 
pointit onnistuneen sovittelun toteuttamiseksi juri-
disesti vastuullisesti.

Kysyin vielä Timo Pehrmanilta hänen ajatuksiaan 

artikkelista, ja hän nosti esiin seuraavaa:

”Artikkelissa määritellään juridinen perusta ja 
tuki työyhteisösovittelulle. Tuen merkitys koros-
tuu muun muassa tilanteissa, joissa osapuolet ei-
vät enää halua kohdata ja osallistua sovitteluun. 
Asian tärkeys on tullut esille hyvin monissa sovit-
telutapauksissa viime vuosina. Sovittelijoiden on 
todella tärkeätä perehtyä juridisiin periaatteisiin 
ja informoida niistä myös yrityksen johtoa ja hen-
kilöstöä ennen sovittelun alkamista.”

Sovittelijan rooli

Artikkelissa käsitellään sekä työyhteisön sisäis-
ten että ulkopuolisten sovittelijoiden asemaa, 
oikeuksia ja velvollisuuksia.  Mitä kaikkea sovit-
telija voi työnantajan antaman valtuutuksen puit-
teissa tehdä, kun viime kädessä vastuu on aina 
työnantajalla?

Sovittelijalla on tärkeä rooli jo tehtäessä toimek-
siantosopimusta sekä määriteltäessä ketä sovitte-
luun osallistuu. 

(Työnantajan..)”Ohjaus ja valvonta toteutuvat so-
vittelua käytettäessä hyväksymällä toimeksianto-
sopimus, joka sisältää selkeän kuvauksen sovitte-
luprosessista sekä käytettävästä toimintamallista. 
Sovittelussa tavoitteena on se, että työnantaja tai 
tämän päätäntävaltainen edustaja osallistuu so-
vitteluun työnantajaosapuolena.”

Jotta työnantaja pystyy osoittamaan sovittelun 
kautta pyrkineensä toteuttamaan laissa asetettuja 
velvoitteita, tulee mukana sovittelussa olla työn-
antajapuolelta asemaltaan riittävän korkea hen-
kilö – lähiesimies ei tätä useinkaan ole. Keskeistä 
on, että kyseisellä henkilöllä on toimivalta tehdä 
päätöksiä. 

Yhteenveto uuden 
Työturvallisuusoikeus-teoksen 
Työyhteisösovittelu-artikkelista
TEKSTI: LEENA SAARELA

Mitä kaikkea on hyvä huomioida työyhteisösovittelua harkit-
taessa ja sitä toteutettaessa?

”Jonkinlaisena nyrkkisääntönä määriteltäessä 
työnantajaa tulisi muistaa, että työnantajan lai-
minlyödessä velvoitteitaan ”ainakin pääjohtaja on 
aina syyllinen” (Teuri Brunila).”

Työnantajan rooli

”Työturvallisuuslain mukaan työnantajalla on huo-
lehtimisvelvoite, työpaikan vaarojen selvittämisvel-
voite sekä toimimisvelvoite.” 

Työyhteisösovittelun mahdollisesta käytöstä yhte-
nä lain edellyttämänä toimena päättää aina työn-
antaja tilanteen mukaan. Näitä tilanteita artikke-
lissa avataan juridisesti eri näkökulmista. Samoin 
sitä, miten käy, ellei työnantaja puutu tilanteeseen.

Koskinen ja Pehrman pohtivat myös työnantajan 
velvollisuutta järjestää sovittelu riippuen esim. 
yrityksen koosta, vakavaraisuudesta tai työnanta-
jan valveutuneisuudesta. Monimutkaisesta asiasta 
avataan useampia eri näkökohtia esim. näin: 

”Todella varovaisesti työturvallisuuslain työnanta-
jalle asettamia velvoitteita tulkiten voidaan katsoa, 
että mikäli työnantaja on tietoinen sovittelun mah-
dollisuudesta, mikäli asia ei ratkea omatoimisesti 
tai tukiorganisaation avulla ja taloudelliset edelly-
tykset sovittelun järjestämiseen ovat olemassa, so-
vittelu on työnantajan velvollisuus.”

Työntekijän rooli

Työturvallisuuslain 18 § toteaa seuraavasti: 

Työntekijän on noudatettava työnantajan toimi-
valtansa mukaisesti antamia määräyksiä ja ohjeita. 
Työntekijän on muutoinkin noudatettava työnsä 
ja työolosuhteiden edellyttämää turvallisuuden ja 
terveellisyyden ylläpitämiseksi tarvittavaa järjestys-
tä ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta.
Työntekijän on myös kokemuksensa, työnantajalta 
saamansa opetuksen ja ohjauksen sekä ammatti-
taitonsa mukaisesti työssään huolehdittava käytet-
tävissään olevin keinoin niin omasta kuin muiden 
työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä.

Työntekijän on työpaikalla vältettävä sellaista mui-
hin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta 
epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän tur-
vallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa.

Kirjaus näyttää melko yksiselitteiseltä, mutta ar-
tikkelissa jokaista kohtaa avataan vielä lisää suh-
teessa sovitteluun. Erikseen nostetaan esiin vielä 
esimiehen velvoitteet osallistua sovitteluun aina, 

oli hän sitten riidan osapuoli tai ei.

Velvoite osallistua ja sen rikkominen

Artikkelissa käydään läpi velvoitetta osallistua so-
vitteluun sekä seuraamuksia velvoitteen rikkomi-
sesta esim. häirinnästä syytetyn, uhrin, yhteisön 
muiden työntekijöiden sekä esimiesten näkökul-
masta.

Sovittelijan roolia velvoitteita rikottaessa artikkeli 
valaisee myös: ”Sovittelija saattaa seuraamuksena 
”niskoittelusta” henkilön yrittäessä sabotoida so-
vittelua ilmoittaa asian työnantajalle mahdollisia 
toimenpiteitä varten. Sovittelijan rooliin ei tule yh-
distää oikeutta määrätä osallistujille seuraamuksia. 
Seuraamukset kuuluvat työnantajan määräämis-
valtaan.”

Sovittelijan roolin haasteet ja vastuut

Koskinen ja Pehrman ovat koonneet laajan listan 
sovittelijan ammattivaatimuksia, haasteita ja vas-
tuita niin aloitusvaiheessa kuin sovitteluprosessin 
aikana.

”Yleisenä ammattivaatimuksena sovittelijan tulee 
omata monenlaisia taitoja, kuten kykyä rakentaa 
yhteistyötä osapuolten auttamiseksi, kykyä luottaa 
ihmisiin ja heidän kykyihinsä ratkaista ongelmiaan 
ja kykyä luoda turvallinen sovitteluympäristö. On 
esimerkiksi todettu, että sovittelijan rauhallisuus 
vaikuttaa myönteisesti sovittelutilanteessa.

Työyhteisösovittelijoilla tulisi olla hyvä perehty-
neisyys sovittelun teorioihin, sovitteluprosessiin, 
yritystoimintaan, johtamiseen, yhteistyötaitoihin ja 
työturvallisuuslakiin.”

Suosittelen

Suosittelen teoksen lukemista kaikille työyhteisön 
hyvinvoinnista vastaaville ja etenkin työyhteisöso-
vittelua työkseen tekeville. Linkki laajempaan yh-
teenvetooni löytyy SSF:n sivuilta kirjaa koskevan 
uutisen ohesta.

Leena Saarela
työyhteisösovittelija, veRso-Kouluttaja, halli-
tuKsen jäsen (ssF)
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SUOMEN SOVITTELUFOORUMI RY
(SSF) ON YLEISHYÖDYLLINEN JA 
VOITTOA TAVOITTELEMATON 

YHDISTYS, JOKA TUKEE KAIKKIEN 
SOVITTELUN OSA-ALUEIDEN 

TOIMINTAA SUOMESSA. 

www.sovittelu.com
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Toimitus: Maija Gellin /  Taitto ja ulkoasu: Janne Johansson


