
SOVITTELUN 
TULEVAISUUS: KOHTI 
PROFESSIOTA? 
 

Sovittelijapäivät 7.2.2019 
Kehittämispäällikkö Henrik 
Elonheimo, THL 



RIKOS- JA ERÄIDEN RIITA-ASIOIDEN 
SOVITTELU: MERKKIPAALUJA 

 1983: Toiminta alkoi projektina Vantaalla  
 2006: Sovittelulaki voimaan 2006 
 2016: THL kehittämis- ja koordinointivastuuseen 
 2017: 15 000 tapauksen raja rikki 
 2018: Valtionapu kasvoi 
 2019: Sovittelijoiden kulukorvaus kasvoi 
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YHTEISTYÖ AMMATTILAISTEN JA 
VAPAAEHTOISTEN VÄLILLÄ 

 Suomessa rikos- ja eräiden riita-asioiden sovittelu nojaa 
vahvasti vapaaehtoissovittelijoiden panokseen 

 1,4 milj. suomalaista tekee jonkinlaista 
vapaaehtoistyötä 
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AMMATTILAISET SOVITTELUTOIMISTOISSA 
 N. 100 

 Vastaavia 18, ohjaajia 68 ja muuta henkilöstöä 14 

 Rekrytoivat, valvovat ja ohjaavat vapaaehtoissovittelijoita 
 Oltava soveltuva korkeakoulututkinto 
 Voivat sovitella myös itse 
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VAPAAEHTOISSOVITTELIJAT 
 N. 1200 
 Saavat vain kulukorvauksen 
 Sovittelijana voi toimia henkilö, joka on suorittanut sovittelutoimintaan 

perehdyttävän koulutusjakson ja jolla muutoin on sellainen koulutus, taito ja 
kokemus, jota tehtävän asianmukainen hoitaminen edellyttää, ja joka on muutoin 
tehtävään soveltuva 

 Peruskurssi: n. 50 kontaktiopetustuntia 
 Jatkokoulutus: 

 Lähisuhdeväkivalta (170 tuntia) 
 Lapset & nuoret (100 tuntia) 
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Sovittelu on erityisen vaativaa vapaaehtoistyötä: 
Kv + kansalliset normit + restoratiivinen oikeusteoria asettavat 
vaatimuksia sovittelijoiden kelpoisuudelle, koulutukselle ja 
toiminnalle 
 Sovittelijoiden toimintaa valvotaan 
 Noudatettava yhtenäisiä käytäntöjä 
 Asiat osapuolille ainutkertaisia ja tärkeitä 
 Sovittelu lähellä viranomaistehtävää ja voi vaikuttaa viranomaisten 

päätöksiin 
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 Arvioida sovittelun edellytykset: osapuolten vapaaehtoisuus ja 
voimavarat 

 Kohdella osapuolia tasapuolisesti, samalla varmistaen rikoksen 
hylättävyys 

 Tasapainottaa osapuolten valtasuhdetta ja osallistaa kaikki dialogiin 
 Arvioida osapuolten palveluiden tarvetta ja tunnettava palvelutarjontaa 
 Lainsäädännön perusperiaatteita 

– Tehdä päteviä sopimuksia 
– Tarvittaessa estää kohtuuttomat sopimukset 
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MILLAINEN ON HYVÄ SOVITTELIJA? 
 Kuuntelee ja havainnoi tilannetta aktiivisesti 
 Tuntee roolinsa rajat; ei ole terapeutti eikä tuomari 

– Sovittelu ei ole terapiaa eikä minioikeudenkäynti 
 Malttaa olla taustalla: fasilitaattori 
 Oikeudenmukainen, kärsivällinen, hyvät tavat 
 Selkeä ja hienotunteinen kommunikaatio 
 Osoittaa tarvittaessa johtajuutta ja osaa ottaa tilanteen hallintaan; takaa 

turvallisuuden 
 Osaa käsitellä haastavia asiakkaita ja tilanteita 
 Tunnistaa myös omat tunteensa ja osaa käsitellä niitä ammattimaisesti 
 Valmis oppimaan ja kehittymään 
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MIKSI MAALLIKOITA? 
 Nils Christie: Power trap: koulutus tuo liikaa valtaa ja professiot varastavat 

konfliktit 
 Fasilitoiva työtapa 
 Ymmärrettävä kieli 
 Asiakkaat arvostavat 
 Joustavat työajat 
 Kustannustehokkuus 
 Kansalaisyhteiskunta vahvistuu 

– Rinnakkaisilmiö: lautamiehet 
 Käytännössä vapaaehtoisten koulutustausta usein korkea 
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MIKSI AMMATTILAISIA? 
 Kasvavat laatuvaatimukset 
 Legitimiteetti, luotettavuus, imago 

– Helpottaa sovittelun sovellusalan laajentamista 
 Tapaukset hyvin tärkeitä osapuolille ja sovittelulla voi olla oikeudellisia 

vaikutuksia 
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KOHTI AMMATTIMAISUUTTA? 
 Tarvitaan tiettyä professionaalisuutta, mutta täysi ammattimaisuus olisi 

liian iso valtionsiirtymä talouden ja sovitteluideologian kannalta 
 Maallikko- ja ammattilaistyö voidaan yhdistää: he voivat sovitella yhdessä 
tai ammattilaiset voivat hoitaa vaativimmat asiat. Esim: 

– Yhteistyössä katusovittelun kanssa on ammattilainen mukana 
– Vakavimpia rikoksia ovat sovitelleet toimistojen ammattilaiset 
– LSVV sovittelu ammattimaistumassa? 

 Miten vastataan ammattimaisuuden riskeihin? (konfliktivarkaus + 
korkeammat kustannukset) 
– Restoratiivisen oikeuden arvojen & periaatteiden ymmärrys 
– Asiakaslähtöisyys, joustavuus, informaali oikeus 

 

 Henrik Elonheimo / THL 14 7.2.2019 



ESIMERKKEJÄ VAATIMUKSISTA: LSVV-SOVITTELU 
 Arvioidaan voisiko toinen kahdesta sovittelijasta olla ammattihenkilö 

 Selvitetään kuinka paljon sovittelun ammattihenkilöstön määrää tulisi lisätä, mikäli 
ammattihenkilö osallistuisi sovittelun edellytysten arvioinnin lisäksi myös erillis- ja 
yhteistapaamisiin 

 Selvitetään mahdollisuus palkata jokaiseen sovittelutoimistoon sosiaalityöntekijä 

 Palveluohjaus varmistetaan sovitteluprosessin jokaisessa vaiheessa ja asiakkaat 
ohjataan saattaen vaihtaen tarpeenmukaisiin palveluihin 

 Vahvistetaan sovittelun tutkimuksellista tietopohjaa 

 Kehitetään sovittelijoiden ja sovittelun ammattihenkilöiden koulutusohjelmia 
 Järjestetään vuosittain LSVV-sovittelun ohjaajille valtakunnalliset 

täydennyskoulutuspäivät 
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SOVITTELIJOIDEN KOULUTUSTARPEET 
 Koulututus olennaista, jos haluamme lisää uskottavuutta, legitimiteettiä, 

laatua ja laajemman sovellusalan 
 Täydennyskoulutukset 

– Monikulttuurinen sovittelu? 
– Vakavat rikokset? 
– Conferencing? 
– Riita-asiat? 
– Palveluohjaus? 
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VISIOITA 
 Valtionapu 

– Nyt 7,1 miljoonaa  15 000 asiaa 
– Ammattihenkilökunnan palkkataso 

 Sovittelu oletusarvoksi 
– Säästöt taloudellisia & inhimillisiä 
– Myös riitajuttuja  
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Duodecim 2017;133:2351–6  
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SOVITTELUN OPETUS JA TUTKIMUS 
 Opetus 

– Ammattiryhmät jotka ohjaavat asioita sovitteluun 
 Polamk 
 Oikeustieteelliset tiedekunnat 
 OKL ym. 

– Koulutusohjelma sovittelijoille 
 Professuuri 
 Laurea 
 Sertifikaatti? 

– Yhteiset arvot restoratiivisen oikeuden teoriasta (eettinen koodi) 

 Tutkimus 
– Asiakaspalaute 
– Sovittelun vaikutus osapuolten tulevaisuuteen 
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Kooste huhti-joulukuu 2018 asiakaspalautteista (N=931) 
  



LISÄÄ VISIOITA 
 Keskushallinnon vahvistus 

– Ennen AVI:t, nyt vain 2 täyttä työntekijää 
– THL:n etuina esim. taloushallinto-, juridiikka-, viestintätiimit ja 

synergia eri valtionpalveluiden tuottamisessa 
– Ihannetilana kuitenkin ”kriittinen massa” 

 

7.2.2019 Henrik Elonheimo / THL 21 



Sovittelukenttä nähtävä kokonaisuutena 
• Ministeriöt ylittävä yhteistyö: ”Ongelmakeskeisyys” 
• Yhden luukun ”oikeuspalvelukeskus”? 
• Yhden toimijan malli: ”sovitteluvirasto”? 
• Projektit vs. pysyvät rakenteet 

• Dynaamisuus, innostus, ketteryys vs. 
• Pitkäjänteisyys, yhteistyö, identiteetti, arvostus 



KIITOS! 
Palaute: 

Henrik.Elonheimo@thl.fi 
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