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Suomen Sovittelufoorumi ry:n hallitus 2014 
• Timo Pehrman, puheenjohtaja 

• Henrik Elonheimo, tutkija 

• Maija Gellin, ohjelmajohtaja 

• Barbro Widing, sovittelija 

• Antti Heikinheimo, laamanni, varapuheenjohtaja 

• Juhani Iivari, dosentti 

• Synnöve Karvinen-Niinikoski, professori 

• Martti Hurskainen, palvelupäällikkö 

• Seppo Mäki, pastori, konsultti 

• Marja Pelli, asianajaja 

• Jukka Salomaa, asianajaja 

• Keijo Norvanto, ulkoministeriö 

– Asiantuntijajäsenet: 

• Aarne Kinnunen, neuvotteleva virkamies  

• Anne Palm, pääsihteeri, Katunet 

• Esa Poikela, professori 

• Kalle Liesinen, eversti evp. 
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Suomen sovittelufoorumi ry 

 

• Visio:  

Sovittelu juurtuu suomalaiseen yhteiskuntaan niin, 

että yksilöt ja yhteisöt käyttävät sovittelua yleisenä 

konfliktin ratkaisumenetelmänä.  

• Strategia: 

Päämääräänsä SSF edistää vaikuttamalla, 

tiedottamalla ja kokoamalla yhteen sovittelun 

asiantuntemusta ja toteuttamalla sitä tukevia 

hankkeita ja toimintoja.  
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Sovittelun käyttöalueet Suomessa 

1. Perhesovittelu 

2. Sovittelu päiväkodeissa (alkamassa) 

3. Koulusovittelu (vertaissovittelu) 

4. Työyhteisösovittelu 

5. Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 

6. Tuomioistuinsovittelu 

7. Suomen Asianajajaliiton sovittelu 

8. Monikulttuurinen sovittelu ja naapuruussovittelu 

9. Ympäristöasioiden sovittelu 

10. Kansainvälinen sovittelu eli rauhansovittelu 

11. (Omaisyhteistyösovittelu, tutkimus alkamassa) 

 



SSF/2013/pehrman 5 SSF/2013/pehrman 5 

Ihmiskeskeisyys / Emansipaatio 

• Emansipaatiolla tarkoitetaan vapautumista 

holhouksesta tai muusta eriarvoisuudesta. 

Se tarkoittaa myös tasa-arvon 

saavuttamista. (Nurmi ym. 2001) 

 

• Ihmiskeskeisessä sovittelussa ihmisen tulee 

kokea olevansa vapautettu byrokraattisista 

kahleista ja olevansa vapaa ilmaisemaan 

itseään omana itsenään. (Pehrman 2013) 
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Sovittelun hyödyt 

• Sovittelu on tarkoituksen mukainen menetelmä ( 
nopea ja voidaan toteuttaa erilaisissa paikoissa). 

• Sovittelulla saadaan aikaan kestäviä ratkaisuja 
(järkevyys, realistisuus). 

• Sovittelu on tehokasta (säästää aikaa, energiaa ja 
kustannuksia). 

• Sovittelu on vaikuttavaa (”ihmiset kannattavat sitä, 
mitä ovat luoneet”). 

• Sovittelu on konflikteja ehkäisevää toimintaa ( 
aikainen puuttuminen lieventää niiden vakavuutta). 

• Sovittelu säilyttää suhteet tai määrittää ne uudella 
terveemmällä tavalla (yhteinen ymmärrys lisääntyy). 

• Sovittelu on henkilökohtainen ja luottamuksellinen 
(osapuolet rohkaistuvat puhumaan avoimesti) (Domenici 

&Littlejohn 2001) 

 


