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SOVITTELU VERKOSSA -PILOTTIHANKE
Sovittelu verkossa -palvelu (Sove) on Suomen Sovittelufoorumin pilottihanke,
jota on rahoittanut Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) koronaajan

poikkeusrahoituksella.

Hanke

käynnistyi

1.7.2020

ja

sen

ensimmäinen

vaihe päättyi 31.12.2020. Hankkeeseen palkatut kolme osa-aikaista työntekijää
mallinsivat
liittyvää

hankkeen

aikana

neuvontapalvelua

sovittelutoimintaa

verkossa.

Hankkeen

ja

konfliktien

työntekijät

ovat

käsittelyyn
kirjanneet

nämä kokemukset tähän oppaaseen. Toiveenamme on, että oppaan vinkkejä
ja ajatuksia voivat hyödyntää eri sovittelutoimijat ja muut ammattilaiset, jotka
työssään sovittelevat, sekä kaikki, jotka työssään tai vapaa-ajan toiminnassaan
ohjaavat, fasilitoivat tai kouluttavat verkossa.

HANKKEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS
Hankkeen

tavoitteena

ratkaisemisessa
kynnyksen

apua

oli

tukea

tarjoamalla
verkossa

ihmisiä

maksutonta

sekä

lisätä

erilaisten
ja

konfliktitilanteiden

luottamuksellista

sovittelutoiminnan

matalan

tunnettavuutta.

Hankkeen työntekijät kehittivät ja pilotoivat verkkopalvelumuodon, jonka kautta
voi

saada

välittömästi

apua

oman

konfliktin

käsittelyyn

puhelin-,

chat-

tai

videoyhteyden avulla. Verkkopalvelun keskeinen tavoite oli konfliktitilanteiden
käsittelyn neuvonta ja ohjaus, sekä soveltuvissa tapauksissa myös konfliktien
sovittelu

etäyhteyksillä.

kynnyksen
tarkastella

palvelun,
tilannetta

Tämänlainen

jossa
ja

sovittelija

pohtia

verkkotoiminta
voi

sopivaa

yhdessä

mahdollisti

yhteydenottajan

menettelytapaa

matalan
kanssa

(konflikti)tilanteen

ratkaisemiseksi.
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Hankkeen
erilaiset

aikana
konfliktit

korostui

se,

kuinka

aiheuttavat

kuormittavia

ihmisille.

ja

Palvelumme

ahdistavia
pystyikin

tilanteita

vastamaan

erityisen hyvin juuri yleisen neuvonnan ja henkisen ensiavun tarpeeseen – useat
asiakkaistamme

korostivat

sitä,

miten

helpottavaa

oli

päästä

puhumaan

konfliktitilanteesta ja tulla kuulluksi. Joissakin tapauksissa tällainen yksittäinen
keskustelu

sovittelijamme

kannustamaan
osapuolien

asiakasta

kanssa.

kanssa

auttoi

avaamaan

Joissakin

jo

purkamaan

keskustelun

tilanteissa

tilannetta

konfliktin

huomattiin,

tai

toisen/toisten

että

asiakkaan

elämäntilanteesta tai jaksamisesta johtuen sovitteluprosessiin ryhtyminen ei
aina

ollut

mahdollista.

Tällöin

pystyimme

antamaan

pitkäaikaisempaa

keskustelutukea ja pohtimaan yhdessä asiakkaan kanssa, kuinka muuten löytää
helpotusta tilanteeseen. Joissakin tapauksissa, kun toisen osapuolen motivointi
ei onnistunut, pystyimme tukemaan aloitteen tehnyttä osapuolta esimerkiksi
neuvomalla, kuinka kirjoittaa rakentavan ja sovittelevan kirjeen tai käymällä
läpi eri vaihtoehtoja tai näkökulmia tilanteeseen.

Pystyimme myös tarvittaessa ohjaamaan asiakkaita muiden sovittelutoimijoiden
piiriin. Ohjausta sovittelutoimistoihin tehtiin erityisesti silloin, jos tapaukseen
liittyi

rikosepäily

toteutettavaa

tai

rikostutkinta,

sovittelua.

tai

Konsultoimme

kun
myös

asiakas

toivoi

kasvokkain

Suomen

Sovittelufoorumin

Naapuruussovittelun keskusta* ja Verso-ohjelmaa tietyissä

naapurustoihin tai

kouluyhteisöihin liittyvissä konfliktitapauksissa. Monien asiakkaiden tilanteisiin
liittyi muitakin ulottuvuuksia kuin konflikti toisen osapuolen kanssa. Ohjasimme
tällaisissa tapauksissa asiakkaitamme myös muiden sosiaali- ja terveysalan
sekä kolmannen sektorin toimijoiden palveluiden piiriin.

Etäsovittelut,
osapuolten

eli
ja

verkossa

videoyhteyksillä

sovittelijoidemme

kesken

toteutetut

onnistuivat

videotapaamiset

poikkeuksetta

hyvin.

Etäyhteydet ja palvelumuotomme mahdollistivat nopean palvelun ja sen, että
sovittelut päästiin aloittamaan nopealla aikataululla.

*Lisätietoa Naapuruussovittelun keskuksesta voit lukea täältä:
www.naapuruussovittelu.fi
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PALVELUMUODON KEHITTÄMINEN
Palvelumuotoa kehittäessä oli lähtökohtana hankkeen kohderyhmä, eli kuka
tahansa,

joka

kaipaa

tukea

arjen

konfliktitilanteessa

omassa

lähiympäristössään, esim. perheessä, koulussa tai naapurustossa. Hankkeemme
sovittelijat
varsinaisen

palvelivat

asiakkaita

sovittelutyön

ohessa,

joustavasti,
mm.

ja

ottivat

kuuntelijoina,

erilaisia

sovittelu-

rooleja

ja

muun

palvelukentän asiantuntijoina sekä neuvonantajina. Tämänlaisella joustavalla
työotteella

pystyimme

palvelemaan

asiakkaita

mahdollisimman

matalalla

kynnyksellä. Huomasimme myös, että joskus sovittelulle ei ollut tarvetta, sillä
asiakkaille saattoi riittää se, että he pääsivät purkamaan tilannetta yhdessä
sovittelijan
lähteä

kanssa

tai

voimaantuivat

ratkaisemaan

etäyhteyksien

käyttö

konfliktia
edesauttoi,

keskustelusta

tai

riitaa.

mahdollisti

niin,

että

Palvelun
sen,

että

halusivat

joustavuus,

itse
jota

sovitteluprosessille

pystyttiin antamaan aikaa – sovittelijamme saattoivat olla osapuolien kanssa
yhteydessä useaan otteeseen ja osapuolet pystyivät ottamaan miettimisaikaa.

Pilottihankkeen tulokset osoittavat, että palvelulla voidaan
vahvasti tukea ihmisiä konfliktitilanteessa ja auttaa heitä
omaehtoisessa konfliktinratkaisussa
lisätä ihmisten tietoutta sovittelusta, mitä kautta konfliktien käsittely
sovittelevalla lähestymistavalla voisi yleistyä tai ihmiset hakea
aikaisemmin apua
tarjota valtakunnallista matalan kynnyksen sovittelua, joka on
ammattitaitoisten sovittelijoiden järjestämää.

Hankkeen

vakiintuessa

ja

laajetessa

kohderyhmä

voisi

löytää

palvelun

nopeammin, jo ennen kuin konfliktitilanteet pääsevät kärjistymään.
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MILLOIN ETÄSOVITELLA?
Sovittelu

verkossa

poikkeustilan
verkkoon,

ja

-hanke

aikana.
niinpä

käynnistettiin

Koronatilanteen

koronaviruspandemian

takia

sovittelutoiminnan

iso

osa

aiheuttaman

palveluista

mallintamiselle

on

siirtynyt

verkkoympäristöön

oli

selkeä tarve. Tätä työtä ovat jo aikaisemmin tehneet eri sovittelutoimistot
rikos- ja riita-asioiden sovittelussa ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
kehitti näitä menetelmiä oleellisesti pandemian alettua. Vuoden 2020 aikana
mm.

Naapuruussovittelun

keskuksessa

huomattiin,

että

tarve

sovittelutoiminnalle on kasvanut selkeästi viime vuosiin verrattuna. Syynä voivat
olla

sekä

lisääntyneet

sovittelutoiminnasta.

arjen

Onkin

konfliktit

selvää,

että

että

ihmisten

etäsovittelu

kasvanut
tulee

tietoisuus

kysymykseen

erityisesti niissä tilanteissa, joissa lähisovittelua ei syystä tai toisesta voida
järjestää.

Hankkeen

mahdollisuus

madalsi

sovittelutoimintaan.
kohtaaminen

aikana

huomattiin
monien

tuntua

myös,

asiakkaiden

Kärjistyneissä

saattoi

kuitenkin

etäsovittelun

kynnystä

osallistua

toisen

osapuolen

konfliktitilanteissa
turvallisemmalta

että

etäyhteyksillä.

Myös

tapaamisajat oli joustavampi sopia, kun matkustamiseen ei kulunut aikaa.

Suomessa
koulutetut

sovittelukenttä
vapaaehtoiset

työpaikkakonfliktien,
konfliktien,

on

laaja

ja

monipuolinen;

toteuttavat

perheasioiden,

naapuruusriitojen

ja

mm.

alan

rikos-

rakennusriitojen,
koulumaailman

ammattilaiset

ja

ja

riita-asioiden,

ympäristöön
konfliktien

liittyvien

sovittelua.

Kokemustemme mukaan onkin perusteltua, että tulevaisuudessa yhä useampi
ammattilainen tulee myös hyödyntämään etäsovittelua, mikä mahdollistaa sen,
että yhä useammat voivat hyötyä sovittelusta valtakunnallisesti.
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KORONAVIRUSPANDEMIAN VAIKUTUKSISTA KONFLIKTIEN
SYNTYYN TAI KÄRJISTYMISEEN
Koronaviruspandemia on vaikuttanut arkeemme ja hyvinvointiimme monin eri
tavoin. Yksi merkittävä muutos on ollut monien siirtyminen etätyöhön. Kodeista
on yhä useammin tullut paikka, jossa vietetään pitkiä aikoja ja jossa ollaan
tavallista enemmän vuorovaikutuksessa läheisten tai naapureiden kanssa. Mitä
enemmän

olemme

vuorovaikutuksessa

toistemme

kanssa,

sitä

enemmän

saatamme myös häiritä ja ärsyttää toisiamme. Samalla pandemiatilanne on
vaikuttanut

monien

ihmisten

henkiseen

hyvinvointiin

ja

mielenterveyteen,

lisännyt huolia ja pelkoja sekä omasta tai läheisten sairastumisesta, koronan
vaikutuksista

toimeentuloon

sekä

yhteiskunnan

ja

maailman

tilanteesta

yleensä.

Nämä lisääntyneet huolet ja pelot voivat heikentää ihmisten kykyä ja resursseja
käsitellä

konflikteja

saappaisiin

(esim.

astuminen,

melunsieto,

keskittyminen

kärsivällisyys,

muihin

asioihin

ymmärrys
kuin

ja

toisten

konfliktiin

jne.).

Niinpä monet konfliktit, jotka ovat ehkä olleet pieniä, muhineet pinnan alla,
ovat olleet hallinnassa tai ovat juuri käynnistyneet, saattavat nyt herätä tai
rajusti kärjistyä. Myös uusia konflikteja saattaa kehittyä herkemmin. Tämä ilmiö
on selkeästi havaittu koronatilanteen aikana eri sovittelutoimijoiden piirissä.
Lisääntyneeseen paineeseen voi vaikuttaa myös se, että koronapandemia on
vaikuttanut yleisesti sosiaalipalveluiden saatavuuteen, ja tukea on voitu tarjota
vähemmän

tai

pidemmällä

viiveellä.

Etäsovittelu

voi

vastata

nopeasti,

joustavasti ja valtakunnallisesti tällaisiin asiakkaiden tarpeisiin.
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SOVITTELUTYÖTÄ OHJAAVAT PERIAATTEET
ETÄSOVITTELUSSA
Tässä

kappaleessa

esittelemme

tärkeimpiä

sovittelutyötämme

ohjaavia

periaatteita. Osan periaatteista kohdalla kommentoimme myös sitä, miten ne
realisoituvat etäsovittelussa.

Restoratiivisuus ja fasilitatiivisuus. Sovittelutyömme pohjaa
restoratiivisen oikeuden teoriaan eli korjaavaan konfliktinratkaisuun, jota
toteutetaan fasilitatiivisella sovittelulla. Fasilitatiivisessa sovittelussa kaikki
osapuolet osallistuvat prosessiin henkilökohtaisesti ja he ovat ratkaisussa
ja kohtaamisessa keskiössä – sovittelijat ovat tukemassa ja auttamassa,
eivät ohjaamassa. Restoratiivisella lähestymistavalla käsitellään
konflikteja niin, että kaikkien osapuolten tunteet ja tarpeet otetaan
huomioon. Lähtökohtana on, että osapuolet itse tunnistavat parhaiten
sekä tapahtuneet teot, niiden syyt ja seuraukset että tavat, joilla
vältetään konfliktin uusiutuminen.

Asiakaslähtöisyys. Kunnioitetaan asiakkaan toiveita viestintäkanavan
valinnassa, sovitteluprosessin aikatauluttamisessa ja muissa asioissa
mahdollisimman hyvin

Läpinäkyvyys ja luottamuksellisuus. Käydään tarkasti läpi
sovitteluprosessiin, sovittelijan rooliin ja tietoturvaan liittyvät asiat. Kaikki
sovittelutapaamiset ja mahdolliset jaetut tiedot ovat ehdottoman
luottamuksellisia. Sovittelijat eivät välitä yhden osapuolen kertomia
asioita muille, ellei asiasta erikseen sovita.

Puolueettomuus. Sovittelijat toimivat puolueettomasti. Sovittelijat
jääväävät itsensä, jos heillä on intressejä asiaan tai sovittelun osapuoliin.
Jos sovittelija on ollut syvällisesti yhteydessä vain yhteen osapuolista häntä kuunnellen ja opastaen, hän saattaa menettää puolueettoman asemansa, jolloin hän ei tyypillisesti toimi sovittelijana yhteistapaamisessa.
Sivu
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Tasapuolisuus ja tasa-arvoisten mahdollisuuksien edistäminen
tiedostamalla valta-asetelmiin, taitoihin, kykyihin ja mahdollisuuksiin
liittyvät seikat ja ottamalla ne mahdollisimman hyvin huomioon. Sovittelija
pyrkii varmistamaan, että osapuolilla on yhtäläiset mahdollisuudet
osallistua. Niihin vaikuttavat esimerkiksi osapuolten suhde, terveydentila,
kielitaito, koulutustausta ja tietotekniset valmiudet ja resurssit.

Vapaaehtoisuus ja itsemääräämisoikeus. Sovittelu voi tapahtua vain
osapuolten sitä itse halutessa eli vapaaehtoisuus ja kaikkien osapuolten
itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen on oleellista ja toiminnan keskiössä. Tämä tarkoittaa sitä, että sovitteluun osallistumisen tulee olla aina
vapaaehtoista, myös lapsille ja nuorille, ja tätä korostetaan osapuolille.
Sovittelun voi keskeyttää missä tahansa prosessin vaiheessa. Itsemääräämisoikeus korostuu sovittelutapaamisissa: sovittelija ei arvio ratkaisuja
vaan kannustaa osapuolia itse löytämään ne. Hankkeemme mahdollisti
hyvinkin joustavan palvelutavan; me pystyimme antamaan asiakkaalle
aikaa miettiä sovitteluprosessiin osallistumista.

Kuulluksi tuleminen. Parhaassa tapauksessa sovittelun osapuolet
tuntevat tulleensa kuulluiksi. Siihen ei riitä se, että jokainen saa lyhyesti
kertoa oman näkemyksensä, vaan sovittelijan tulee kysymyksillä pyrkiä
varmistamaan, että toinen osapuoli on myös ymmärtänyt toisen sanoman.
Syvimpien kokemusten ja tunteiden kertominen voi olla erityisesti
etäyhteydellä haastavaa ja sovittelijan pitääkin käytöksellään ja
kysymyksillään tukea kertomista. Erillistapaamisissa on myös hyvä
valmistella osapuolta kertomaan omat kokemuksensa ja tuntemuksensa.

Seuraavilla sivulla ajatuksia sovittelijan vastuusta, turvallisuudesta
ja kielen merkityksestä sovittelussa.
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Ajatuksia sovittelijan vastuusta
Sovittelijan vastuulla on pyrkiä varmistamaan, että sovitteluprosessissa syntyy
aito mahdollisuus osapuolten välisen yhteisymmärryksen kasvattamiseen. Tämä
tarkoittaa

käytännössä

varmistamaan,
sovitella.

että

esimerkiksi

kaikilla

Sovittelijoina

sitä,

sovitteluun

otamme

myös

että

sovittelijoina

osallistuvilla

vastuun

siitä,

on

aito

että

pyrimme
motivaatio

keskustelu

pysyy

kunnioittavana, ja että syyttelyä ja syyllisten etsimistä vältetään. Vastuullamme
on

pyrkiä

puolueettomuuteen,

ärsytyspisteemme,
kriittiseen

havainnoida

tiedostaa

omat

rakenteellisia

itsetutkiskeluun,

jos

ennakkoluulomme

valtasuhteita

omaa

ja

olla

ja

valmiina

toimintatapaamme

tai

puolueettomuuttamme kohtaan esitetään kritiikkiä. Sovittelu perustuu siihen,
että

toiseen

kohdistuvia

olettamuksia

murretaan,

kun

ihmisten

todelliset

tarpeet ja toiveet sanoitetaan. Niinpä sovittelija irtisanoutuu olettamusten ja
yleistysten teosta ja pyrkii työssään edesauttamaan sitä, että myös osapuolet
kyseenalaistavat vakiintuneita olettamuksia, jotka koskevat toista.

Ajatuksia turvallisuudesta sovittelussa
Sovittelun onnistumiseksi on tärkeää, että osapuolet luottavat ainakin jollakin
tasolla

sovittelijaan

osapuolet
vetää

ja

uskaltavat

rajoja

ja

sovitteluun

puhua

toisaalta

prosessina.

kipeistäkin

myös

Luottamusta

asioista,

tunnistaa

ja

uskaltavat

tunnustaa

tarvitaan,
pyytää,

oman

jotta

toivoa,

osuutensa

tapahtuneissa. Jos osapuolet eivät tunne oloaan turvallisiksi, voi tämä estää
heitä

osallistumasta.

sovittelusta

voi

tehdä

Sovittelijan
turvallisen

onkin

siis

tärkeää

osallistujille.

Käsite

reflektoida,

kuinka

turvallisuudesta

voi

tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Turvallisuus sovittelutyössämme ilmeni mm.
pyrkimyksenä varmistaa, että kaikki tulevat kuulluiksi, saavat sanottua kaiken
sen, minkä sanominen on heille tärkeää ja kokevat, että heidät on kuultu ja
että

he

ovat

tulleet

ymmärretyiksi,

eikä

heitä

ole

loukattu

tai

kohdeltu

epäkunnioittavasti.
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Turvallisuus

ei

tarkoita,

turvalliselta

siinä

että

mielessä,

sovittelu

että

omia

välttämättä

tuntuisi

näkökulmia

tai

mukavalta

arvoja

kohtaan

tai
ei

kohdistuisi palautetta tai kritiikkiä.

Ajatuksia kielen merkityksestä sovittelussa
Valta-asetelmiin liittyvä epätasapaino voi tulla esiin siinä, minkälaista kieltä
osapuolet
hierarkioita

käyttävät.
tai

Sanavalinnoilla

voidaan

toiseuttaa

voidaan

ja

luoda

vahvistaa
eroja

stereotypioita

ryhmien

välille.

tai

Toinen

osapuoli saattaa käyttää tunnepitoisempaa kieltä, kun taas toisen puhe voi
kuulostaa analyyttisemmalta. Koska yhteiskunnassamme usein arvostetaan juuri
rationaalisuutta

ja

analyyttisyyttä,

voivat

myös

erot

puhetyylissä

vaikuttaa

osapuolten väliseen valta-asetelmaan tai tunteeseen siitä. Tunnepitoinen puhe
saattaa joillakin henkilöillä tulla vahvana esiin silloin, kun hän kokee tulleensa
väärin

kohdelluksi

tai

tulkituksi.

Koska

sovittelussa

nimenomaan

käsitellään

tunteita, on niiden esiintulo tärkeää. Analyyttisellä puheella toinen osapuoli
saattaa ottaa tietoisesti etäisyyttä asiaan tai toiseen osapuoleen tai osoittaa
ylemmyyttään, mikä on tärkeää huomioida. Sovittelijan tulisikin tarvittaessa
harkita keinoja, joilla tasata näitä eroja.
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Huomaa

Sovittelu

on

tavoitteena
käsitellä
tai

on

ratkaisukeskeistä
käynnistää

tunteita,

kommunikaatiota

sosiaalisia

Sovittelutilanteessa

ei

sen

ajatteluprosesseja,

palauttaa

korjata

ja

suhteita.

keskitytä

etsimään

syyllisiä tai rangaistuksia. Oleellista sovittelulle
kuitenkin
pystyvät

on,

että

sovittelun

tunnustamaan

osapuoli
aikana

omat

tai

osapuolet

tunnistamaan

tekonsa

tai

ja

roolinsa

tapahtuneissa.
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ETÄSOVITTELUN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET
Sovitteluun

verkossa

varauksella,

onhan

tai

etäyhteyksin

sovittelun

ytimessä

on

ymmärrettävästi

ihmisten

välinen

suhtauduttu

vuorovaikutus,

joka

helposti kärsii siitä, ettei kohtaaminen tapahdu samassa tilassa. Tämä johtuu
pitkälti siitä, miten luemme ja aistimme toistemme tunteita, ajatuksia, motiiveja
tai vilpittömyyttä ilmeiden, eleiden, kehonkielen, äänenpainon ja mikroilmeiden
perusteella. Hankkeen aikana huomattiin kuitenkin, että vaikka etäyhteyksillä
sovittelu ei välttämättä ole ihanteellisin vaihtoehto, hyvin harvoin etäyhteyksillä
toimiminen

kuitenkaan

muodostui

esteeksi

vuorovaikutukselle

tai

yhteisymmärryksen löytämiselle. Huomattiin myös, että etäyhteydet madalsivat
useissa

tapauksissa

liittyviin

haasteisiin

kynnystä
löytyy

osallistua

myös

sovitteluun.

ratkaisuja,

joista

Moniin
voi

etäsovitteluun

lukea

lisää

tässä

kappaleessa.

SOVITTELUN KÄYNNISTÄMINEN

Sovittelun

käynnistämiseen

voi

liittyä

haasteita

silloin,

kun

asiakas

ehdottomasti haluaa kasvokkain tapaamisen, tai asiakas ei halua tai osaa
käyttää

tietokonetta

tarvitaan.

Toisen

tai

älypuhelinta,

osapuolen

joka

motivoiminen

videoyhteyden
sovitteluun

voi

käynnistämiseen
olla

sovittelijalle

haastavampaa, jos käytössä ovat vain etäyhteydet, sillä kontakti sovittelijan ja
osapuolen

välillä

voi

tuntua

tällöin

vähemmän

henkilökohtaiselta

ja

tehokkaalta. Sama pätee myös luottamuksellisen suhteen luontiin. Joissakin
tilanteissa,
asiakkaan
Tällöinkin
sovitteluun,

kun

asiakas

paikalliseen
pystyimme
purkamalla

ehdottomasti

toivoi

sovittelutoimistoon

kuitenkin
sovittelua

tukemaan
yhdessä

tai

lähisovittelua,
muulle

asiakasta
sovittelun

ohjasimme

sovittelutoimijalle.
valmistamalla

jälkeen

ja

tätä

antamalla

henkistä tukea.
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Joskus, erityisesti jos osapuolet kuuluivat toistensa lähipiiriin, saattoi ajatus
etäsovittelusta tuntua epämukavalta. Useimmiten sovittelun käynnistämiseen
liittyvät haasteet voitiin kuitenkin välttää hyvällä pohjatyöllä selvittämällä heti
aluksi halukkuus etäsovitteluun ja minkälaiset tekniset mahdollisuudet siihen
löytyivät. Hyväksi osoittautui myös joustavuus viestivälineiden suhteen, esim.
tekstiviestien,
asiakkaan

WhatsApp-viestien,

toiveiden

sovittelijaan
sovitteluita

mukaan.

liittyvien

Tärkeää

huolien

saatoimme

puhelimen
on

kuuntelu

käydä

ja

myös
ja

videopuheluiden
osallistujien

prosessin

ainoastaan

käyttö

sovitteluun

ja

läpikulku.

Joitakin

puhelinneuvotteluissa

muiden

vaihtoehtojen selvittämisen jälkeen. Puhelinsovittelutkin onnistuivat yllättävän
hyvin ilman visuaalista kohtaamista.

Jos

sovittelun

osapuolella

ei

itsellään

ole

osaamista

tai

välineitä

videovälitteiseen sovitteluun, voi apua usein myös antaa sopiva tukihenkilö,
esimerkiksi

sukulainen,

ystävä

tai

osapuolta

työnsä

puolesta

tukeva

sosiaaliohjaaja tai asumisneuvoja.

VUOROVAIKUTUS

Osapuolten ja sovittelijoiden väliseen vuorovaikutukseen voi liittyä enemmän
haasteita

soviteltaessa

enemmän

hiljaisuutta

etänä.

Etäyhteyksillä

esimerkiksi

silloin,

sovittelu

jos

saattaa

asiakas

ei

aiheuttaa

ole

tottunut

puhumaan videoyhteydellä ja kokee olonsa epämukavaksi. Puheenvuorojen
vaihto voi myös olla haastavampaa kuin kasvotusten, sillä videoyhteys voi
toimia
samalla

viiveellä.
tavalla

Kehonkieli,
kuin

ilmeet

tavatessa

ja

läsnäolo

kasvokkain,

ja

eivät

näin

välttämättä

osallistujien

välity

voi

olla

vaikeampi tuntea, onko heillä yhteinen ymmärrys jostakin asiasta.
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Näistä syistä myös empatiaa voi olla vaikeampi osoittaa tai sitä ei osata
tulkita, ja toisaalta turhautuminen voi aiheuttaa osapuolten vetäytymistä tai
hyökkäävyyttä.
osallistua

Lisäksi

sovitteluun

osapuolilla
etänä,

voi

mikä

olla
voi

erilaiset

kyvyt

aiheuttaa

tai

mahdollisuudet

epätasapainon

heidän

välilleen. Tällainen epätasapaino voi liittyä esimerkiksi siihen, miten hyvin osaa
käyttää

teknisiä

välineitä.

Se

voi

liittyä

myös

esimerkiksi

kielitaitoon

tai

erilaiseen energiatasoon esim. tilanteessa, jossa toinen osapuoli ottaa paljon
tilaa ja käyttää aggressiivista puhetapaa. Näitä vuorovaikutuksen haasteita voi
ennaltaehkäistä

useilla

työkaluilla.

Erillistapaaminen

videon

välityksellä

on

tärkeää, jotta osapuoli voi luottamuksella kertoa oman näkemyksensä, mutta
siinä on myös mahdollista testata teknistä yhteyttä ja tarvittaessa opastaa
osapuolta

välineiden

käytössä

ja

vuorovaikutuksessa.

Sovittelija

voi

myös

selittää etäsovittelun menettelytapoja etukäteen viestillä sekä ensimmäisen
tapaamisen alussa.

Osallistujia

voidaan

kannustaa

rauhalliseen

rytmiin

sekä

pitämään

pieniä

taukoja, jotta puheenvuorojen vaihto toimii. Sovittelijan on tärkeää varmistaa
ymmärtäminen toistamalla ja kysymällä, ja osallistujille on hyvä muistuttaa,
että jos teknisiä ongelmia ilmenisi otetaan sovitteluun tauko ja varmistetaan,
että kaikki ovat kuulleet, mitä on sanottu. Sovittelija voi itse mallintaa selkeää
kommunikointia

korostamalla

kehonkieltään,

katsettaan

ja

ilmeitään.

On

tärkeä miettiä, miten hyvin ääni kuuluu, näkyvätkö kasvot kamerassa, osuuko
kasvoihin tarpeeksi valoa ja katsooko suoraan kameraan. Sovittelija voi myös
pyytää

osallistujia

korjaamaan

näitä

asioita,

jos

ne

aiheuttavat

selkeästi

haittaa vuorovaikutukselle.

Kokemuksemme

mukaan

etäsovittelussa

voidaan

hyödyntää

samanlaisia

keinoja kuin sovittelussa yleensäkin, esim. osapuolten syvällistä kuuntelemista,
osapuolten

ilmaisujen

toistoa,

tarkentavia

avoimia

kysymyksiä,

taukoja

ja

hiljaisuutta.
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Huomaa
Vuorovaikutuksen

haasteita

samalla

että

kynnys

muistaa,
osallistua

vuorovaikutus
esim.

ei

kasvot

keskustelua

silti

miettiessä

monella

sovitteluun
olisikaan
näkyisivät
käydä.

voi

on

hyvä

olla

korkea

ylipäätään.

Vaikka

täydellisen

selkeää,

huonosti,

voidaan

Tärkeintä

on

tarjota

osapuolille tasapuolinen mahdollisuus osallistua ja
välttää epätasapainon syntymistä. Esimerkiksi jos
yksi osapuoli ei halua käyttää kameraa ollenkaan,
tulee toiselta osapuolelta tarkistaa, onko hänelle
ok jatkaa sovittelua ja antaa mahdollisuus myös
sulkea oma kameransa.
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Lisäksi

parityöskentelyä

mahdollista.

Jos

tulisi

teknisiä

suosia

ongelmia

myös

etäsovittelussa

ilmenee,

esim.

toisen

niin

paljon

sovittelijan

kuin

yhteys

katkeaa, voi toinen jatkaa sovittelua. Toisen sovittelijoista on myös helpompi
seurata

osallistujien

tunnetasoja.

Esimerkiksi

vetäytyminen

kauemmaksi

kamerasta tai kamerasta pois katsominen voivat olla merkki vaikeista tunteista
tai siitä, ettei henkilö ole läsnä.

TIETOTURVA JA TIETOSUOJA

Tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät kysymykset voivat aiheuttaa huolta tai
luottamuksen puutetta etäsovittelussa. Teknisten yhteyksien ja kansainvälisten
videopuhelusovellusten

tietoturvaan

on

liittynyt

ongelmia,

jotka

ovat

korostuneet korona-aikana yhä useamman siirtyessä etätyöhön. Nämä huolet
voivat
olisikin

heijastua
tärkeä

kertomaan

myös

tuntea

niistä

epäluottamuksena
käyttämiensä

asiakkaille.

luottamuksellisuuden

ohjelmien

Etäyhteyksillä

toteutumista,

etäsovitteluun

sillä

voi

sovittelijoiden

tietoturva-asiat

sovittelu
olla

ja

voi

myös

haastavaa

ja

pystyä

hankaloittaa

varmistaa,

onko

tilanteessa läsnä muita, ulkopuolisia ihmisiä. Osapuolten tunnistaminen voi olla
myös vaikeaa, jos he eivät pidä kameraa päällä. Yksi haaste on myös se, miten
estää sovittelun nauhoittaminen ja kuvaaminen.

Tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät haasteet ovat luonteeltaan sellaisia, että
niihin ei voida täysin puuttua, mutta ongelmien välttämiseksi voidaan tehdä
paljon:
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Läpinäkyvyys
kerrotaan

ja

sitoutuminen

etäsovitteluun

liittyvät

pelisääntöihin.

periaatteet

tai

ne

Tapaamisten
toimitetaan

alussa

etukäteen

osallistujille*, esimerkiksi keskustelut ovat luottamuksellisia ja tarkoitettu vain
kutsun

saaneille,

keskustelun

oltava

rauhallisessa

ympäristössä,

käytetään

videokameraa, kokouksen tallentaminen ja kuvaaminen on kielletty, kokouksen
kutsulinkkiä

ei

saa

luvatta

jakaa,

arkaluonteisia

henkilötietoja

ei

jaeta.

Osanottajilta varmistetaan, että he ovat ymmärtäneet säännöt ja sitoutuvat
niihin.

Varmistetaan

sovittelun

aikana,

että

pelisääntöjä

noudatetaan.

Sovittelija voi esimerkiksi kysymällä varmistaa sovittelun alussa, että tilanteessa
ei ole ulkopuolisia kuuntelemassa ja että videokuvassa näkyvät kaikki.

Tapaamiset järjestetään yksityisinä.
kautta ja sovittelijan hyväksymänä.

Kokoukseen pääsee vain odotustilan

Tämä on tärkeää, koska kokouslinkki ja

mahdollinen kokouksen salasana on teknisesti helppo jakaa.

Käytetään luotettaviksi tiedettyjä ohjelmistoja.
tietokoneella

ja

matkapuhelimessa

Hankkeessamme käytimme

Teams-ohjelmistoa,

joka

on

yleisimmin

käytetty etäyhteysohjelmisto. Huonosta maineestaan huolimatta myös Zoomohjelmisto olisi ollut sovelias sitä oikein käyttäen (vrt. edelliset pelisäännöt).
Ehdottoman

tärkeää

on,

että

ohjelmistoista

käytetään

uusinta

mahdollista

versiota, jotta mahdolliset löydetyt tietoturva-aukot on korjattu.

*Rikos- ja riita-asioiden sovittelussa on käytetty myös kirjallista
sitoumusdokumenttia, jonka osallistujat hyväksyvät esimerkiksi sähköpostin
välityksellä.
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Tietoturva-

ja

tietosuoja-asiat

ovat

erittäin

tärkeitä,

mutta

niitä

ei

pidä

myöskään ylikorostaa. Tilanteen mukainen riskiarvio on hyvä tehdä pohtimalla,
kuinka arkaluonteisia asioita tapaamisessa käsitellään ja onko joitakin erityisiä
syitä epäillä väärinkäyttöä. Sovittelussa tyypillisesti voidaan olettaa ihmisten
toimivan

luotettavasti.

tietosuojan

riskit

On

ovat

myös

hyvä

olemassa

huomata,

myös

että

kasvokkain

monet

tietoturvan

tavattaessa

ja

(esimerkiksi

äänen tallentaminen).

ETÄSOVITTELU LASTEN JA NUORTEN KANSSA
Hankkeen aikana toteutettiin myös muutama etäsovittelu, joissa osapuolina
olivat lapset (11-12v) tai nuoret (15-16v). Vaikka mitään suuria johtopäätöksiä on
vaikea

tehdä

näin

pienellä

otannalla,

on

yleinen

kokemuksemme,

että

etäsovittelu voi soveltua monille lapsille ja nuorille, sillä heidän tietotekniset
valmiutensa ovat usein hyvät ja he ovat tottuneet viestimään verkossa eri
kanavia käyttäen.

Kokemuksemme mukaan etäsovittelu voi joskus myös madaltaa kynnystä
osallistua, sillä se ei ole paikkasidonnaista eikä välttämättä vaadi toisen
osapuolen

kohtaamista

sovittelutapauksissa,
huoltajia,

voidaan

joissa

kasvokkain
konfliktiin

etäsovittelun

esim.

liittyy

keinoin

koulussa.

myös

hyvin

lasten

Lisäksi

tai

joustavasti

nuorten

toteuttaa

tapaamisia eri osapuolten välillä, kuten huoltajat ja sovittelijat, lapset ja
sovittelijat,

koulun

henkilökuntaa,

huoltajat

ja

sovittelijat

tai

lapset,

huoltajat ja sovittelijat.
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Jos konflikti on lasten välillä, on tärkeää, että lapsia kuullaan myös ilman
huoltajia.

Huoltajat

voivat

olla

esimerkiksi

mukana

lapsen

oman

tai

lasten

välisen tapaamisen alussa, jossa sovittelijat kertovat prosessin kulusta. Tämän
jälkeen huoltajien on hyvä poistua niin, että lapset saavat tulla kuulluiksi ilman
huoltajien läsnäoloa ja vaikutusta. Lasten kanssa tulee olla erityisen läpinäkyvä
ja selkeä lapsen itsemääräämisoikeudesta ja sovittelun luottamuksellisuudesta
– on tärkeä sopia yhdessä, mitä sovittelijat voivat kertoa lasten huoltajille.
Kuitenkin esimerkiksi vahingonkorvausasioissa vaaditaan huoltajan läsnäolo ja
hyväksyminen.

Käytännöt

riippuvatkin

osittain

konfliktin

vakavuudesta

ja

muusta tilanteesta.

Suomen Sovittelufoorumin STEA-rahoitteinen Verso-ohjelma on
sovittelun asiantuntija varhaiskasvatus- ja opetuskentällä. Versoohjelman työntekijät eivät itse sovittele konflikteja, vaan
kouluttavat koulujen ja päiväkotien henkilökuntaa sekä oppilaita
sovittelijoiksi ja vertaissovittelijoiksi. Lisätietoa voi lukea täältä
https://sovittelu.com/vertaissovittelu/ .

ETÄSOVITTELU, KUN OSALLISTUJIA ON USEITA
Hankkeen

aikana

järjestettiin

suurimmillaan

kuuden

osallistujan

(kaksi

sovittelijaa + 4 osapuolta) yhteistapaaminen, mutta emme näe periaatteellista
estettä

suurempiinkin

tapaamisiin.

Niissä

on

kuitenkin

omia

erityispiirteitä,

joista tässä muutama:
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Tapaaminen on syytä suunnitella hyvin ja sovittelijan tulee johtaa tapaamista
siten, että kaikkien näkemykset tulevat kuulluiksi.

.
Jos osapuolia on vain kaksi tai kolme ja muut osallistujat ovat esimerkiksi
vanhempia, tukihenkilöitä tai ammattilaisia, on tilanne helpompi, koska silloin
osapuolet voivat helpommin kohdata toisensa.

.
Suurikin

tapaaminen

voidaan

järjestää

verkossa,

jos

siihen

liittyy

määrämuotoisia elementtejä. Esimerkiksi jos yhteisösovittelua varten on tehty
kysely yhteisön tilasta, voidaan kyselyn tulokset esitellä etätapaamisessa, jossa
sen

jälkeen

yhdessä

pohditaan,

miten

asioita

voidaan

edistää.

Tällaisiin

tilanteisiin on käytettävissä myös erilaisia osallistamisen ja ryhmätyön välineitä.

.
Yhdistelmäratkaisu, missä muutama (esim. enemmän kuin kolme) osapuoli on
samassa tilassa yhden kameran ja mikrofonin varassa ja muut osapuolet oman
laitteen ääressä, aiheuttaa helposti teknisiä ongelmia. Samassa tilassa olevia
osallistujia voi olla vaikea kunnolla nähdä ja kuuluvuudessa voi olla ongelmia.
Ellei

käytössä

ole

erityisen

hyviä

neuvottelulaitteita,

tätä

mallia

ei

voi

suositella.
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KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ ETÄSOVITTELUUN
äänettömällä

Tee osallistumisesta mahdollisimman

Mikkien pitäminen

yksinkertaista.

(muted) on suositeltavaa keskustelun

Kysy osapuolilta, mitä videopuhelu-

aikana, varsinkin jos osallistujia on

sovellusta he ovat tottuneet käyttämään

enemmän kuin kaksi.

ja mahdollisuuksien mukaan käytä
Voidaan harkita, josko chat-toimintoa

osapuolille tutuinta sovellusta. Jaa

voisi hyödyntää varmistamaan että

osapuolille linkki, josta pääsee suoraan
videopuheluun – joissakin sovelluksissa

osapuolet kuulevat oikein, ja kokevat

linkki toimii suoraan selaimessa, joissakin

tulevansa ymmärretyksi (tärkeimpien
asioiden kirjaaminen chattiin).

se vaatii sovelluksen lataamista. Selvitä
tämä etukäteen.

Tasapuolisuuden
alkamista

nimissä,

videosovelluksen

anna

osapuolten

odotustilassa,

odottaa

josta

päästät

videotapaamisen
kaikki

yhtä

aikaa

sisään tapaamisen sovittuun aikaan.

Voit ottaa muistiinpanoja keskustelun
aikana, mutta

muista ylläpitää

Varmista

että

nettiyhteytesi,

oma

kamerasi ja mikrofonisi toimivat,

että

katsekontaktia osapuolten kanssa –

olet

katso välillä kameraan tai suoraan kohti

kamerasta niin, että kasvosi näkyvät hyvin,

sitä osapuolta, joka kulloinkin näytöllä

että

puhuu. Muista antaa jokaiselle

tausta

osapuolelle tasapuolisesti katse-

Varmista

kontaktia ja palautetta tilanteesta

tilassa,

riippuen esimerkiksi nyökkäämällä,

jossa

hymyilemällä tai äänillä.

toteutuu.

sopivan

etäisyyden

huoneessa
on

on

sopiva

jossa

olet

ei

Näitä

että

neutraali.

häiriöitä

ja

luottamuksellisuus

ohjeita

etukäteen

ja

rauhallisessa

tapahdu

keskustelun

osallistujille

valo,

mahdollisimman
että

päässä

voi
tai

myös

antaa

tapaamisen

alussa.
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Joskus voi syntyä tilanteita, joissa osapuolen valmistaminen sovitteluun vie aikaa.
Tällöin riskinä on, että sovittelija siirtyy sovittelijan roolista kohti tukihenkilön tai
jonkinlaisen terapeutin roolia. Sovittelijan roolissa on tärkeää säilyttää tasapaino
osapuolien

kohtelussa

ja

viedä

keskustelua

tulevaisuuteen.

Jos

olet

puhunut

huomattavasti enemmän toisen osapuolen kanssa ennakkotapaamisissa, tunnista,
että

puolueettomuutesi on saattanut vaarantua.

Tällöin voi olla parempi, että

joku muu sovittelee sinun sijaan. Ole läpinäkyvä ja kerro asiakkaalle mitä teet
sovittelijana ja mitä muissa mahdollisissa rooleissa.

Teknologiaan liittyviä haasteita ja
jännitystä voi mahdollisesti

keventää

kevyellä huumorilla tai empatialla
sanomalla esimerkiksi, että yhteydet
saattavat joskus pätkiä ja kiitos kaikille
kärsivällisyydestä ja ymmärryksestä.

Kun osapuolen kanssa viestitään
tekstiviestein tai sähköpostilla,
kannattaa viesteihin

vastata

mahdollisimman neutraalisti ja vain
sovitteluprosessiin viitaten (ottamatta
kantaa mihinkään sisältöihin tai siihen,
jos osapuoli lähettää sinulle esimerkiksi

Erityisesti puhelinkeskusteluissa on
haastavaa osoittaa empatiaa, kun
ilmeet ja eleet eivät välity toiselle. On
tärkeää

osoittaa empatiaa esim.

peilaamalla, mitä toinen on sanonut ja
varmistamalla, esim' "olenko
ymmärtänyt oikein?". Voi myös miettiä

todistusaineistoa). Näin vältetään se,
ettei osapuoli ymmärrä sovittelijan
viestiä ja roolia väärin, ja että kirjattua
sanaa ei voida käyttää sovittelijaa
vastaan.

Sovittelussa on tärkeää, että
sovittelijan

kysymykset ovat selkeitä

omaa äänensävyä ja artikulaatiota, ja

ja napakoita - verkkoympäristössä

mahdollisesti korostaa niitä.

tämä korostuu entisestään!

Etäsovittelussa

kehonkielen, ilmeiden

ja artikulaation merkitys korostuu.
Sovittelijan kannattaa miettiä näitä ja
pyytää työpariltaan palautetta.
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