
 

1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    SOVITTELUN MONET KASVOT 

                     - lähisuhdeväkivallan sovittelun arviointia    

                      

                       

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Elina Salminen    

                                                Jyväskylän yliopisto/                                                                                                                                                          

                                                Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 

                                                Sosiaalityön pro gradu -tutkielma                                                  

                                                Kevät 2014  



 

2 

 

Tiivistelmä    

          

SALMINEN ELINA: Sovittelun monet kasvot 

Pro gradu -tutkielma, sivumäärä 72, liites. 5 

Sosiaalityö, Jyväskylän yliopisto/ Kokkolan yliopistokeskus Chydenius                   

Kevät 2014                                  

Ohjaajat: Aila-Leena Matthies ja Helky Koskela 

 

________________________________________________________________ 

 

Pro gradu-tutkielmani arvioi lähisuhdeväkivallan sovitteluprosessia aiemman tutkimuksen 

sekä lähisuhdeväkivaltasovittelijoilta saatujen vastausten sisällönanalyysillä. 

Sovitteluprosessilla tarkoitetaan tässä työmenetelmää, jossa kaikki rikoksen osapuolet 

kokoontuvat ulkopuolisen sovittelijan tai muun koollekutsujan avulla keskustelemaan 

rikoksesta, sen seurauksista ja mitä sen johdosta pitäisi tehdä. Menetelmän tavoitteena on 

saattaa rikokseen eniten vaikuttavat asiat käsittelyyn ja siten pyrkiä myönteiseen 

konkreettiseen muutokseen. Sovittelun keskeinen ideologia on restoratiivisuus, eli 

konfliktin korjaava ratkaisuteoria. Tämä teoria on tavallaan sovittelun taustafilosofia, jossa 

huomion keskipisteenä ovat lain rikkomuksen lisäksi erityisesti osapuolten väliset 

inhimilliset suhteet ja niissä tapahtuneet vahingot.   

 

Tutkimukseni on luonteeltaan kvalitatiivinen ja sen aineisto koostuu kyselyaineistosta, joka 

on kerätty lähisuhdeväkivaltasovittelijoilta. Kyselyaineisto on analysoitu 

SWOT-nelikenttämenetelmällä. 

 

Tutkimustulokset osoittavat, että lähisuhdeväkivaltasovittelusta löytyvät kaikki 

SWOT-analyysin kentät. Sovittelussa on omat vahvuutensa ja mahdollisuutensa, mutta 

myös heikkoutensa ja uhkansa. Sovittelua ovat julkisuudessa kritisoineet voimakkaasti 

muun muassa naisjärjestöt, ja joiltakin osin tämä kritiikki sai tukea tässä tutkimuksessa. 

Sovittelu ei siten ole täysin vaaraton menetelmä. Tutkimuksessa ilmeni myös se, että 

sovittelijat kokivat nämä negatiiviset kommentit uhkana lähisuhdeväkivalta-sovittelulle. 

Tutkimus tuottaa tarpeellista tietoa lähisuhdeväkivaltasovittelusta työmuotona sekä sen 

koetuista vaikutuksista, jotka nimeän tässä sovittelun ulottuvuuksiksi. Tutkimus osoittaa, 

että sovittelua voi käyttää tietyissä tapauksissa joko oikeudenkäyntiä täydentävänä tai 

oikeudenkäynnille vaihtoehtoisena menetelmänä.  

 

Avainsanat: lähisuhdeväkivalta, sovittelu, restoratiivisuus 
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1. JOHDANTO 
 

 

Pro graduni työni tarkoituksena on kartoittaa lähisuhdeväkivaltasovittelun erilaisia 

vaikutuksia nelikenttäanalyysin mukaisesti. Tarkastelen tuloksia aineistolähtöisesti, jolla 

tarkoitan että sovellan SWOT-analyysia aiempaan tutkimukseen 

lähisuhdeväkivaltasovittelusta sekä lähisuhdeväkivaltasovittelijoilta kyselylomakkeelleni 

(LIITE 2) saatuihin vastauksiin. Sosiaalityön kandidaatin työnäni tein kirjallisuuskatsauksen 

lähisuhdeväkivallan sovittelusta aiemmin tehdystä tutkimuksesta. Tämä pro gradu -työni 

syventää tätä jo aloittamaani tutkimusta kyseessä olevasta aiheesta. 

 

Vaikka rikos- ja riita-asioiden sekä lähisuhdeväkivallansovittelua on ollut Suomessa jo 

1980-luvulta asti, niin joillekin se voi olla silti varsin tuntematon asia. Itsekin olen usein 

näissä tapaamisissa joutunut selittämään osapuolille, mitä sovittelu oikein on. Sovittelu on 

tapahtumana joskus outo ja vieras. Tämä on eräs syy, miksi katson, että on tarpeen lisätä 

tietoa sovitteluun pääsystä ja sen kulusta.  

 

Koska lähisuhdeväkivaltasovittelu on pitkä sana, jatkossa käytän useimmiten sanaa sovittelu 

tai lähisuhdeväkivaltasovittelijasta sanaa sovittelija. Jos tarkoitan muita kuin 

lähisuhdeväkivaltasovitteluja, niin pyrin ilmoittamaan siitä asiayhteydessä. 

 

Kokemukseni lähisuhdeväkivaltasovittelijana antavat viitteitä siitä, että sovittelua kannattaa 

tutkia ja siten myös lisätä siitä tietoa. Arviointi on perusteltua senkin vuoksi, että aihe 

herättää paljon keskustelua.  Näitä kannanottoja kuvaan tarkemmin luvussa kolme.  

Sovittelutoiminta on kaiken kaikkiaan Suomessa vieläkin vähän tutkittu alue (Eskelinen 

2005, 30), se on ristiriitaisia tunteita herättävä ja haastava ilmiö, mutta omanlaisensa 

vaihtoehto raskaalle oikeusprosessille tai sitä täydentävä lähisuhdeväkivallan käsittelykeino. 

 

Kokemuksiin perustuva tieto ja lisäinformaatio ovat varmasti tarpeellista, jotta voitaisiin 

kehittää sovittelua. On järkevää edistää kaikkia sellaisia keinoja, jotka pyrkivät puuttumaan 

lähisuhdeväkivaltaan ja sen raaistumiseen jo siinä vaiheessa, kun vielä ei ole mitään 

peruuttamatonta tapahtunut. Esimerkiksi Suomessa tapahtuneet perhesurmat ovat 

ääriesimerkki lähisuhdeväkivallasta. 
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2. SOVITTELUUN LIITTYVÄT KÄSITTEET JA TERMIT 

 
 

Seuraavassa sovitteluun läheisesti liittyviä käsitteitä sekä termejä, jotta lukijan on helpompi 

lähestyä tutkimustani. 

 

 

2.1. Lähisuhdeväkivalta 

 

Tämän kappaleen on tarkoitus olla käsitemäärittely, ei vielä tutkimuskatsaus aiheesta. 

Lähisuhdeväkivaltaa on luultavasti ollut aina. Se on usein koettu jotenkin häpeälliseksi ja 

salassa pidettäväksi aiheeksi. Väkivallan jatkuminen tietyissä suvuissa ja sen peittely ovat 

esimerkiksi Törrösen, Haapasalon sekä Husson tutkimusten mukaan vakava ongelma.  

 

Sukupolvien traumoilla on usein kiinteä yhteys toisiinsa, sukupolvien ketjut eivät katkea 

itsestään (Törrönen 2009, 43). Perhe on perinteisesti yksityistä aluetta, jolle yhteiskunnan 

virallista kontrollikoneistoa ei hevin päästetä (Haapasalo 2008, 52). Väkivaltaa salataan 

läheisiltä ystäviltä ja sukulaisiltakin, ja salailun jälkeen uhrin on yhä vaikeampi lähteä 

hakemaan apua tai jättää puoliso (Haapasalo 2008, 57). Sukulaiset, ystävät tai naapuritkaan 

eivät mielellään puutu toisten yksityisiin asioihin väkivaltaepäilyistään huolimatta, joten 

ilmoitus lapsen pahoinpitelystä tai muusta perheväkivallasta voi helposti jäädä tekemättä 

(Haapasalo 2008, 52). Edelleen esimerkiksi naapureiden on usein vaikea mennä tekemään 

ilmoitusta oman naapurin tekemisistä, vaikka tarve asioihin puuttumiseen olisi aivan 

ilmeinen. Lisäksi eri paikoissa ja eri tilanteissa elävillä ihmisillä on huomattavan erilaisia 

näkemyksiä siitä, miten parisuhdeväkivaltaan tulisi reagoida. (Husso 2003, 14). Jos 

tavallisen kansan parissa ja jopa yhteiskunnan lainsäädännössä hyväksytään lapsen tai 

puolison väkivaltainen kohtelu, kynnys puuttua väkivaltaan on entistä korkeampi 

(Haapasalo 2008, 52).  

 

Nykyään kuitenkin esimerkiksi lastensuojeluilmoituksia tehdään paljon enemmän kuin 

ennen. Näitä ilmoituksia tekevät naapurit, koulu, päiväkodit ja muut tahot, jotka ovat lasten 

kanssa tekemisissä. Jo laki velvoittaa nykyään tekemään lastensuojeluilmoituksen tarpeen 

vaatiessa. Laajempia tuloksia saadaan vain esimerkiksi Törrösen mukaan, kun yhteiskunnan 
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eri tahot jatkuvasti sitoutuvat asenteiden muuttamiseen tutkimuksen, koulutuksen ja 

valistuksen avulla (Törrönen 2009, 43). Näin valistus ja asioista avoimesti puhuminen 

vaikuttavat positiivisesti perheen sisäisen väkivallan tunnistamiseen. 

 

Sevónin ja Notkon tutkimuksessa tuli esiin se seikka, että yleisen moraalikäsityksen mukaan 

väkivallan kohteeksi joutumista pidetään yhtenä elämän ääritilanteena, joka voi romahduttaa 

täydellisesti luottamuksen väkivallan tekijään (Sevón Eija ja Notko Marianne (toim.) 2008, 

263). 

 

Lähisuhdeväkivaltasovittelutilanne on omien ja sovittelututtavieni kokemusten perusteella 

vaativampi kuin niin sanottu tavallinen rikos- ja riita-asioiden sovittelutilanne.  

Lähisuhdeväkivaltasovittelu vaatii kaikilta osapuolilta, myös sovittelijoilta, enemmän 

henkistä kestävyyttä kuin niin sanottu tavallinen sovittelu. Tilanteet voivat kärjistyä 

sovittelutilanteessa tai sen aikana voi tulla esille asioita, joita ei näy poliisin 

esitutkintapöytäkirjoissa eikä syyttäjän papereissa. Siksi on tärkeää, että vapaaehtoisia 

työntekijöitä tuetaan henkisesti kestämään nämä tilanteet. Heille järjestetään säännöllistä 

koulutusta, missä näitä tilanteita käsitellään ja puretaan auki. Näihin koulutuksiin on osittain 

pakollista osallistua. Esimerkiksi traumaterapeutti on joskus pitänyt luentoa (johon itsekin 

osallistuin), kuinka kohdata traumaattisia tapahtumia kohdanneita ihmisiä ja kuinka itse 

heidän kohtaamisestaan selviää ja jaksaa auttaa heitä. 

 

Gillianin ja Lyndallin tutkimuksen mukaan esimerkiksi lapsuudessa väkivallalle altistuneet 

aikuiset näyttävät asennoituvan muita todennäköisemmin myönteisesti tai vähättelevästi 

väkivaltaan (Iliffe Gillian ja Steed Lyndall G. 2000, 131). Myös väkivaltaisesti käyttäytyvä 

henkilö on oikeutettu saamaan apua. 

 

Väkivallan kohteena olemisen haavoittavuus ja traumatisoiva voima liittyy olennaisesti 

siihen, millaisia merkityksiä väkivallalla ja sen kohteena olemiselle annetaan. Sosiaalinen 

tuki on keskeistä väkivaltaongelman ratkaisemisessa. (Husso 2003, 327). Kuten Husso 

väitöskirjassaan tuo esille muiden antama tuki on tärkeää. Sosiaalinen tuki voi olla muutakin 

kuin perheen, suvun tai ystävien antamaa sosiaalista tukea. Se voi hyvin olla esimerkiksi 

sovittelijoiden antamaa tukea väkivaltaa kokeneelle tai väkivallan käyttäjälle.  
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Notkon väitöskirjan mukaan lähisuhdeväkivallasta käytetään myös nimeä perheväkivalta 

joissakin yhteyksissä. Väkivaltaa voidaan Notkon mukaan määritellä puhumalla intiimistä 

väkivallasta, johon kuuluvat lapsiin kohdistuva väkivalta, insesti, väkivalta 

heteroseksuaalisissa seurustelusuhteissa, tuttuun kohdistuva raiskaus, vaimon pahoinpitely, 

vaimon raiskaus ja vanhuksen pahoinpitely. Näissä väkivallan muodoissa olennaista on se, 

että väkivalta tapahtuu toisilleen tuttujen ihmisten välillä. (Notko 2000, 7.) Fyysisen 

väkivallan ohella parisuhteessa esiintyy varsin usein samanaikaista psykologista väkivaltaa 

Haapasalon tutkimuksen perusteella. Psykologisen väkivallan muotoja on lukuisia. Siihen 

liittyy esimerkiksi puolison eristäminen ja rajoittaminen jollain tavoin, hänen omaisuutensa 

tuhoaminen sekä kumppanin että hänen lähipiirinsä uhkailu. Myös omalla itsemurhalla 

uhkaaminen voi olla tehokas keino pitää kumppani aisoissa. Lisäksi taloudellinen 

kontrollointi eri tavoin, puolison vähättely sekä tunteiden panttaaminen ja tuen antamisesta 

kieltäytyminen ovat psykologisia väkivallan muotoja. (Haapasalo 2008, 61.)  

 

Lähisuhdeväkivaltaa voivat kokea naiset, miehet, sisarukset, lapset, isovanhemmat, serkut ja 

monet muut, jotka ovat toisilleen jollain tavalla läheisiä. Lähisuhdeväkivaltaa voi harjoittaa 

myös nämä edellä mainitut henkilöt. Lisäksi voi olla samaan aikaan sekä uhri että epäilty. 

Usein on käynyt niin, että niissä lähisuhdeväkivaltatapauksissa, mitä itse olen sovittelut että 

kummatkin ovat olleet (puolisot esimerkiksi) sekä syytettyinä että asianomistajina. Näissä 

tapauksissa täytyy laatia kaksi erillistä sovittelusopimusta, joissa toisessa esimerkiksi nainen 

on uhri ja mies tekijä sekä toisessa mies uhrina ja nainen tekijänä. 

 

Haapasalo esittää tärkeän ongelman koskien lähisuhdeväkivaltaa, eli perheväkivallan eri 

muotojen esiintymisestä on vaikea hankkia objektiivista ja täsmällistä tietoa. Jonkinlaisia 

arvioita perheväkivallasta voidaan saada kliinisin tutkimuksin, virallisista tilastoista ja 

rekistereistä sekä survey-tutkimuksin. Myös sairaaloiden, ensiavun ja turvakotien asiakkaita 

tutkimalla ja haastattelemalla voidaan saada ensi käden tietoa esimerkiksi pahoinpidellyistä 

lapsista ja parisuhdeväkivallan uhreista. Virallisten tilastojen ja rekistereiden 

ylläpitokäytännöt ja kirjaamistavat vaihtelevat sekä tietojen kirjaamisessa voi olla virheitä 

tai laiminlyöntejä, jotka vääristävät tilastoja. (Haapasalo 2008, 44.) Näin 

lähisuhdeväkivaltaa on vaikea määritellä aivan tarkasti eikä lähisuhdeväkivallan 
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uhreistakaan ole helppoa saada julkista ja oikeaa tietoa. 

 

Uudelleen uhriutumisen uhka on yksi vakava ongelma lähisuhdeväkivallan seurauksena. 

Rikoksentorjuntaneuvoston mukaan kriminologisessa tutkimuksessa, erityisesti 

Englannissa, on päätelty, että rikoksen uhriksi joutuneilla henkilöillä on yleisesti muita 

suurempi todennäköisyys joutua uudestaan rikoksen uhriksi eli niin kutsuttu uusiutuva 

uhriutuminen (Rikoksentorjuntaneuvosto 2000, 28.) Tämä pätee myös 

lähisuhdeväkivallassa. Uhri voi toistuvasti joutua esimerkiksi pahoinpidellyksi, joko saman 

tai jonkun toisen tekijän puolesta. Hän ei välttämättä osaa edes ajatella, että häntä ei saa 

pahoinpidellä, vaan voi kuvitella että se on aivan ”normaalia”. 

 

Anderssonin mukaan termi uudelleen uhriutuminen viittaa siihen, että uhrilla, jota on 

hyväksikäytetty tai ollut rikoksen teon kohteena, on suurempi riski joutua uudelleen 

tällaisten tekojen kohteeksi. On olemassa tiettyjä riskitekijöitä, jotka olivat jo läsnä rikoksen 

teon kohteeksi joutuneen elämässä, eikä näihin riskitekijöihin mitenkään puututtu 

ensimmäisen uhriksi joutumisen jälkeen. Esimerkkejä näistä riskitekijöistä on kaoottiset 

ihmissuhteet, alkoholin tai huumeiden käyttö tai työttömyys. (Andersson 2004, 6 (2): 1.) 

 

Sovittelutilanteessa asianomistaja eli rikoksen teon kohteena ollut voi uudelleen uhriutua 

esimerkiksi siten, että häntä pahoinpidellyt puoliso suuttuu jostakin, mitä sovittelussa on 

sanottu tai kerrottu, ja pahoinpitelee uhrin kotona sovittelutilanteen jälkeen uudelleen. Täten 

hänellä on ollut Anderssonin esittämä kaoottinen ihmissuhde riskitekijänä. 

 

Tiivistetysti voi sanoa Pohjanmaahanketta mukaillen, että lähisuhdeväkivallalla tarkoitetaan 

perheessä tai muussa sukulaisuussuhteessa tai ystävyys- ja tuttavuussuhteissa tapahtuvaa 

väkivaltaa. Lähisuhdeväkivalta on yleisintä parisuhteessa, mutta väkivaltaa ilmenee myös 

lasten ja vanhempien välillä. Vanhempi voi olla väkivaltainen lastaan kohtaan ja aikuinen 

voi olla väkivaltainen omaa vanhempaansa kohtaan. Myös sisarusten välistä väkivaltaa 

esiintyy. (Pohjanmaahanke 2005–2014.) Lähisuhdeväkivalta koskettaa siten monia, se on 

vakava ongelma, joka aiheuttaa sekä fyysisiä että psyykkisiä traumoja sekä uhrille että myös 

tekijälle. Lähisuhdeväkivaltaa esiintyy myös Suomessa, ja sen vakavuuden tähden sitä 

koskevaa, parhaimmillaan apua antavaa sovittelua, on syytä tutkia tarkemmin.  
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2.2. Sovittelun lakisäädökset ja termit 

 

Rikosasioiden sovittelulla tarkoitetaan maksutonta palvelua, jossa rikoksesta epäillylle ja 

rikoksen uhrille järjestetään mahdollisuus puolueettoman sovittelijan välityksellä kohdata 

toisensa luottamuksellisesti, käsitellä rikoksesta sen uhrille aiheutuneita henkisiä ja 

aineellisia haittoja sekä pyrkiä omatoimisesti sopimaan toimenpiteistä niiden 

hyvittämiseksi. (Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta 1 §). 

 

Sovittelusta ja lähisuhdeväkivaltasovittelusta tuli lainsäädännön alaista toimintaa vuonna 

2005. Rikos- ja riita-asioiden sovittelua määrittelee lait, joita on sovitteluissa noudatettava.  

Tässä luvussa analysoin millaiset lait, ja keskeiset selvitykset luovat juridis-hallinnollisen 

perustan sovittelutoiminnalle Suomessa. Väkivalta yksityisellä paikalla tuli virallisen 

syytteen alaiseksi 1990-luvun puolivälissä. (Poikela toim., 2010; Flinck ja Elonheimo, 109). 

Vuonna 1984 Suomessa lasten pahoinpitely ja ruumiillinen kurittaminen kriminalisoitiin 

myös vanhempien taholta. Ennen näitä lakeja lähisuhdeväkivalta katsottiin yleensä 

asianomistajarikokseksi. Tämä tarkoitti sitä, että mikäli esimerkiksi mies löi vaimoaan 

kotona, niin vaimo sai päättää nostetaanko asiasta syyte ja meneekö tapaus 

oikeuskäsittelyyn. Ennen 80-lukua lapsilla ei ollut perheen sisäistä väkivaltaa vastaan 

mitään lainopillista suojaa.  Kaikki parisuhteessa ja perheessä tapahtuva väkivalta on 

nykyään virallisen syytteen alaista toimintaa, jota asianomistaja ei pysty itse peruuttamaan 

(vaikka haluaisikin). 

 

Sovittelu voidaan toteuttaa vain sellaisten osapuolten kesken, jotka ovat henkilökohtaisesti 

ja vapaaehtoisesti ilmaisseet suostuvansa sovitteluun, ja jotka pystyvät ymmärtämään 

sovittelun sekä siinä tehtävien ratkaisujen merkityksen. Ennen kuin osapuoli antaa 

suostumuksensa sovitteluun, hänelle tulee selvittää hänen sovitteluun liittyvät oikeutensa ja 

asemansa sovittelussa. Osapuolella on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa 

sovittelun aikana, jolloin sovittelu on välittömästi keskeytettävä. Alaikäisen henkilön on 

annettava suostumuksensa sovitteluun henkilökohtaisesti. Alaikäisen henkilön 

osallistuminen sovitteluun edellyttää lisäksi, että myös hänen huoltajansa tai muut lailliset 

edustajansa suostuvat siihen. Vajaavaltaiseksi julistettu täysi-ikäinen henkilö voi osallistua 

sovitteluun, jos hän ymmärtää asian merkityksen ja antaa henkilökohtaisesti 
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suostumuksensa sovitteluun. (Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta 2 §.) 

 

Laissa oikeudenkäynnistä rikosasioissa 2 §:ssä sanotaan, että syyttäjän tehtävänä on nostaa 

rikoksesta syyte ja ajaa sitä. Kaikissa virallisen syytteen alaisissa rikoksissa syyttäjällä on 

velvollisuus nostaa syyte ja viedä asia oikeudenkäsittelyyn. Hänellä myös on velvollisuus 

oikeudenkäynnissä konkreettisesti toimia syyttäjänä eli hän pyrkii saamaan tuomion 

rikoksen tekijälle.  

 

Rikoksen uhria kutsutaan asianomistajaksi (Oikeusministeriö 2013). Asianomistaja on 

henkilö, jonka oikeuteen kuten terveyteen tai omaisuuteen rikos on kohdistunut ja jolla on 

tämän vuoksi oikeus vaatia rangaistusta rikoksen johdosta. Myös henkilö, jolle on 

aiheutunut rikoksen johdosta vahinkoa, on asianomistaja. (Asianajotoimisto Legistum Oy 

2013. ) Jos asianomistaja peruuttaa rangaistusvaatimuksensa, tutkinta on lopetettava. 

(Esitutkintalaki 3 §.) Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli tapahtunut rikos on katsottava 

asianomistajarikokseksi, niin julkinen valta eli syyttäjä ei voi tapahtumaa viedä eteenpäin 

tutkittavaksi ilman asianomistajan eli rikoksen uhrin suostumusta ja lupaa. 

 

Epäilty on perustelluista syistä rangaistavaan tekoon syylliseksi oletettu henkilö. 

Esitutkinnassa henkilöä kuulustellaan rikoksesta epäiltynä, kun on syytä epäillä henkilön 

syyllistyneen tekoon, eli kun on tiedossa jokin seikka, joka puhuu syyllisyyden puolesta 

(Poliisihallitus 2013). 

 

Syyttäjällä on syyttämisvelvollisuus. Suurin osa rikoksista on virallisen syytteen alaisia, 

jolloin syyttäjä voi toimia niissä asianomistajan tahdosta riippumatta. Syyttäjä voi kuitenkin 

halutessaan joissakin tapauksissa tehdä harkintansa mukaan syyttämättäjättämispäätöksen. 

Tyypillinen syyttämättäjättämispäätös on sellainen, joka perustuu näytön 

riittämättömyyteen. Tällä perusteella tehdään vuosittain noin 16.000 päätöstä eli yli puolet 

kaikista syyttämättäjättämispäätöksistä. Jos asianosaiset on ohjattu rikosasian sovitteluun, 

niin sen onnistuminen johtaa usein myös syyttämättä jättämiseen. (Oikeushallitus 2013.) 

 

Saman lain eli laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 1 §:ssä sanotaan tarkentavasti, että 

rikosasiaa ei oteta tuomioistuimessa tutkittavaksi, ellei syytettä rikoksesta ole nostanut se, 
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jolla on siihen lain mukaan oikeus. Siis mikäli syyttäjä saa nostaa syytteen rikoksesta 

ainoastaan asianomistajan vaatimuksesta (asianomistajarikos), esitutkinta toimitetaan vain, 

jos asianomistaja on ilmoittanut esitutkintaviranomaiselle tai syyttäjälle vaativansa 

rikokseen syyllistyneelle rangaistusta.  

 

Suomen lakejen ja määräysten lisäksi joillakin EU:n direktiiveillä pyritään vahvistamaan 

sovittelusopimusten lainvoimaisuutta. Direktiivissä säädellään muun muassa seuraavaa. 

Vaikka sovittelulla aikaansaatuja sopimuksia noudatetaan yleensä vapaaehtoisesti, 

direktiivillä halutaan varmistaa, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön menettelyn, jolla 

sovittelulla aikaansaatu sopimus voidaan osapuolten pyynnöstä vahvistaa tuomioistuimen 

tai jonkin viranomaisen antamalla tuomiolla, päätöksellä tai virallisella asiakirjalla. 

(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/52/EY.) 

 

EU direktiivin lisäksi Jyrki Kataisen hallituksen laatimassa hallitusohjelmassa otetaan 

kantaa sovitteluun. Ohjelmassa kerrotaan, että edistetään sovittelun käyttöä 

konfliktinratkaisukeinona erilaisissa rikos- ja riita-asioissa oikeudenkäyntimenettelyn 

nopeuttamiseksi. Erityisesti huoltajuuskiistoihin sovittelu soveltuu hyvin nopeutensa ja 

edullisuutensa johdosta. Sen sijaan sovittelun käyttöä 

tulee rajata lähisuhdeväkivaltarikoksissa. Tällaisten rikosten sovitteluun liittyy piirteitä, 

jotka saattavat vaarantaa rikoksen uhrin oikeusturvaa. ( Hallitusohjelma, 2011, 26.)  

 

24.10.2012 julkaistiin Euroopan Unionin uhridirektiivi (Euroopan parlamentti ja neuvosto 

2012). Siinä määritellään sovittelun vähimmäistakeet.  Komissio antoi keväällä 2011 

direktiiviehdotuksen rikoksen uhrin asemasta rikosoikeudellisissa menettelyissä (ns. 

uhridirektiivi). Direktiivillä on tarkoitus vahvistaa rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja 

suojelua koskevat vähimmäisvaatimukset ja parantaa rikoksen uhrin asemaa koko Euroopan 

unionin alueella. Direktiivillä korvataan vuonna 2001 hyväksytty puitepäätös uhrin 

asemasta rikosoikeudenkäyntimenettelyissä. Direktiivin tavoitteena on varmistaa, että 

kaikki rikoksen uhrit saavat asianmukaista suojelua ja tukea ja että he voivat osallistua 

rikosoikeudellisiin menettelyihin. Tavoitteena on myös, että heidät tunnistetaan uhreiksi ja 

että heitä kohdellaan kunnioittavasti, hienotunteisesti ja ammattitaitoisesti. Direktiivi 

sisältää säännökset tietojen ja tuen antamisesta uhrille, uhrin osallistumisesta 
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rikosoikeudellisiin menettelyihin, uhrin suojelusta ja erityissuojelua tarvitsevien uhrien 

tunnistamisesta. 

 

Direktiivissä on säännökset sovittelua ja muita korjaavan oikeuden palveluja tarjottaessa 

noudatettavista vähimmäistakeista. Direktiivin mukaan sovittelun käyttämisen 

edellytyksenä on, että sovittelu on uhrin edun mukaista ja uhri on antanut siihen 

vapaaehtoisen ja tietoisen suostumuksensa. Uhri voi peruuttaa suostumuksensa milloin 

tahansa. Uhrille tulee antaa perusteelliset ja puolueettomat tiedot menettelystä ja sen 

mahdollisista seurauksista. Rikoksentekijän on täytynyt tunnustaa tapaukseen liittyvät 

tosiseikat pääpiirteissään. Direktiivi edellyttää, että sopimus tekijän ja uhrin välillä saadaan 

aikaan vapaaehtoisesti ja että se voidaan ottaa huomioon mahdollisissa myöhemmissä 

rikosoikeudellisissa menettelyissä. Siinä on myös säännös sovittelun 

luottamuksellisuudesta. Direktiivin säännökset sovittelun vähimmäistakeista vastaavat 

suurelta osin kansallista lainsäädäntöämme. Jäsenvaltioiden on helpotettava tapausten 

siirtämistä sovitteluun tai muihin korjaavan oikeuden palveluihin muun muassa 

vahvistamalla siirtämisen edellytyksiä koskevia ohjeistuksia. Se velvoittaa lisäksi antamaan 

uhrille tietoa saatavilla olevista korjaavan oikeuden palveluista. Neuvottelut 

uhridirektiivistä on tarkoitus saada päätökseen tänä syksynä. Uhridirektiivi on pantava 

kansallisesti täytäntöön kolmen vuoden kuluessa sen voimaantulosta eli näillä näkymin 

viimeistään syksyllä 2015. ( Pulkkinen Kirsi 2012.) 

 

Tämä uhridirektiivi on hyvin tärkeä, koska se määrittelee myös EU:n tasolla sovittelun 

periaatteet ja siinä oli paljon samoja perusperiaatteita, mitä sovittelussa on jo aiemmin 

käytetty. Eli sovittelun pitää olla uhrin edun mukaista, vapaaehtoista ja tekijä täytyy 

tunnustaa tekemänsä. Sekä se, että kummankin osapuolen sekä tekijän että uhrin tulee 

ymmärtää sovittelun edellytykset ja mahdolliset seuraukset. Direktiivissä tuli esille myös se 

seikka, että sovittelun voi keskeyttää koska tahansa kuka tahansa sovittelun osapuolista. 

Säädös sovittelun luottamuksellisuudesta on yksi sovitteluun liittyvästä perusasiasta. 

Osapuolten on pystyttävä osallistumaan sovitteluun luottaen siihen, että kaikki asiat joita 

istunnossa käsitellään pysyvät luottamuksellisena. 

 

Lähisuhdeväkivaltaa ja sovittelua on pohdittu ja käsitelty korkeilla tahoilla Suomessa. 
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Nykyinen hallitus ja eri ministeriöt ovat antaneet määräyksiä, säätäneet useita lakeja 

lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi ja sovittelutoiminnan edistämiseksi. Olen graduuni 

poiminut joitakin tärkeitä kohtia näistä edellä mainituista, esimerkiksi sisäisen 

turvallisuuden ohjelman sekä hallituksen tasa-arvo ohjelman. 

 

Sisäasiainministeriön julkaisemassa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa on pohdittu 

lähisuhdeväkivaltaa ja sen ehkäisemistä (Sisäasiainministeriö 2012). Lähisuhde- ja 

perheväkivalta kasaantuu ja sen kielteiset vaikutukset ovat laajoja. Usein ne voivat olla 

myös pitkäaikaisia. Lähisuhde- ja perheväkivallan taustalla on samoja syitä kuin väkivallan 

taustalla yleensä. Parisuhdeväkivalta on uhka lapsen kasvulle ja kehitykselle. Tutkimusten 

mukaan lapsi tai nuori, joka on nähnyt tai kokenut kotona väkivaltaa, on suuremmassa 

riskissä ryhtyä itse väkivallan tekijäksi. Hän on myös alttiimpi joutumaan väkivallan uhriksi. 

Samoissa perheissä, joissa lapsia kohtaan käytetään väkivaltaa, myös puolisot käyttävät 

väkivaltaa toisiaan kohtaan. (Sisäasianministeriö 2012, 24.) 

 

Turvallisuusohjelmassa pohdittiin lähisuhde- ja perheväkivaltakokemuksista seuraavan 

ylisukupolvisen väkivaltakierteen katkaisua yhtenä turvallisuushaasteena 

(Sisäasiainministeriö 2012, 25). Kuten aiemmin jo olen maininnut, lähisuhdeväkivallalla on 

taipumus ”periytyä” sukupolvelta toiselle. Eli jos perheen äiti tai isä on kokenut lapsena ja 

nuoruudessaan väkivaltaa voi hän kohdistaa tätä aikuistuttuaan omaan perheeseensä ja taas 

hänen lapsensa aikanaan omiin lapsiinsa. Tämä väkivallan kierre olisi erittäin hyvä saada 

jollain tapaan katkaistua. Sovittelu on yksi keino yrittää katkaista tämä valitettava 

sukupolvelta toiselle siirtyvä käyttäytymismalli. Hallitus on kuitenkin pohtinut sovittelun 

käyttöä lähisuhdeväkivaltatapauksissa hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa. Eli 

hallituksentasa-arvo-ohjelman mukaisesti sovittelun käyttöä rajataan 

lähisuhdeväkivaltarikoksissa. Varmistetaan esimerkiksi valtakunnallisilla ohjeilla koko 

maassa yhdenmukaiset lain rajoitusten mukaiset käytännöt lähisuhde- ja 

perheväkivaltatapausten sovittelussa ja sovitteluun ohjaamisessa. Näitä ohjeita noudatetaan 

Oikeus-, Sosiaali- ja terveys- ja Sisäministeriössä yhdenmukaisesti. 
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3. RESTORATIIVISUUS TEORIANA JA KÄYTÄNTÖNÄ 
 

 

Restoratiivisuuden idea on keskeinen sovittelussa. Tässä restoratiivisuuden sisältö, mitä se 

on ja mitä siitä jo tiedetään. Lisäksi, miten sitä käytännössä sovitteluissa sovelletaan. Tässä 

restoratiivisten käytäntöjen hyvien ja huonojen puolien tarkastelussa käyttämäni lähde Timo 

Leinoselta perustuu John Braithwaiten esittämään malliin (Leinonen Timo (2014), 

Braithwaite, John (1999.) 

 

 

3.1. Restoratiivinen oikeus tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä 

 

Tutkimukseni keskeisenä ideologiana on restoratiivinen oikeus eli korjaava konfliktin 

ratkaisuteoria. Restoratiivisella oikeudella tarkoitetaan rikossovittelun ja vastaavien 

käytäntöjen yleisiä perusteluja. Sitä voisi kutsua tällaisen toiminnan filosofiaksi. (Leinonen 

2014.) Sovittelussa tärkeää osaa näyttelee restoratiivisen oikeuden käsite. Sille perustuu 

koko ajatus sovittelusta rikosten seuraamusten korjaajana sekä ratkaisijana. Sitä tuodaan 

esille vapaaehtoisille sovittelijoille tarkoitetulla peruskurssilla sekä myöhemmin heille 

pidetyissä täydennyskoulutustilaisuuksissa. Kun restoratiivisen oikeuden metodia 

sovelletaan käytännössä, niin sovittelutilanteessa kaikki, joita rikos on koskettanut, 

kokoontuvat yhteen ulkopuolisen sovittelijan tai muun koollekutsujan avulla 

keskustelemaan rikoksesta, sen seurauksista ja siitä, mitä sen johdosta pitäisi tehdä 

(Elonheimo 2010, 27). Restoratiivisen oikeuden periaatteiden mukaan rikos ei ole 

ainoastaan lakien rikkomista, vaan yksityisen ihmisen ja konkreettisten suhteiden 

loukkaamista. Restoratiivisen oikeuden tavoitteena on saattaa rikokseen eniten vaikuttavat 

avainkysymykset ratkaisukäsittelyyn ja kiinnittää huomiota myönteiseen muutokseen. 

(Nikula 2012, 33.) 

 

Rikosasioiden sovittelu restoratiivisuuden periaatteeseen nojautuen edellyttää siten 

menettelytapoja, joihin osallistuvat kaikki osapuolet vapaaehtoisesti ja, joissa päätösvalta on 

osapuolilla kuitenkin niin, ettei millään osapuolella ole velvoitetta alistua päätökseen. Siihen 

liittyvinä pääperiaatteina voisi mainita vapaaehtoisuuteen perustuva kaikkien osapuolten 

mukana olo, tavoitteena ennallistaa tapahtuma. Restoratiivinen oikeus pyrkii korjaamaan 
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sekä saamaan asiat ennalleen ja kuntoon. Restoratiivinen oikeus poikkeaa täysin 

oikeuslaitoksen rankaisuperiaatteesta. Jo tapahtunut vahinko yritetään vapaaehtoisin 

työmenetelmin saada minimoitua ja ehkäistä tulevia rikoksia sovittelevin keinoin. Ne 

tarjoavat tutkimusten mukaan poliiseille ja oikeuslaitokselle uuden menetelmän 

rikostorjuntaan, koska niillä voidaan väitetysti parantaa yhteisön motivaatioita asiaa kohtaan 

ja samalla laajentaa yhteisön jäsenten osallistumismahdollisuuksia siihen. Lisäksi Leinosen 

mukaan yhteiskunnalle tulee säästöä, jos osa rikosoikeuden toiminnoista voidaan toteuttaa 

kansalaisten vapaaehtoistyönä. (Leinonen 2014.) Mutta asialla on myös kääntöpuolensa. 

Restoratiiviset käytännöt voivat laajentaa sosiaalisen kontrollin piiriä myös haitallisesti. 

Esimerkiksi onko koulutetuilla, mutta samalla myös vapaaehtoisilla, ei työsuhteessa olevilla 

sovittelijoilla, oikeus toimia poliisin ja oikeuden täydentäjänä vai aiheuttaako tämä 

sosiaalisen kontrollin piirin laajentaminen haittaa niin asianomaisille kuin 

yhteiskunnallekin. Herää kysymys siitä, mitä tekijöitä tulisi pitää toimivien restoratiivisten 

käytäntöjen minimiehtoina. Lisäksi voidaan väittää, että vallan kolmijako (lainsäädäntö-, 

toimeenpano- ja oikeudellinen valta) voi häiriintyä. (Leinonen 2014) 

 

Sovittelu edustaa laajempaa restoratiivisen oikeuden paradigmaa, jonka on nähty tarjoavan 

vaihtoehdon sekä retributiiviselle että rehabilitatiiviselle rikoskontrollille. (Elonheimo 2010, 

27.) Oikaiseva eli retributiivinen oikeudenmukaisuus tarkoittaa sitä, että rikkomuksesta 

tulee seurata rangaistus, joka hyvittää aiheutetun vahingon. Retribuutiolla tarkoitetaan siten 

rankaisemista, joka ”ansaitaan” rikoksella. Rangaistus rehabilitaationa taasen korostaa 

rikoksentekijän kuntoutumista ja sosiaalista integraatiota. (Nikula 2012, 31.)  

Koska oikeuslaitos rakentuu rankaisemisen periaatteelle, on sen ongelmina koettu olevan 

viranomaiskeskeisyyden. muodollisuuden, vieraantumisen, hitauden, kalleuden ja 

tehottomuuden varsinkin rikollisuuden uusimisen vähentämisessä tai asianosaisten 

tyytyväisyyden suhteen (Elonheimo 2002a). Näin lempeämpi sovittelu voi tarjota ratkaisua 

restoratiivisen oikeuden muodossa. (Sovittelutyöryhmän mietintö 2006,2-3.) Sovittelussa 

toteutuu rangaistuksen rehabilitaatio, koska sen tavoitteena on auttaa rikoksentekijää 

ymmärtämään tekonsa, sen seuraukset ja estää mahdolliset uusintarikokset jatkossa. Näin 

rikoksentekijän kuntoutuminen ja sosiaalinen integraation (sulautuminen muuhun 

yhteiskuntaan ja yhteisöön) on mahdollista sovittelun keinoin.  Voidaan kuitenkin olettaa, 

että osa uhreista ei hyödy näistä menetelmistä ollenkaan, tai ne voivat olla uhrin kannalta 
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jopa haitallisia. Epäonnistuneesti toteutettuna ne voivat lisätä uhrin pelkoa joutua uudelleen 

rikoksen kohteeksi. Voidaan myös esittää, että uhrin tehtäväksi jää niissä vian osallistua 

yritykseen kuntouttaa tekijä. (Leinonen 2014.) 

 

Tutkimuksen mukaan sovittelun kannalta tärkeäksi erityisestävyyden osoittimeksi tulee 

rikoksentekijöiden yksilöllinen kohtelu, jossa kokemus toiminnasta rangaistuksena 

minimoidaan ja jossa otetaan huomioon rikoksentekijän yksilölliset tarpeet, myös hänen 

kuntouttamisensa (Iivari 1991, 51). Erityisestävällä vaikutuksella tarkoitetaan vaikutusta 

rangaistavaan itseensä. Tällöin pyritään vaikuttamaan rikoksentekijään esimerkiksi 

parantavasti ja tekemään hänet vaarattomaksi. (Iivari 1991, 51.) Mutta sovittelun tarkoitus ei 

ole olla rikoksentekijän puolella ja auttaa häntä, vaan kohdella kumpaakin osapuolta 

(asianomistajaa sekä epäiltyä) tasavertaisesti. Moniongelmainen väkivaltaisesti käyttäytyvä 

ihminen on vaikea autettava, mutta on eettisesti oikein yrittää edes auttaa häntäkin eikä vain 

tuomita häntä tekojensa tähden. 

 

Aiempien tutkimusten mukaan restoratiiviset käytännöt voivat vähentää uusintarikollisuutta 

tehokkaammin kuin perinteiset rikosoikeuskäytännöt. Jos prosessi voidaan toteuttaa niin, 

että osallistujat kokevat sen menettelyltään itselleen oikeudenmukaiseksi, myös tulos 

hyväksytään. Mutta nämä käytännöt voivat kuitenkin väitetysti alistaa tekijän enemmistön 

mielivallalle, ja muodostua tekijän häpeyttämismenetelmiksi (Leinonen 2014). Jos rikoksen 

tekijä kokee, että häntä häpäistään ja hänet yritetään leimata ”pahaksi”, ei restoratiivinen 

menetelmä ole täyttänyt tavoitettaan. Tunne häpäistyksi tulemisesta saattaa nostattaa 

kiukkua ja uhmaa, joka voi ilmetä uusintarikollisuutena. Epäoikeudenmukaisiksi koetut 

seuraamukset lainrikkomisesta voivat synnyttää uhmaa, ja provosoida sitä kautta uusiin 

lainrikkomisiin. (Leinonen 2014.) 

 

Eräs uhka on Leinosen tutkimuksen mukaan se, että restoratiiviset käytännöt ovat alttiita 

sille, että näissä prosesseissa dominoiva ryhmä saa ylivallan. Tämä tarkoittanee esimerkiksi 

sitä, että hyvin oikeutensa tunteva ja vakuuttavasti esiintyvä henkilö, pääsee menettelyssä 

todennäköisesti parempaan lopputulokseen, kuin näissä asioissa vähemmän taitava. 

(Leinonen 2014.) 
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Usein perheissä, joissa käytetään väkivaltaa toistuvasti ratkaisukeinona, on juututtu 

tiettyihin käyttäytymismalleihin. Kun tulee riitaa, niin asiat ratkaistaan väkivallalla tai riita 

loppuu vasta sitten, kun toinen puolisoista lyö. Restoratiivisten käytäntöjen avulla on 

mahdollista kehittää sellaisia tapauskohtaisia toimintamalleja, joilla esimerkiksi voidaan 

välttää perheen sisäisten kiistojen kärjistyminen väkivallaksi (Leinonen 2014). Sovittelussa 

pohditaan, kuinka voidaan jatkaa yhdessä ilman väkivaltaa tai ohjataan Lyömättömään 

linjaan (miehille tarkoitettu auttamistaho, joka pyrkii lopettamaan väkivaltaisen 

käyttäytymisen) tai vastaavaan, jossa annetaan apuvälineitä väkivaltakierteen katkaisulle. 

Sovittelijoiden koulutuksissa esitellään erilaisia yhteystahoja ja auttamistahoja joihin tekijää 

voidaan sovittelusta ohjata. Näin heillä on tietyt valmiudet ohjata asiakkaitaan eteenpäin, 

niin uhria kuin tekijääkin. Tekijä voidaan ohjata paikkoihin, jossa hän saa asiantuntija apua 

omiin ongelmiinsa ja käytökseensä. Tällä tavoin voidaan yrittää ehkäistä tuleva 

väärinkäyttäytyminen. Rikoksen tekijän auttaminen ei tarkoita hänen suosimistaan uhrin 

kustannuksella, vaan tarkoituksena on saavuttaa kaikin puolin kaikkia tyydyttävä ratkaisu ja 

antaa välineitä selviytyä tulevaisuudessa väkivallattomasti. Sovittelussa toteutuu 

sosiaalityön eettisyys, jossa ei etsitä rikollisia tai tarjota vakioratkaisuja, vaan selvitetään ja 

tuetaan mahdollisuuksia eheyttävän sovinnon tekemiseen itsensä ja lähimmäistensä kanssa. 

(Flinck 2006, 124.) Eli ei keskitytä vain tekijään, vaan koko perheeseen ja heidän 

hyvinvointinsa takaamiseen jatkossa. 

 

Osapuolet voivat muokata sovittelun omannäköisekseen ja nostaa esiin heille tärkeitä 

näkökohtia (Jokinen 2012). Esimerkiksi puolisoille tarjotaan tilaisuus puhua väkivallasta 

yhdessä, jotta molempien näkemykset ja erilaiset aspektit tulisivat näkyviksi ja ne voitaisiin 

käsitellä. Tämä asian käsittelytapa edustaa systeemistä lähestymistapaa, johon on 

kohdistettu kritiikkiä, vaikka se tarjoaakin mahdollisuuksia tietyissä konteksteissa ja 

parisuhteen vaiheissa. (Flinck 2006, 125.) 

 

Restoratiivisessa oikeudessa vaaditaan esimerkiksi Elonheimon tutkimuksen mukaan, että 

tekijä ottaa vastuun omista teoistaan. Sovittelussa on edellytyksenä, että tekijä ainakin 

pääpiirteissään myöntää teon. (Elonheimo 2010, 28.) Sovittelusopimusta ei voida tehdä, 

mikäli tekijä ei ota vastuuta teoistaan ollenkaan. Silloin sovittelijoiden tulee keskeyttää 

tapaaminen tuloksettomana. Osittainenkin vastuunottaminen voi tapauskohtaisesti riittää. 
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Esimerkiksi tekijä voi myöntää rikkoneensa jonkin tavaran ja haluavansa korvata sen 

uhrille. Samalla hän kuitenkin voi kieltää, ettei olisi jotain toista tavaraa samassa yhteydessä 

rikkonut. Se, miten asianosainen uhri suhtautuu osittaiseen myöntämiseen, on olennaista. 

Jos hänelle riittää että vain toinen tavaroista korvataan, niin silloin sopimus tehdään. 

 

Sovittelu mahdollistaa osapuolten tapaamisen ja asioiden selvittelyn toisin kun oikeuden 

istunnossa, jossa äänessä ovat lähinnä asianajajat sekä tuomarit.) Näin rikoksentekijä voi 

oppia perinteistä rikosoikeudenkäyntiä paremmin tuntemaan rikoksensa merkityksen uhrin 

ja myös yhteiskunnan kannalta. Sovittelu korostaa uhrin ja tekijän suhdetta, eikä uhri jää 

tapauksessa ulkopuoliseksi tahoksi niin kuin rikosprosessissa on vaarana käydä. 

Rikosoikeudenkäynnissä ovat monesti näyttökysymykset etusijalla. Sovittelussa paino on 

asianosaisten keskinäisen suhteen selvittelyssä. (Tolvanen 2005, 112.) Kuten Elonheimon 

tekemässä tutkimuksessa useimmissa tapauksissa, joissa osapuolet tapasivat, havaittiin 

“draaman kaari”. Kun väärinkäsityksiä selvitettiin ja kielteiset ennakkoluulot toisesta 

korjautuivat, jännite väheni, osapuolet alkoivat ymmärtää toisiaan paremmin ja he poistuivat 

sovittelusta vähemmän vihamielisinä (Elonheimo 2010, 53.)  

   

Asioiden selvitessä, voi tekijä pyytää halutessaan anteeksi uhriltaan. Anteeksipyytäminen 

sovittelussa on tärkeää, mutta täysin vapaaehtoista. Anteeksipyytämisellä ja anteeksiannolla 

on joskus iso merkitys asianosaisille. Restoratiiviset käytännöt luovat pakosta vapaat 

puitteet tekijän, uhrin ja heidän läheistensä kohtaamiselle ja vuoropuhelulle. Toisin sanoen, 

väitetään, että tällaiset menetelmät voivat vähentää rikoksen uusimisalttiutta siksi, että tekijä 

ei samassa määrin koe itseään enää rikoksia tekevään ryhmään kuuluvaksi, koska hänen on 

reatoratiivisiin käytäntöihin osallistuessaan vaikeampi kieltää tekoaan ja sen seurauksia ja 

omaksua ikään kuin lainrikkojan identiteetti. (Leinonen 2014.) 

 

Aina ei tarvita välttämättä korvaukseksi rahaa. Pelkkä anteeksipyyntökin tekijän taholta voi 

olla riittävä, samoin anteeksipyynnön hyväksyminen uhrin taholta (Iivari 1991, 160.) Kun 

tekijä pyytää tekojaan vilpittömästi anteeksi, hän on ymmärtänyt, että ei voi näin jatkossa 

toimia. Kun asianomistaja, uhri, antaa tekijälle anteeksi häneen kohdistuneen rikoksen, 

antaa se voimia sekä uhrille että tekijälle. Anteeksianto ei aina ole helppoa eikä sovittelun 

tarkoituksena ole painostaa uhria antamaan anteeksi. Mutta se on mahdollisuus, joka joissain 
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tapauksissa toimii. Aina rikoksentekijä ei koe teoistaan mitään häpeää tai katumusta. 

Restoratiiviset käytännöt voidaan kuitenkin suunnitella ja toteuttaa niin, että häpeän tunne 

vaikuttaa rikoksentekijään rakentavasti ja hänet voidaan näin uudelleen integroida 

yhteisöönsä (Leinonen 2014). Esimerkiksi sovittelutilanteessa, jossa joudutaan kohtaamaan 

sekä uhri, että sovittelijat, joutuu tekijä vastaamaan teoistaan suoraan, henkilökohtaisesti 

uhrilleen/uhreilleen. Oikeudenistunnossa uhri ei välttämättä ole edes paikalla ja asianosaiset 

istuvat kaukana toisistaan, asianajajien ollessa heidän välissään. 

 

Restoratiivisen oikeutta voidaan käyttää periaatteessa missä tahansa rikosprosessin 

vaiheessa (Kinnunen 2012, 24). Yleisesti ottaen voitaneen kuitenkin todeta, että 

resutoratiivisten käytäntöjen vaikutus rikostilastoihin on hyvin vaikeasti todennettavissa 

(Leinonen 2014). Tiivistetysti siis, restoratiiviset menetelmät voivat olla aiempien 

tutkimusten mukaan hyödyllisiä tai haitallisia osapuolille sekä yhteiskunnalle, mutta se ei 

kuitenkaan ole todennettavissa täysin varmasti ja tarkasti. 

 

 

3.2. Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 

 

Seuraavaksi esitellään rikos- ja riita-asioiden sovittelun kulku, sekä sovittelijoiden pakolliset 

koulutukset. Vaikka sovittelutoiminta perustuu sovittelijoiden vapaaehtoisuuteen, niin ihan 

kuka tahansa ei voi alkaa rikos- ja riita-asioiden sovittelijaksi. 

 

Kaikki sovittelijaksi haluavat haastatellaan ensin. Paikalla yleensä on sovittelutoimiston 

johtaja sekä sovittelun ohjaaja. He ovat kumpikin palkkatyössä ja työsuhteessa. Kun 

haastattelu on mennyt hyvin, kokelas aloittaa peruskurssin suorittamisen. Vapaaehtoisilta 

sovittelijoilta vaaditaan aina peruskurssin läpikäyminen hyväksytysti.  

 

Peruskurssilla kerrotaan sovittelun historiasta, sovittelun taustoista ja lähtökohdista. Siellä 

selvitellään, miten sovitteluprosessi etenee ja käsitellään sovittelun yleisiä tavoitteita. 

Kurssilla käydään läpi myös siihen liittyvää lainsäädäntöä. Sovittelijoiden on tunnettava 

sovitteluun liittyvää lainsäädäntöä, koska siinä vaiheessa kun sopimusta ollaan tekemässä, 

pitää joidenkin tiettyjen lakikohtien olla kunnossa. Esimerkiksi osapuolten täytyy ymmärtää 

mitä he ovat tekemässä ja mihin ovat sitoutumassa. Lisäksi he joutuvat tässä vaiheessa 
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miettimään, luopuvatko rangaistusvaatimuksestaan oikeudessa. Sovittelijoiden täytyy osata 

kertoa tarkasti, mitä tarkoittaa esimerkiksi se, että luopuu rangaistusvaatimuksestaan tai se 

ettei luovu. Peruskurssilla painotetaan sovittelun vuorovaikutuksellisuutta, sekä uhri että 

epäilty, molemmat vaikuttavat sovittelun kulkuun tasavertaisesti. Peruskoulutus antaa rikos- 

ja riita-asioiden sovittelusta annetun lain edellyttämät valmiudet vapaaehtoisena 

sovittelijana toimimiseen. Sovittelijana voi toimia henkilö, joka on suorittanut 

sovittelutoimintaan perehdyttävän koulutusjakson ja jolla muutoin on sellainen koulutus, 

taito ja kokemus, jota tehtävän asianmukainen hoitaminen edellyttää (Laki rikosasioiden ja 

eräiden riita-asioiden sovittelusta 10 §). 

 

Kun peruskurssin on saanut käytyä hyväksytetysti, uusi laillistettu rikos- ja riita-asioiden 

sovittelija voi alkaa sovittelemaan hänelle sovitteluohjaajan tarjoamia rikosjuttuja. Usean 

vuoden sovittelukokemuksen jälkeen halutessaan, ja siihen luvan sovittelutoimiston 

johtajalta saatuaan, voi pätevöityä lähisuhdeväkivaltasovittelijaksi. Tämä on peruskurssia 

paljon vaativampi ja pitkäkestoisempi koulutus. Eli laadukas koulutus on suorastaan 

elinehto etenkin tietyillä erityisen haastavilla tai sensitiivisillä sovittelun alueilla kuten 

perhe- ja lähisuhdeväkivallan sovittelulla (Elonheimo 2010, 70).  

 

Koska kyseessä oli ensimmäinen valtakunnallinen koulutus, päätettiin että kunkin 

sovittelutoimiston johtaja valitsee siihen lähisuhdeväkivaltakoulutukseen ne henkilöt, joiden 

uskoo soveltuvan riittävän hyvin lähisuhdeväkivallan sovittelijaksi. Itselläni koulutuksen 

järjesti terveys- ja hyvinvointilaitos (THL) vuonna 2008 ja se oli kestoltaan pari vuotta. Se 

oli ensimmäinen valtakunnallinen lähisuhdeväkivaltakoulutus, joka järjestettiin. Nykyään ei 

enää järjestetä näin pitkää koulutusta. Ilmeisesti sen pitkä kesto katsottiin tarpeettomaksi. 

Muutenkin sovittelijoiden koulutus vaihtelee paikkakunnittain ja maakunnittain jonkin 

verran. Käymälläni lähisuhdeväkivallankoulutuskurssilla koulutusta järjestettiin sekä 

Hämeenlinnassa että Helsingissä. Koulutuksessa syvennettiin jo saatuja oppeja, ja 

tarkasteltiin laajemmin muun muassa sovittelutilanteiden vastavuoroisuutta. Tätä 

vastavuoroisuutta harjoiteltiin lavastetuilla tilanteilla, jotka pohjautuvat oikeisiin 

sovittelutapauksiin. Jokainen sovittelu on aina erilainen ja se rakentuu läsnäolijoiden 

vuorovaikutuksen keinoin. Hyvä ja perusteellinen koulutus antaa valmiudet ohjata asiakkaat 

tarvittaviin jatkotoimenpidetahoihin, esimerkiksi A-klinikalle tai katkaisuhoitoon. Kuten 
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Elonheimo kirjassaan (Elonheimo 2010, 70) toteaa, sovittelun kehittäminen 

“katsastusasemaksi”, palveluun ohjaamisen apuvälineeksi, edellyttää että sovittelijat 

tunnistavat erilaisia ongelmia ja tietävät minkälaisia palveluita on ylipäätään saatavilla 

Sovittelun yhteyttä muihin sosiaali- ja terveyspalveluihin pitäisi Elonheimon mukaan 

vahvistaa rikoksentekijöiden moninaisten taustaongelmien takia (UTUonline, 2011).  

 

Onnistuneen sovittelun lopputulos on molempien osapuolten hyväksymä sopimus (LIITE 

2), joka on syntynyt heidän oikeudenmukaiseksi kokemassaan menettelyssä. Sopimus 

kuvastaa osapuolten yhteistä näkemystä heidän välisensä ristiriidan ratkaisutavasta. 

(Sovittelutyöryhmän mietintö, 3.) Kuten edellä ilmenee, sovittelu perustuu kaikkien 

osapuolten vapaaehtoisuuteen ja sen voi keskeyttää kuka tahansa osapuolista koska tahansa. 

Sovittelijoilla on lain määräämä velvollisuus keskeyttää sovittelu, jos ilmenee seikkoja 

miksi sovittelua ei pitäisi jatkaa. Sovittelu on keskeytettävä, mikäli on syytä epäillä, ettei 

joku sovittelun osapuolista kykene ymmärtämään sovittelun ja siinä tehtävien ratkaisujen 

merkitystä. Se on keskeytettävä myös, jos sovittelun jatkaminen on selvästi vastoin jonkun 

osapuolen etua. Sovittelu on maksutonta palvelua kaikille osapuolille. 

 

Sovittelu poikkeaa rikosoikeusjärjestelmästä, koska rikosoikeusjärjestelmä valitsee 

ensisijaiseksi kompensaatioksi rikoksentekijän rankaisemisen, se abstrahoi konfliktin niin, 

että rikoksentekijä ei tunne vastuuta uhrista (Iivari 1991, 55). Rangaistus, jonka tavoitteena 

on tuskan tuottaminen moraalisen rikkeen tekijälle tai katumuksen aikaansaaminen 

rikollisessa, voi olla turmiollista (Flinck 2006, 126). Sovittelussa taas tarkoituksena on se, 

että rikoksentekijä ottaisi vastuuta teoistaan ja samalla kykenisi asettamaan itsensä uhrin 

asemaan, miltä tuntuu kun toinen esimerkiksi lyö tai miltä tuntuu kun itseltä varastetaan 

rahaa tai tavaraa. Pelkkä rankaiseminen ei yleensä auta tekijää ymmärtämään vastapuolta. 

Rankaisu voi aiheuttaa tekijässä katkeruutta ja vihantunteita. Rankaisu ei niinkään edesauta 

myötätunnon ja ymmärryksen kehittymistä. Sovittelija auttaa osapuolia kommunikoimaan 

niin, että se johtaa keskinäiseen ymmärrykseen ja kohtaamiseen vastarinnan ja 

vastakkainasettelujen sijaan (Larsson 2012, 21). 

 

Saija Sambou sekä Eriika Uotila ovat tehneet tutkimuksen lähisuhdeväkivaltarikosten 

sovittelussa tehdyistä sopimuksista sekä syyttäjien ja sovittelijoiden näkemyksistä 
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lähisuhdeväkivallan soveltuvuudesta sovitteluun. Tässä tutkimuksessa osa syyttäjistä ei 

pitänyt väkivallan toistuvuutta välttämättä poissulkevana kriteerinä. Sovitteluun voitiin 

lähettää tapauksia, jos se oli kokonaistilanteen kannalta järkevää. Tällöin painotettiin 

erityisesti esimerkiksi hoitoon ohjaamista. Sovittelu nähtiin tällöin selkeästi virallista 

käsittelyä täydentävänä menettelynä. (Sambou ja Uotila 2010, 170.) 

 

Sovittelu on vaihtoehto oikeudenistunnolle tai täydentää sitä. Virallisen syytteen alaiset 

rikokset menevät aina takaisin syyttäjälle, joka harkitsee jatketaanko asiaa oikeudessa. Eli 

se, että sovittelussa on saatu aikaan sopimus, ei takaa sitä ettei oikeudenistuntoa pidettäisi. 

Sovittelu kuitenkin mahdollistaa sen, että joissakin tapauksissa syyttäjä katsoo onnistuneen 

sovittelun vaikuttavan siten, että syyttäjä tekee asiasta syyttämättäjättämispäätöksen. Eli 

asia ei enää etene oikeuskäsittelyyn. 

 

Samboun ja Uotilan tutkimuksen mukaan vuonna 2005 joka kolmas syyttäjävirasto ilmoitti, 

että ainakin joissakin tapauksissa he olivat jo lähettäessään päättäneet, että asiasta nostetaan 

myös syyte. Näissä tapauksissa sovittelu oli siis selkeästi virallista käsittelyä täydentävä 

menettely. (Sambou ja Uotila 2010, 173). Jos sovitteluun tulevat osapuolet luulevat ettei 

rikosoikeudellisia seuraamuksia enää olisi tuomioistuinpuolella, mikäli sovittelusopimus 

syntyy, niin tämä käsitys korjataan aina sovittelussa. Sovittelijat selittävät, että sopimuksen 

syntyminen ei välttämättä ehkäise muita seurauksia oikeudessa. Sovittelusopimus voi 

kuitenkin edesauttaa sitä, että syyttäjä päättää tehdä syyttämättäjättämispäätöksen. Lisäksi 

jos sopimuksessa on sovittu esimerkiksi rahallisista korvauksista, ottaa oikeus ne huomioon. 

Sovitteluun pääsee yleensä vain yhden kerran, sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi useaan 

otteeseen saman henkilön eri rikosten takia. Kuitenkin joissain poikkeustapauksissa voidaan 

sovitella toistamiseen. 

 

Sovittelun historiaa tarkastellen restoratiivisen oikeuden menetelmiä (esimerkiksi 

sovittelua) perinteisen oikeudenkäytön vaihtoehtona tai täydentäjänä on kehitetty Euroopan 

maissa hyvin eri tavoin ja eri tahdissa (Kinnunen 2012, 23). Moderni rikosten sovittelun 

kokeilutoiminta käynnistyi Yhdysvalloissa ja Kanadassa 1970-luvun alussa (Iivari (toim.) 

2007, 9). Euroopassa restoratiivisen oikeuden kehitys alkoi 1980 luvulla. Se alkoi 

ensimmäisenä Norjassa, mutta levisi nopeasti muihinkin Euroopan maihin. Se levisi 
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esimerkiksi Suomeen, Itävaltaan, Englantiin ja Saksaan. (Kinnunen 2012, 23). Sovitteluissa 

on joitakin eroja Euroopassa. Saksassa ja Tshekissä ja Unkarissa sovittelun keskiössä on 

rikoksentekijä, Ranskassa ja Portugalissa uhri. Suomessa ja Norjassa sovittelu keskittyy 

sekä rikoksentekijään että uhriin. (Kinnunen 2012, 23). 

 

Suomessa varsinainen rikos- ja riita-asioiden sovittelu alkoi Vantaalla 1983 Suomen 

Akatemian kokeilu- ja tutkimustoimintana. Vuonna 1986 sovittelutoiminta vakinaistettiin 

Vantaalla osaksi kaupungin sosiaaliviraston työtä. (Iivari 2007, 9). Vuoden 1986 jälkeen 

toiminta vakiintui ja laajeni muillekin paikkakunnille pikkuhiljaa. (Iivari 2007, 9). 

Sovittelulla on aina ollut läheiset yhtymäkohdat sosiaalipalveluihin ja sosiaalityöhön. 

Sovittelulla on ollut merkitystä rikosten ja eräiden riita-asioiden oikeusprosessissa sekä se 

on liittynyt kansalaisyhteiskuntaan vapaaehtoistoiminnan kautta. Keskeisenä piirteenä on 

ollut yhteistyö näiden osa-alueiden kesken. (Iivari 2007, 9.) 

 

Sovittelutoiminnan alkaessa Suomessa ongelmia aiheutti sen alueittainen erilaisuus. 

Läheskään kaikissa kunnissa ei pystytty järjestämään sovittelua ja näin väestö ei ollut 

yhdenvertaisessa asemassa rikosasioiden sovittelun saatavuuden suhteen. Esimerkiksi 

vuonna 1991 tulivat voimaan uusitut säännökset toimenpiteistä luopumisesta ja vuonna 

1997 sovinto tuli rikoslainsäädännössä yhdeksi syyttämättä ja tuomitsematta jättämisen 

perusteeksi. Tämän eriarvoisuuden alueittain poisti kuitenkin laki rikosasioiden ja eräiden 

riita-asioiden sovittelusta (1015/2005). Kyseinen laki annettiin 9. päivänä joulukuuta 2005. 

Se tuli voimaan 1.1.2006. (Iivari 2007, 9-11.) 

 

Sovittelua vaihtoehtona voidaan harkita joissakin rikosasioissa. Tällöin asianosaiset voidaan 

ohjata rikosasian sovitteluun (Oikeusministeriö 2013). Sen onnistuminen johtaa usein myös 

syyttämättä jättämiseen. Sovitteluprosessi alkaakin tästä sovitteluun ohjaamisesta. 

Sovittelulain mukaan poliisi tai syyttäjä voi ohjata tapauksia halutessaan sovitteluun 

käsiteltäväksi. Esimerkiksi poliisilain yleisten periaatteiden mukaan poliisi pyrkii 

toiminnassaan edistämään sovinnollisuutta asianosaisten kesken. Rikostutkinnan 

objektiviteettiperiaatteesta johtuen poliisi ei kuitenkaan voi virassaan toimia varsinaisena 

sovittelijana. (Poliisihallituksen ohje 2011). Myös muu viranomainen esimerkiksi 

sosiaaliviranomaiset voivat ohjata asiakkaitaan sovitteluun, mutta sosiaaliviranomaiset eivät 
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voi kuitenkaan ohjata lähisuhdeväkivaltaa sisältäviä juttuja sovitteluun käsiteltäväksi. 

Aloitteen sovitteluun voi tehdä myös epäilty tai uhri, mutta se on hyvin harvinaista. 

(Jokinen, 2011, 37.) Alaikäisen huoltajalla tai muulla laillisella edustajalla on oikeus tehdä 

aloite sovitteluun ryhtymisestä. Vajaavaltaiseksi julistettua täysi-ikäistä henkilöä 

koskevassa asiassa aloitteen sovittelusta voi tehdä myös edunvalvoja. Perhe- ja 

lähisuhdeväkivaltarikoksissa aloitteen voi tehdä vain poliisi tai syyttäjä. (THL 2014.) 

Esimerkiksi vuonna 2008 74 prosenttia sovitteluun ohjatuista tapauksista tuli poliisilta ja 22 

prosenttia syyttäjältä. (Jokinen 2011, 37.) Näin sovitteluun ohjautuvat vain ne tapaukset, 

jotka joko poliisi tai syyttäjä on katsonut siihen soveltuvaksi. Harkinnassa otetaan 

kokonaisuutena huomioon rikoksen laatu ja tekotapa, rikoksesta epäillyn ja uhrin 

keskinäinen suhde sekä muut rikokseen liittyvät seikat. (Poliisihallituksen ohje 2011, 1.)  

Tämän harkinnan lisäksi sovittelunohjaajat sovittelutoimistoissa vielä tarkistavat juttujen 

soveltuvuuden sovitteluun. Aina ohjaajat eivät hyväksy sovittelutoimistoon lähetettyjä 

juttuja. Eli sovitteluun eivät pääse kaikki rikos- ja riita-asiat eivätkä virallisen syytteen 

alaiset lähisuhdeväkivaltatapaukset, vaan sinne päätyvät ne tapaukset, jotka ovat päässeet 

monen tarkistusseulan lävitse. 

 

3.3. Lähisuhdeväkivallan sovittelu 

 

Sovitteluun ohjattiin 11 908 rikosta ja 398 riita-asiaa vuonna 2012. Sovitteluun ohjatuista 

rikoksista ja riita-asioista noin 6500 eli runsas puolet oli väkivaltarikoksia vuonna 2012. 

Lähisuhteessa tapahtuneiden rikosten osuus oli 17 prosenttia kaikista sovitteluun esitetyistä 

rikos- ja riita-asioista. ( THL 2014.) 

 

Lähisuhteessa tapahtuneita rikoksia lähetetään sovitteluun entistä enemmän, mihin on 

pääosin vaikuttanut rikoslakimuutos, jonka myötä myös lievät pahoinpitelyt lähisuhteessa 

muuttuivat virallisen syytteen alaisiksi rikoksiksi (THL 2014). Eli mikäli kyseessä on 

väkivaltaa sisältävä rikos, joka on kohdistunut rikoksesta epäillyn puolisoon, lapseen, 

vanhempaan tai muuhun heihin rinnastettavaan läheiseen, vain poliisilla tai 

syyttäjäviranomaisella on oikeus tehdä aloite sovitteluun ryhtymisestä. 

Sosiaaliviranomaisilla ei kyseistä aloiteoikeutta ole, mutta ennen sovittelualoitteen 

tekemistä poliisi- tai syyttäjäviranomaisen on tarkoituksenmukaista olla yhteydessä myös 
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sosiaaliviranomaisiin tilanteen kokonaiskuvan selvittämiseksi. (Poliisihallituksen ohje 

2011, 2.) 

 

Suomen rikoslain 16 §:ssä säädetään syyttäjän syyteoikeudesta seuraavasti: Syyttäjä saa 

nostaa syytteen lievästä pahoinpitelystä vain, jos asianomistaja ilmoittaa rikoksen 

syytteeseen pantavaksi, taikka teko on kohdistunut tekijän aviopuolisoon tai entiseen 

aviopuolisoon, sisarukseen tai sukulaiseen suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka 

henkilöön, joka asuu tai on asunut tekijän kanssa yhteistaloudessa tai on tai on ollut muuten 

näihin rinnastettavan henkilökohtaisen suhteen takia hänelle läheinen. Näin syyttäjä saa 

syyteoikeuden jos teko on kohdistunut tekijän lähipiiriin. Suomen laki ei tunne termiä 

lähisuhdeväkivalta tämän tarkemmin. Läheisiin kohdistunut lieväkin väkivallan teko 

katsotaan kuitenkin aina vakavammaksi Suomen lain mukaan kuin tuntemattomalle 

ihmiselle aiheutettu väkivalta. Lähisuhdeväkivallan sovittelu tarkoittaa edellä mainittujen 

henkilöiden välistä sovittelutilannetta. Sovittelun tarkoitus on auttaa asianosaisia itse 

pohtimaan sitä, miten he haluavat korjata ja parantaa omaa tilannettaan. (Slögs 2012, 10).  

 

Sovittelu on mahdollista, vaikka syyttäjällä on velvollisuus nostaa syyte näissä 

lähisuhdeväkivaltatapauksissa. Mikäli tapaus syyttäjän mielestä soveltuisi soviteltavaksi 

lähettää hän tapauksen tiedot sovittelutoimistoon, jossa vielä sovittelunohjaajat miettivät 

sopisiko tapaus soviteltavaksi. Onnistunut sovittelu voi joskus syyttäjän päätöksen mukaan 

aiheuttaa sen, että juttu ei mene oikeuden käsittelyyn vaan syyttäjä tekee 

syyttämättäjättämispäätöksen. Aina ei kuitenkaan ole näin, eikä sovittelun olekaan tarkoitus 

korvata oikeudenkäsittelyä ja mahdollisia sanktioita. Se kuitenkin mahdollistaa osapuolten 

tarkemman kuulemisen ja mahdollisten rahallisten korvausten antamisen jo 

sovittelutilanteessa tai määrätyn maksupäivän mukaisesti. Jos asia etenee oikeuteen oikeus 

ottaa huomioon mahdollisen sovittelusopimuksen ja esimerkiksi siinä sovitut ja ehkä jo 

maksetut korvaussummat. (Oikeusministeriö 2013.) 

 

Sovittelussa käytetään usein tehdyn sopimuksen jälkiseurantaa. Se tarkoittaa, että 

sovittelutoimisto seuraa sopimuksen täyttymistä. Selkein esimerkki on rahallisen 

korvauksen täyttyminen. Mutta lähisuhdeväkivallassa tehdään usein sopimuksia, joissa 

tekijä lupaa olla esimerkiksi ottamatta uhriin enää yhteyttä ja lupaa jättää hänet rauhaan. 
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Sovittelunohjaaja voi soittaa uhrille esimerkiksi kolmen kuukauden päästä ja kysyä onko 

hänet tosiaan jätetty rauhaan. Mikäli ei ole, niin tehty sopimus raukeaa ja tapaus siirtyy 

oikeuteen. 

 

Lähisuhdeväkivaltatapausten sovitteluun olisi Sovittelutyöryhmän mietinnön mukaan  

suhtauduttava lähtökohtaisesti pidättyvästi. Sovittelu saattaa kuitenkin olla varteenotettava 

keino perhesuhteen tai muun lähisuhteen korjaamiseksi, etenkin niissä tilanteissa, joissa 

tekijä tunnustaa menetelleensä väärin ja aidosti katuu tekoaan. (Sovittelutyöryhmän mietintö 

2006, 8.) Vaikka väkivaltatyö edellyttää erityistä osaamista ja asiantuntijuutta, se ei saa 

aiheuttaa sitä, että uhreja ei kohdata tai heitä siirrellään pätevämmälle asiantuntijalle (Ensi- 

ja turvakotien liitto, 2011, 74). 

 

On huomioitavaa, että lähisuhdeväkivallan sovitteluprosessi käynnistyy harvemmin kuin 

muiden sovittelualoitteiden ja nämä myös keskeytyvät useammin kuin muut. Pelkästään 

erillistapaamiseen osallistuminen voi antaa asianosaiselle hänen kaipaamansa keskustelun, 

mahdollisuuden tuulettaa tunteitaan ja pohtia vaihtoehtojaan jonkun kanssa. Sovittelu tai 

erillistapaaminen voi myös antaa uusia näkökulmia omaan tilanteeseen. Sovittelutoimiston 

tulee aina huolehtia siitä, että asianosaisilla on tarpeeksi aikaa harkita osallistumistaan, sitä 

mitä he haluavat ja tarvitsevatko he muuta tukea tilanteensa ratkaisemiseksi. Sovittelulla on 

onnistumisen edellytykset, jos molemmat asianosaiset ovat motivoituneita avoimeen, aitoon 

keskusteluun. (Velitski 2011).   

 

Lähisuhdeväkivallan sovittelu on erityisen kiistanalainen ja tunteita kuohuttava (Kinnunen 

2012, 24). Kannanottoja siitä löytyi paljon.  Keskustelu rikossovittelusta on kärjistynyt 

lähinnä lähisuhdeväkivaltatapausten sovittelun ympärille. Kuitenkin lähisuhdeväkivaltaa 

sisältävien tapausten osuus on Samboun ja Uotilan tutkimuksen mukaan vain 8 % kaikista 

sovitteluista (Sambou ja Uotila 2010, 176).  

 

Vihreät Naiset vaatii lähisuhdeväkivallan sovitteluista luopumista. Sovittelu ei sovi 

lähisuhdeväkivaltarikoksiin, koska asianomistajan ja teosta epäillyn välillä on 

epäsuhtainen valta-asema. Sovittelumenettelyä käsittelevän tutkimuksen mukaan 

lähisuhdeväkivallan rikoksissa sovitteluratkaisu on sitä todennäköisempi, mitä 
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vakavampi teko on kyseessä. Tämä viittaa siihen, että sopimuksen taustalla voi 

näissä tapauksissa olla uhkailua tai painostusta, huomauttaa Vihreiden Naisten 

puheenjohtaja, kansanedustaja Heli Järvinen. (Vihreät Naiset 2011). 

 

Unioni Naisasialiitto vastustaa jyrkästi sovittelun käyttöä lähisuhdeväkivallassa. 

Väkivaltarikosten käsittely kuuluu aina oikeusjärjestelmään. Oikeusministeriön 

valmistelemassa väkivallan vähentämisohjelmassa sovittelua suositellaan 

lähisuhdeväkivaltatapauksissa, mikä on erittäin poikkeuksellista EU-maissa. 

Väkivallan tekijöille on etsittävä hoitomuotoja ja kannustettava heitä osallistumaan 

väkivallan katkaisuohjelmiin. Väkivaltaan syyllistynyttä ei kuitenkaan saa jättää 

tuomitsematta rangaistukseen hoitoon hakeutumisen perusteella. (Naisunioni 2011) 

 

Amnesty järjestö kritisoi sovittelua tuoden esiin uudelleentraumatisoitumisen uhkan. 

Suomessa ei ole tutkittu riittävästi sovittelun vaikutusta syyttämiskäytäntöön tai 

uhrien uudelleentraumatisoitumiseen. Amnestyn mielestä sovittelumenettely ei sovi 

lähisuhdeväkivaltarikoksiin. Suomen on luovuttava pari- ja lähisuhdeväkivallan 

sekä seksuaalisen väkivallan sovittelusta. (Amnesty 2012) 

 

Sovittelulla ja hyvityksellä, esimerkiksi rahalla, ei ole tarkoitettu kattavasti korvata 

rangaistusta, vaan käyttää sitä valikoivasti niissä tapauksissa, joissa uhrin hyvitysintressi 

kilpailee valtion rankaisuintressin kanssa. Hyvitystä ei käytetä rikosoikeudellisen 

järjestelmän sijasta, vaan sen ohella. (Tolvanen 2005, 113.) Tämä tarkoittaa, että on 

punnittava onko rikosoikeudellinen rangaistus ainoa ja riittävä ratkaisu tapahtuneelle 

rikokselle vai voitaisiinko käyttää sovittelua täydentävänä prosessina. 

 

3.4. Sovittelun ulottuvuuksia aiempien tutkimusten pohjalta 

 

Seuraavaksi esittelen sovittelusta tehtyä tutkimusta jonkin verran. Aiheesta on viime aikoina 

tehty paljon tutkimuksia. Rajasin omat esimerkkini pääosin kotimaiseen tutkimukseen, 

muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Valitsemani tutkimukset ovat eri alojen ihmisiltä, 

näin omaan tutkimukseeni tulee enemmän ulottuvuuksia monelta näkökantilta. Pohdin 

alussa hieman lähisuhdeväkivallan tutkimusta yleisesti. 
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Suomessa kotona ja parisuhteissa tapahtuvaa väkivaltaa ei ole paljoa tutkittu ennen 

1990-luvun puoliväliä (Husso 2003. 14), vaikka esimerkiksi Suomessa on satoja tuhansia 

ihmisiä, naisia, miehiä ja lapsia, jotka joutuvat sitä kohtaamaan arkielämässään eli se koskee 

kaikkia sosiaalisia ryhmiä. (Husso 2003, 326.) Ongelmat väkivallan käsittelyssä voi asettaa 

myös hyvinvointivaltiolliseen kontekstiin. Suomalainen hyvinvointivaltio ei ole ottanut 

selkeästi vastuuta väkivallasta. (Hautanen 2010, 7). Kyseessä on tärkeä ja tekijöihin sekä 

uhreihin laajalti vaikuttava asia ja luultavasti sen tutkimus on jäänyt aiheen 

arkaluontoisuuden tähden näinkin myöhäiselle ajalle.  

 

Suomalaisen väkivaltatutkimuksen käynnistyminen kansainvälisten sopimusten ja 

painostuksen alaisena on konkreettinen esimerkki siitä, miten globalisoitumiskehitys on 

vaikuttanut tutkimuksen tekemiseen (Husso 2003, 15.) Emme enää elä vain Suomessa, 

Suomen rajojen sisäpuolella, omaa suomalaisten elämää vaan rajat ovat avautuneet sekä 

meno- että tuloliikenteelle. Ihmiset liikkuvat nykyään paljon enemmän yli muiden maiden 

rajojen. Näin saadaan vaikutteita muista kulttuureista ja samalla myös annetaan itse 

esimerkkiä muille. Tämä on lisännyt tietoa ja valistusta. Lähisuhdeväkivalta on siten tullut 

julkisemmaksi ja näin sitä pystytään myös käsittelemään avoimemmin. 

 

Seuraavaksi vuorossa on sovittelusta tehtyjen eri tutkimuksien esittelyä. Ne eivät ole 

mitenkään kronologisessa - tai aakkosjärjestyksessä. 

 

Ensimmäisen eräs sovittelua Suomessa erittäin paljon tutkinut henkilö on Juhani Iivari. Hän 

on tehnyt lukuisia tutkimuksia aiheesta. Iivari on ollut ennen eläkkeelle siirtymistään 

tutkimuspäällikkönä Terveyden- ja Hyvinvointilaitoksella (THL) sekä dosenttina Helsingin 

yliopistolla sosiaalityön laitoksella. Iivarin tutkimusten mukaan 

lähisuhdeväkivaltasovittelulla on myönteistä vaikutusta tapahtuneen rikoksen osapuolille 

esimerkiksi Iivarin tutkimusten mukaan. Sovittelun kentältä on tullut niin sanottua ”hiljaista 

tietoa” siitä, että sovitteluilla on lähisuhdeväkivallassa pystytty myös usein ja selvästi 

auttamaan osapuolia joko hakeutumaan muun avun piiriin, hakemaan avioeroa 

väkivallattomasti tai jatkamaan suhdetta silloin kun siihen on ollut selvästi edellytyksiä. 

(Iivari 2010, 39.) Esimerkiksi virallisen syytteen alaisissa rikoksissa sovitelleet tekijät 
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(65 %) sekä uhrit (36 %) kokivat, että sovittelu auttoi ymmärtämään vastapuolta. (Iivari, 

1991, 229.) Tutkimuksen mukaan on monenlaisia syitä siihen, miksi sovitteluun 

hakeudutaan tai halutaan. Nämä vaikuttimet ovat lähtöisin osallisten omista motiiveista ja 

ajatuksista sovittelun sopivuudesta juuri omalle kohdalle. Motiiveina on joskus pyrkimys 

välttää asian oikeuskäsittely ja halu ottaa käytännön vastuu teoistaan eli vahingon 

hyvittäminen. (Iivari 1991, 230).  

 

Usein arvuutellaan julkisesti, että uhrit joutuisivat suostumaan sovitteluun ja tekemään 

sopimuksen painostuksen alaisina. Iivarin tutkimuksessa ei kuitenkaan tullut tällaista esille. 

Päinvastoin tutkimuksen mukaan kumpikaan taho ei ollut kokenut tulleensa painostetuksi 

sovitteluun. (Iivari 1991, 230) Osapuolet ovat kokeneet saaneensa osallistua omaehtoisesti 

ja he olivat kokeneet voineensa vaikuttaa syntyneeseen ratkaisuun. (Iivari 1991, 230)  

 

Liv Larsson on CNVC-sertifioitu kouluttaja ja intohimoinen sovittelija Ruotsista. Hän on 

työskennellyt kansainvälisesti jakamalla johtamis-, viestintä- ja sovittelun taitoja viimeisten 

20 vuoden aikana. (Larsson, 2014.) Hänen tutkimuksensa mukaan on mahdollista luoda 

avoimempaa maailmaa silloin, kun keskitytään ihmisten tarpeisiin eikä siihen, kuka on 

tehnyt väärin ja miten väärintekijää pitäisi rangaista. Tällainen suhtautumistapa auttaa myös 

sovittelijaa, sillä se helpottaa inhimillisyyden näkemistä riippumatta heidän 

toimintatavoistaan. (Larsson 2012, 25.) Sekä rikoksen osapuolten että sovittelijan on 

kyettävä sovittelussa ymmärtämään muutakin kuin sen, mikä esimerkiksi poliisin laatimassa 

pöytäkirjassa tulee esiin. Usein sovitteluistunnoissa tapahtumat saavat aivan uuden 

merkityksen, kun tapahtuneesta yhdessä puhutaan ja pohditaan miksi kävi niin kuin kävi. Se, 

että sovittelija ymmärtää myös tekijää, ei tarkoita sitä, että tekijän teot olisivat millään 

tavalla hyväksyttäviä. Eikä se, että tapahtumista puhutaan inhimillisesti, tarkoita sitä että 

uhrin olisi hyväksyttävä ja ymmärrettävä tekijän tekoja. Uhri voi ymmärtää tekijää vaikka ei 

hyväksyisi hänen tekojaan. 

 

Aarne Kinnunen, neuvotteleva virkamies Oikeusministeriöstä, pohti artikkelissaan 

Restoratiivisen oikeuden kehitys Euroopassa sovittelun vaikutuksia. Yleisin sovittelun 

vaikutus on syyttämättä jättäminen (Kinnunen 2012, 24). Lähisuhdeväkivaltasovittelun 

osapuolet kokivat sen usein hyödyllisemmäksi tai paremmaksi vaihtoehdoksi 
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oikeudenkäynnin sijaan. 

 

Myös korkealla virkamiestasolla Suomessa on tutkittu sovittelua. Esimerkiksi 

Oikeusministeriön alainen sovittelutyöryhmä on pohtinut tätä kyseistä asiaa. 

Restoratiivisessa oikeudessa, ja etenkin rikosasioiden sovittelussa, kiinnitetään huomiota 

sekä rikoksentekijän että uhrin tarpeisiin ristiriitojen ratkaisussa. Uhri nähdään aktiivisena 

toimijana ja hänellä ymmärretään olevan rikoksesta johtuvia, oikeutettuja vaatimuksia, jotka 

on otettava huomioon. ( Sovittelutyöryhmän mietintö, 2.) 

 

Poliisihallituksen tehtävänä on suunnitella, johtaa, kehittää ja valvoa poliisitoimintaa ja sen 

tukitoimintoja. Lisäksi se vastaa poliisin palvelujen tasapuolisesta saatavuudesta maan eri 

osissa, päättää poliisiyksiköiden välisestä yhteistoiminnasta sekä vastaa poliisiyksiköiden 

tulosohjauksesta. (Poliisihallitus, 2013.) Suomen poliisijohdossakin on kiinnitetty huomiota 

sovitteluun. Sovittelu on nähty hyvänä keinona puuttua erityisesti ensikertalaisten nuorten 

tekemiin rikoksiin ja sen on katsottu myös ehkäisevän uusintarikollisuutta. Siinä tekijä saa 

mahdollisuuden ottaa vastuun teoistaan ja sen seurauksista. (Poliisihallituksen ohje, 1.) 

 

Matti Tolvanen Rikos- ja prosessioikeuden professori Itä-Suomen yliopistosta on myös 

tutkinut sovittelua ja sen vaikutusta rikollisuuteen. Empiiristä tietoa uusimisriskistä on aika 

vähän. Näyttäisi siltä, että muiden kuin nuorten rikoksentekijöiden riski syyllistytä uusiin 

rikoksiin on sovittelun jälkeen hieman pienempi kuin muissa tapauksissa. (Tolvanen 2005, 

113.) 

 

Marian Liebmann ja Lindy Wootton tekivät tutkimuksen sovittelusta. He kuuluvat The 

Home Office Crime Reduction Unit for Walesin tutkijoihin. Kyseinen virasto pyrkii 

takaamaan Ison Britannian turvallisuuden. Se johtaa maahanmuuttoa, passien myöntämistä, 

huume- ja rikollisuuspolitiikkaa sekä terrorismin vastaisuutta maassaan. (Liebmann ja 

Wootton, 2014.) Liebmannin ja Woottonin raportti restoratiivisesta oikeudesta ja 

perheväkivallasta tehtiin Suomessa vuosina 2001–2003 eri kaupungeissa ja kylissä. Siinä 

käytettiin uhrien, tekijöiden, sovittelijoiden, tuomareiden ja muiden viranomaisten ja 

projektiin osallistuneiden haastatteluja. Raportissa kerrottiin erilaisista motiiveista osallistua 

sovitteluun sekä uhrien että tekijöiden kannalta. (Liebmann ja Wootton, 8.) 
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Raportista ilmenee, että asianosaiset halusivat sovitteluun , koska ei haluttu mennä 

oikeuteen. Esimerkiksi haluttiin välttää mahdollinen oikeudenkäyntiin liittyvä häpeän tunne. 

He eivät nähneet oikeutta ja rankaisemista ratkaisuna, he halusivat parisuhteeseen muutosta 

ja halusivat löytää syyn lähisuhdeväkivaltaan. (Liebmann ja Wootton 2008, 21) Sovitteluun 

voidaan haluta myös siksi, ettei omia asioita käsitellä oikeuden istuntosalissa tuomarien 

avulla. Perheväkivalta usein salataan siihen asti, kunnes tapahtuu jotakin niin pahaa, ettei 

sitä voi enää piilotella. Äärimmäisenä perheväkivaltana ovat nämä traagiset perhesurmat, 

mutta siinä ei voi enää tehdä mitään asianosaisten auttamiseksi. Lähisuhdeväkivallan tekijät 

halusivat tutkimuksen mukaan sovitteluun, koska se tuntui sopivalta ratkaisukeinolta, jos 

väkivalta oli satunnaista. Oikeuden määräämä rangaistus eli sen määräämät sakot olisivat 

heikentäneet perheen taloutta tekijöiden mielestä. (Liebmann ja Wootton 2008, 21) Joskus 

tekijät suostuivat sovitteluun, koska uhrit sitä heiltä pyysivät (Liebmann ja Wootton 2008, 

21). Tämän voi tulkita sitenkin, että uhri halusi jatkaa parisuhdetta. Uhri voi ajatella, että kun 

ollaan sovittelussa niin asiat ja ongelmat voidaan puhumalla selvittää puolueettomien 

sovittelijoiden läsnä ollessa. Heidän tutkimuksensa mukaan tehdyt sovittelusopimukset 

sisälsivät anteeksipyyntöjä, lupauksia muuttaa omaa käyttäytymistä esimerkiksi menemällä 

väkivaltaisten miesten terapiaryhmiin. Näitä sopimuksia seurattiin ja kävi ilmi, että 

sopimuksista 90 % pidettiin kokonaisuudessaan ja 8 % osittain. Eli vain 2 % ei pystynyt 

pitämään lupauksiaan ollenkaan. (Liebmann ja Wootton 2008, 22). Yhtenä sovitteluun 

haluamisen kriteerinä tutkimuksen mukaan on tekijöillä toivo, että se pienentäisi oikeuden 

rangaistusta. (Liebmann ja Wootton 2008, 21)  

 

Varatuomari, Helsingin syyttäjänviraston apulaispäällikkö Eija Velitski on myös tutkinut 

sovittelua ja sen suhdetta oikeudenkäynteihin. Sovittelun eräs hyöty on se, että se ei sulje 

pois syytteen nostamista vaikka asiaa soviteltu (Velitski 2011). Asiaa voi siis sovitella ja 

ehkä saada aikaan kaikkia osapuolia tyydyttävä sopimus, mutta sen lisäksi tapahtunut rikos 

voidaan kuitenkin käsitellä tuomioistuimessa ja siitä seurata rikosoikeudellinen rangaistus. 

Sovittelu toimii tässä tapauksessa vain osapuolien keskinäisten välien selvittelijänä sekä 

mahdollisten korvausten mahdollistajana. Yhteiskunnan antama tuomio voi tulla kuitenkin 

rikoksen vakavuudesta riippuen. Hyvänä asiana voidaan pitää myös sitä, että osapuolet (uhri 

ja tekijä) ehkä ensimmäisen kerran puhuvat pahoinpitelytilanteesta keskenään ja yleensäkin 
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kohtaavat toisensa (Velitski, 2011). Joskus uhri voi pelätä tekijää niin, ettei ole häntä 

uskaltanut nähdä tapahtuman jälkeen. Joskus voi olla hyvä asia, että osapuolet tapaavat 

toisensa valvotussa tilassa, jossa on koulutetut sovittelijat mukana. Näin uhri ei joudu 

kohtaamaan tekijää yksin. Sovittelulla on Velitskin tutkimusten mukaan myös huonotkin 

puolensa. Helsingin syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä on todennut ainakin seuraavat 

sovitteluista seuranneet huonommat vaikutukset tai mahdollisuus sellaisten esiintymiseen. 

Eli voidaan miettiä, että jatkuuko väkivaltakierre sovittelusta huolimatta.  Mikään keino ei 

luultavasti koskaan pysty kokonaan väkivaltaista käyttäytymistä kaikilla ihmisillä 

pysäyttämään. Velitski tutki myös sitä, että onko sovittelutilanteissa mahdollista 

piilorikollisuutta taustalla, ja pystytäänkö tunnistamaan vaaratilanteet. Paljon on mietitty 

sitä, että onko uhri niin alisteisessa asemassa, että puhuu tekijän puolesta. (Velitski 2011.)  

Tämä tarkoittanee sitä, että jotkut asiat jäävät huomioimatta sovittelussa. Esimerkiksi se, 

että väkivaltaa esiintyy enemmän ja useammin kuin sovittelussa tulee esille. Lisäksi uhri voi 

oikeasti pelätä tekijää eikä uskalla kertoa kaikkea, mitä hänelle on tehty. Tällöin hän 

sovittelutapaamisessa voi tahallaan jättää kertomatta kaikkea väkivaltaa, mitä häneen on 

kohdistettu. Jos uhri ei itse tunnista vaaratilanteita, joissa hän on ollut, niin ei hän pysty niitä 

sovittelussa julkituomaan. Myös sovittelijoiden on vaikea tunnistaa tiettyjä vaaratilanteita, 

jos uhri ei niitä edes itse pysty tunnistamaan. Tietysti ulkopuolinen voi huomata jotain 

sellaista epäkohtaa tai vaaratilannetta, mitä uhri on alkanut pitämään ”normaalina”.  

 

Minna Sirnö, ex-poliitikko, vasemmistoliiton varapuheenjohtaja sekä kansanedustaja 

vuosina 2003, otti kantaa sovitteluun vuonna 2005. Hän oli mukana tekemässä hallituksen 

esitystä laiksi rikosasioiden sovittelusta. Sirnö esitti seuraavanlaisia ajatuksia sovittelusta. 

Mahdollisiin riskeihin kuuluu ennen sovittelumenettelyä, sen aikana ja sen jälkeen 

tapahtuva uhrin syyllistäminen ja uudelleen uhriutuminen. Sovittelumenettelyyn 

suostuminen voi myös herättää pettymystä tuottavia odotuksia, jotka saattavat olla 

vahingollisia, kun haluttuun tulokseen ei päästä. (Sirnö 2005.) 

 

Pia Slögs, sovittelutoiminnan vastuuhenkilö Helsingin sovittelutoimistolta, on esittänyt 

omia kokemuksiaan sovittelusta. Hän vastaa sovittelutoiminnan suunnittelusta, 

kehittämisestä ja asianmukaisesta toteuttamisesta. Slögsin mukaan eräänä uhkana tai 

ratkaisuna on sovittelun keskeytyminen syystä tai toisesta. Esimerkiksi aina 
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erillistapaamisen jälkeen on mahdollista keskeyttää tapaaminen, joko asianosaisen niin 

halutessa tai sovittelutoiminnan vastuuhenkilön päätöksellä sovittelijoiden esityksestä. 

Sovittelijat esittävät keskeyttämistä, mikäli havaitsevat painostusta tai pelkoa. Myös tekijän 

kykenemättömyys vastuun ottamiseen voi johtaa siihen, että sovittelu päätetään keskeyttää.  

( Slögs 2012). 

 

Teologian tohtori Heidi Jokinen teki väitöskirjansa teologisen etiikan ja uskonnonfilosofian 

alalta Vaasan yliopistolle vuonna 2011. Hänen väitöskirjansa otsikkona oli Medling vid 

brott. En begreppslig analys av en kongliktlösningmetod i en senmodern tid. Jokinen totesi 

tutkimuksessaan, että uhreina on niin erilaisia ihmisiä ja heihin kohdistuneet rikokset niin 

monenkirjavia että heitä ei voi mahduttaa samoihin sovitteluraameihin millään. On myös 

vaikea joskus sovittelussa saada selville, mitä kukin uhri haluaa ja tarvitsee hyvitykseksi 

häneen kohdistuneista rikoksista.  Joku rikoksen uhreista voi olla tyytyväinen 

anteeksipyyntöön, toinen tarvitsee hyvitykseksi rahaa ja kolmas jotain muuta. Eli uhrien 

hyvitystarpeet ovat lähtökohtaisesti aivan erilaisia. (Jokinen 2011, 66.) Ulkopuolinen 

sovittelijakin voi olla tietyllä tapaa sovittelutulosta heikentävä tekijä. Sovittelijalla voi olla 

tiettyjä ennakkokäsityksiä ja – odotuksia. Sovittelija voi tehdä joitakin yleistyksiä ja 

tavallaan pakottaa uhrin tiettyyn rooliin, johon uhri itse ei kuitenkaan halua. (Jokinen 2011, 

66–67.) 

 

 

TAULUKKO 2 Tiivistelmä lähisuhdeväkivaltasovittelun aiemmasta tutkimuksesta 

SWOT-analyysia käyttäen 

 

Sovittelun vahvuuksia 

 

1. Auttoi ymmärtämään toinen toisiaan 

jossain määrin 

2. Helpottaa inhimillisyyden näkemistä 

3. Hyvä keino puuttua ensikertalaisten 

nuorten tekemiin rikoksiin 

5. Sovittelu koettiin paremmaksi 

Sovittelun mahdollisuuksia 

 

1. Tekijällä mahdollisuus ottaa vastuu 

teoistaan 

2. Tekijällä vahingon 

hyvittämismahdollisuus 

3. Tekijällä mahdollisuus esittää 

anteeksipyyntönsä uhrille siten, että sitä 
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vaihtoehdoksi oikeudenkäynnin sijaan 

6. Uhri nähdään aktiivisena toimijana, 

jolla on rikoksesta oikeutettuja 

vaatimuksia 

7. Aikuisilla rikoksentekijöillä hieman 

pienempi riski syyllistyä uudelleen 

rikoksiin 

8. Osapuolet ovat kokeneet voivansa 

vaikuttaa syntyneeseen ratkaisuun 

9. Sopiva ratkaisukeino, mikäli väkivalta 

satunnaista 

10. Oikeuden määräämä rangaistus eli 

sakot olisivat heikentäneet perheen 

taloutta 

12. Sovittelu voi keskeytyä koska tahansa 

( sekin voi olla ratkaisu) 

ovat jotkut muutkin todistamassa 

4. Tekijällä mahdollisuus oikeuden 

antamaan pienempään rangaistukseen 

5. Mahdollisuus pitää kiinni 

sovittelusopimuksessa tekemistään 

lupauksista 

6. Tekijällä ja uhrilla mahdollisuus 

ensimmäisen kerran puhua 

pahoinpitelytilanteesta keskenään 

7. Tekijällä ja uhrilla mahdollisuus 

kohdata toisensa 

8. Mahdollisuus ohjautua muiden 

auttamistahojen piiriin esimerkiksi 

Lyömättömään linjaan tai A-klinikalle 

9. Ei sulje pois syytteen nostamista, 

vaikka asiaa on soviteltukin. 

Sovittelun heikkouksia 

 

1. Ei saada välttämättä tietää kuinka 

paljon väkivaltaa on ollut 

2. Pystytäänkö sovittelussa tunnistamaan 

vaaratilanteet 

3. Uhri ei itse välttämättä tunnista 

vaaratilanteita 

4. Sovittelu vapaaehtoista, ei voi 

velvoittaa ketään mihinkään 

5. Sovittelu voi keskeytyä missä 

vaiheessa tahansa ja kenen osapuolen 

tahosta tahansa (myös sovittelijoiden) 

6. Jotkut asiat jäävät huomioimatta 

sovittelussa 

7. Koska uhrit ovat niin erilaisia ja heihin 

Sovittelun uhkia 

 

1. Jatkuuko väkivaltakierre sovittelusta 

huolimatta 

2. Onko mahdollista piilorikollisuutta 

taustalla 

3. Uhrin mahdollinen alisteinen asema 

tekijään nähden 

4. Uhri voi puhua tekijän puolesta 

sovittelutilanteessa 

5. Sovittelun keskeytyminen syystä tai 

toisesta 

6. Tekijän kykenemättömyys ottaa vastuu 

teoistaan (johtaa sovittelun 

keskeyttämiseen) 

7. Vaikea joskus saada selville, mitä 
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kohdistuneet teot erilaisia on vaikea 

mahduttaa kaikki samoihin 

sovitteluraameihin 

8. Ulkopuolinen sovittelija voi omien 

ennakkokäsitystensä vuoksi asettaa uhrin 

tiettyyn yleisraamiin, johon uhri itse ei 

halua 

 

kukin uhri haluaa ja tarvitsee hyvitykseksi 

8. Pettymys, jos haluttuun tulokseen ei 

pääsekään sovittelussa 
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4. TUTKIMUKSEN KULKU 

 

Seuraavaksi selvennän tutkimustehtävän, tutkimusmenetelmän ja aineiston sekä aineiston 

analyysin rakennetta ja kulkua. Lisäksi kerron omista eettisistä lähtökohdistani ja 

valinnoistani tämän tutkimuksen puitteissa. 

 

4.1. Tutkimustehtävä 

 

Tässä pro gradu työssäni tutkin sovittelujen onnistumista, ja mikäli ne ovat onnistuneet, mitä 

hyötyä ja mahdollisuuksia ne ovat tarjonneet. Samalla selvitän, onko näistä sovitteluista 

kuitenkin jotakin haittaa tai uhkia osallistuneille tai sovittelijoille. Ja mitä haittoja tai/ja 

uhkia löytyi. Sovittelu tarjoaa mahdollisuuden asianosaisille käsitellä tapahtunutta 

henkilökohtaisesti kasvotusten kahden puolueettoman sovittelijan läsnä ollessa. Näin ollen 

se tarjoaa mahdollisuuden, mutta sovittelun lopputulosta ei voi ennustaa. Tapaukset ovat 

ainutlaatuisia ja ihmiset erilaisia. Tämä oma tutkimukseni keskittyy selvittämään mitkä ovat 

sovittelun tosiasialliset hyvät ja mitkä sen huonot puolet. 

 

4.2. Tutkimusmenetelmä ja aineisto 

 

Työni on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Tämän käyttämäni menetelmän tarkoitus 

on tuottaa tietoa sovittelusta laadullisin keinoin. Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus on 

tieteellisen tutkimuksen menetelmäsuuntaus, jossa pyritään ymmärtämään kohteen laatua, 

ominaisuuksia ja merkityksiä kokonaisvaltaisesti (Koppa, Jyväskylän yliopisto). 

Tutkimuksessani tarkastelen sovitteluja siis kokonaisvaltaisesti eli pyrin löytämään 

sovittelun ominaisuuksista sekä sen hyvät että huonot puolet, kuten jo edellä mainitsin. 

Samalla tarkastelen sen merkityksiä niin uhreihin, tekijöihin että sovittelijoihin. Sovittelun 

vaikutukset ulottuvat niin asianosaisiin kuin myös sovittelijoihin.  

 

Tutkimuksen aineistona on sovittelusta jo aiemmin tehdyt tutkimukset sekä sovittelijoilta 

saamani vastaukset kyseisestä aiheesta. Aiemmista tutkimuksista etsin jo esiintulleita 

sovittelun hyviä ja huonoja puolia. Myös sovittelijoille lähettämistäni ja heidän 

palauttamistaan kyselylomakkeista etsin näitä samoja piirteitä. Yhdistän ja vertaan 
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tutkimuksen lopussa näitä tietoja keskenään. Halusin saada esille sovittelijoiden omia, 

henkilökohtaisia ajatuksia tästä vapaaehtoistyöstä ja sen monista puolista. Siksi valitsin 

kyselylomakkeen käytön. Kyselyn tein vuoden 2013 aikana. Pyysin tutkimuslupaa 

Pirkanmaan, Kanta-Hämeen sekä Lapin sovittelutoimistojen johtajilta. Nämä kolme 

toimistoa valitsin, koska Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen toimistot ovat minulle 

henkilökohtaisesti tuttuja. Ajattelin, että saisin enemmän vastauksia näin. Lapin toimiston 

valitsin, koska se edustaa aivan toista päätä Suomesta. Ovatko heidän sovittelijoidensa 

näkökannat jotenkin erilaisia, kuin etelässä olevien. Luvan saatuani lähetin sähköpostitse 

kyselylomakkeeni (Liite 1) kyseisten toimistojen johtajille, jotka välittivät ne eteenpäin 

sovittelijoilleen. Alun perin tarkoituksenani oli lähettää lähisuhdeväkivaltasovittelijoille 

tarkoitettu kyselylomake kaikille Suomen lähisuhdeväkivaltasovittelijoille. Heitä on tällä 

hetkellä 390 (Flinck 13.3.2014). Nopeasti kuitenkin ymmärsin, että tehtävä oli mahdoton. 

Tutkimuslupien saanti monelta eri paikkakunnalta olisi kestänyt todella kauan eikä lupaa 

välttämättä edes olisi saanut. Suojellakseni vastaajien anonymiteettia en ilmoita mihin 

toimistoihin kyselyni suuntautuivat. Osa sovittelutoimistoista on hyvin pieniä sekä varsinkin 

miespuoleisia lähisuhdeväkivaltasovittelijoita on hyvin vähän. Jätin siten myös 

vastanneiden sovittelijoiden sukupuolen kertomatta. Kyselylomakkeeni alkuun oli laittanut 

joukon taustakysymyksiä, mutta asiaa harkittuani jätin nekin liittämättä tähän tutkimukseen. 

Ne eivät ole olennaisia tämän tutkimuksen kannalta. 

 

Loppujen lopuksi vastauksia sain vain kuusi, kaikki kolme toimistoa olivat edustettuina. 

Tekstiä kertyi noin kaksitoista sivua mukaan lukien omat kysymykseni, mutta ei 

esittelysivua, missä kerroin kuka olen ja mitä olen tekemässä. Hävikki oli ennakoitua 

suurempi eli vain hyvin harva sovittelija osallistui kyselyyn. Heille laitettiin uusi pyyntö 

kahden viikon kuluttua ensimmäisen kyselylomakkeen lähettämisen jälkeen. Tästä 

huolimatta vastauksia ei tullut enempää. Itse kuvittelin saavani vähintään kaksikymmentä 

vastausta, mutta tähän on nyt tyydyttävä. Ne, jotka palauttivat kyselylomakkeen, vastasivat 

hyvin ja perusteellisesti. Luultavasti tutkimukseeni vastaamista ei koettu tärkeäksi, 

sovittelijoilla ei ehkä ollut aikaa vastata, koska sovittelevat päivätöidensä ohella. Syitä 

vastaamattomuuteen on varmasti erilaisia, joten en niitä nyt ala arvuuttelemaan sen 

enempää.  
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4.3. Aineiston analyysi 

 

Tutkimusaineistoni purkamisessa käytän SWOT-analyysia. SWOT- nelikenttämenetelmän 

dokumentoitua historiaa ei varsinaisesti ole. Joitakin sen kehittäjiä tiedetään, kuten 

Stanfordin yliopiston Albert Humphrey, joka johti erilaisia tutkimusprojekteja 1960–1970 

luvuilla. Myöskään suoraa vastausta kysymykseen, mikä on SWOT, ei ole. (Friesner Tim 

2014.) SWOT on menetelmänä havainnollinen tapa tuoda asiat esiin, jotka on saatu sisällön 

analyysillä. 

 

Lyhennys SWOT tulee sanoista Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. SWOT on 

luonteeltaan yhteenvetävä synteesinomainen analyysi. SWOTin osa-alueista S (vahvuudet) 

ja W (heikkoudet) ovat sisäisiä asioita. Ne ovat lähtökohtaisesti tässä ja nyt käsillä olevia 

asioita ja ulkoiset asiat, O (mahdollisuudet) ja T (uhat), tulevaisuudessa eteen tulevia 

haasteita. Tietyt asiat voivat olla samanaikaisesti sekä vahvuuksia että heikkouksia. 

Asioiden listaaminen SWOT-analyysiin on aina subjektiivinen valinta. (Vuorinen 2013, 88–

89.) 

 

Alla selvennys analyysin koostumuksesta. 

 

Taulukko 1. Malli SWOT-nelikenttäanalyysista. 

 

 

Strengths 

(Vahvuudet) 

 

Weaknesses 

(Heikkoudet) 

 

Opportunities 

(Mahdollisuudet) 

 

Threats 

(Uhat) 

 

 

SWOT-analyysia käytetään usein yritysmaailmassa. Mutta sitä on sovellettu esimerkiksi 

johtamisen lisäksi usein myös muilla tieteenaloilla. (Vuorinen 2013, 88.) Pro gradu työssäni 

sovellan tätä nelijakoa lähisuhdeväkivaltasovittelusta saatuihin kokemuksiin ja aiempiin 
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tutkimustuloksiin. 

  

SWOT-analyysistä on aika vähän lähdeaineistoa tarjolla, lisäksi se on suunnattu enemmän 

yrityskäyttöön kuin esimerkiksi pro gradu – tutkielman tekoon. Uskon, että 

SWOT-analyysin käyttö tässä tutkimuksessani kuitenkin osoittautuu hyväksi ratkaisuksi. 

 

4.4. Tutkimuksen eettisiä näkökohtia 

 

Koska gradun aihe on varsin sensitiivinen ja ihmisten elämään vaikuttava tapahtuma 

(lähisuhdeväkivaltasovittelu) haluan tässä alussa tuoda esiin joitakin tutkimuseettisiä 

näkökohtia. 

 

Liitän tähän graduuni joitakin sovittelijoilta keräämiäni vastauksia. Lähetin kyselyn joillekin 

sovittelutoimistoille, jotka välittivät sen omille lähisuhdeväkivaltasovittelijoilleen. 

Lomakkeessa kysyttiin heidän henkilökohtaisia kokemuksiaan lähisuhdeväkivalta 

sovittelusta. Tietoturvan ja sovittelijoiden tutkimuseettisen suojan säilyttämiseksi olen 

kirjoittanut vastaukset auki siten, ettei kenenkään yksittäisen sovittelijan vastauksia pysty 

erottamaan eikä kenenkään antamiin vastauksiin liitetä vastaajan nimeä, osoitetta, 

puhelinnumeroa tai muuta, mistä hänet voisi tunnistaa. Osa toimistoista on pieniä, joten en 

laita enkä erittele sovittelutoimistojakaan vastausten yhteydessä. En myöskään erottele 

sovittelijoiden sukupuolta. Tämä johtuu siitä, että varsinkin miespuolisia 

lähisuhdeväkivaltasovittelijoita on Suomessa hyvin vähän. Käytän näin ollen korkeinta 

mahdollista tutkimussuojaa työssäni. 

 

Pro graduni on tarkoitettu oman yliopistoni käyttöön ja säilytykseen. Niissä pätevät yleiset 

ohjeet ja käytännöt, mitä muissakin graduissa noudatetaan kussakin yliopistossa. Pro gradut 

ovat yleensä yliopiston kirjastossa netin kautta luettavissa. 

 

Koska olen itse sovittelija ja minulla on etukäteen jo joitakin ajatuksia sovittelun eri puolista 

teen tämän tutkimuksen mahdollisimman neutraalisti. Otan huomioon vaan jo todetut ja 

sovittelijoiden vastauksissa ilmenevät kohdat. En tuo esille omia mielipiteitäni enkä omia 

asenteitani. Tämä vaatii kurinalaisuutta, koska teen pro gradua aiheesta, joka on minulle 
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tuttu. Tutkimuksen teko vie aikaa, joten minä tarkkailen omaa asennoitumistani työhöni sen 

edistyessä. Eli käytän kriittistä tutkimukseni reflektiota omaan työhöni tutkimuksen edetessä 

koko ajan. 

 

Osa sovittelijoista, jotka vastaavat kyselyyni ovat minulle henkilökohtaisesti tuttuja. Vaikka 

lomakkeissa ei ole vastaajan nimeä, osasta vastauksista varmasti tunnistan henkilön, joka on 

vastannut. En usko kuitenkaan, että sovittelijat eivät uskaltaisi vastata omien mielipiteittensä 

mukaisesti. Minulla on ollut varsin avoimet ja lämpimät välit sovittelijoihin, joiden kanssa 

olen työskennellyt. Välillä on ollut erimielisyyksiä asioista, mutta se ei ole vaikuttanut 

sovitteluihin ja kenenkään sovittelijan asenteisiin mielestäni mitenkään. Sovittelijoilla on 

omia intressejään sovitteluun, heillä kaikilla on syynsä tehdä tätä vaativaa vapaaehtoistyötä. 

Vastauksissa ei toivottavasti pyritä kaunistelemaan tai pahentamaan sovittelun 

perusluonnetta. 

 

Kohdistin kyselyn sovittelijoille, koska halusin saada heidän ääntään näkyviin uudessa 

tutkimuksessa. Sovittelijat mahdollistavat sovittelun, ilman heitä, ei olisi sovitteluja. Olisin 

voinut kysyä myös asiakkailta heidän näkemyksiään sovittelusta. Tämäkin olisi ollut tärkeä 

asia, mutta minun piti kuitenkin rajata tutkimukseni jotenkin. Tällä kertaa tein valinnan 

lähettämällä kyselylomakkeet nimenomaan sovittelijoille. 
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5. SOVITTELIJOIDEN KOKEMUKSET 

 

Tässä kappaleessa puran lähisuhdeväkivaltasovittelijoille suuntaamani kyselylomakkeen 

vastauksia SWOT-analyysin avulla. Eli sovittelun mahdolliset vahvuudet, heikkoudet, 

mahdollisuudet ja uhkat sovittelijoiden omasta mielestä. Mitä he, varsinaiset tekijät, ovat 

ajatelleet ja miettineet sovittelun hyvistä ja huonoista puolista. Lisäksi tutkin ovatko he sitä 

mieltä, että lähisuhdeväkivaltaa voi ja kannattaa sovitella vai ovatko päätyneet 

lähisuhdeväkivaltaa sovitellessaan siihen tulokseen, että sitä ei voi eikä kannata sovitella. 

 

Seuraavaksi tarkastelen saamiani vastauksia. Ne on kerätty lähisuhdeväkivaltasovittelijoille 

lähettämistäni kyselylomakkeista (Liite 1), johon he vastasivat vuonna 2013. Kuten 

aiemmin jo mainitsin, en laita sovittelijoiden sovittelupaikkakuntaa, sukupuolta, ikää tai 

muutakaan tietoa tähän tutkimukseeni suojellakseni heidän henkilöllisyyttään ja 

sovittelutoimistojen anonymiteettia. Lähisuhdeväkivaltasovittelijasta käytän lyhennettä 

LSV S. 

 

5.1. Mahdollisuus aitoon muutokseen 

 

LSV S:t pitivät sovittelun vahvuutena asiakkaiden henkilökohtaisen tapaamisen ja 

mahdollisuuden käydä läpi väkivaltatilannetta ja siihen johtaneita syitä yhdessä 

sovittelijoiden läsnä ollessa. Heidän mielestään sovittelutilanne parhaassa tapauksessa 

johtaa väkivallattomaan tulevaisuuteen. 

 

Parhaassa tapauksessa väkivallaton tulevaisuus yhdessä tai erikseen (LSV S 6).  

 

Sovittelun tarkoituksena on havahduttaa tekijä ymmärtämään omien tekojensa vakavuus 

sekä saada uhri ymmärtämään, että näin ei voi enää jatkua. Mikäli sovittelu saavuttaa 

tarkoituksensa on mahdollista, että esimerkiksi pariskunta voisi jatkaa yhdessä 

väkivallattomasti tai niin, että he ymmärtävät eron olevan paras ratkaisu.  

 

Sovittelijoiden pitää osata johdatella keskustelua siten, että uhri ei syyllisty ja että 

tekijä ottaa vastuun omasta väkivaltaisesta käyttäytymisestään. (LSV S 1.)  



 

42 

 

 

Sovittelijoilla on tässä tärkeä rooli. He eivät saa kuitenkaan liikaa johdatella, vaan 

osapuolten pitää itse keskenään puhua tapahtuneesta ja miettiä, mitä haluavat 

sovittelusopimukseen laittaa. Kun tekijä ottaa vastuun teoistaan se mahdollistaa sekä hänelle 

että hänen uhrilleen paremman mahdollisuuden muuttaa väkivaltaista tapaa elää. 

 

Osapuolten välinen kohtaaminen ja keskusteluyhteys koettiin tärkeäksi, kuten seuraavassa 

vastauksessa ilmenee. 

 

Asianosaiset pääsevät keskustelemaan tilanteesta, siihen johtaneista syistä sekä 

pohtimaan siihen johtaneita syitä sekä pohtimaan tulevaisuutta, jos jäävät yhteen. 

Miten yhteinen tulevaisuus rakentuu ilman väkivaltaa ja mitä sen eteen pitäisi tehdä. 

Käräjäoikeudessa ei ole mahdollista pohtia asiaa tässä laajuudessa. (LSV S 4.)  

 

Yhteinen tapaaminen ja keskustelu nähtiin myös mahdollisuutena parisuhteen jatkamiselle.  

 

Osapuolet löytävät toisensa sovittelukeskustelujen kautta uudelleen (LSV S 2).  

 

Lähisuhdeväkivaltasovittelu mahdollistaa osapuolten välisen tapaamisen ja ohjatun 

keskustelun. Toisin kuin oikeudessa sovittelussa annetaan osapuolille aikaa pohtia 

tapahtuneita ja miettiä tulevaisuutta. Tämä asioiden käyminen läpi yhdessä sovittelijoiden 

läsnä ollessa on yksi lähisuhdeväkivaltasovittelun vahvuuksista. 

 

Osapuolten yhteisen tapaamisen sekä anteeksipyytämisen ja anteeksiannon tärkeyttä ei voi 

korostaa liikaa. Se on restoratiivisen työmenetelmän yksi tärkeimmistä tekijöistä. Jos vertaa 

esimerkiksi oikeuteen, niin siellä ei juuri pyydellä anteeksi, siellä kuunnellaan tuomio. 

Anteeksipyytämisen ja – annon voima on mittaamattoman arvokasta, kuten alla olevasta 

vastauksesta ilmenee. 

 

Mahdollisuus keskinäiseen kohtaamiseen ja anteeksipyytämiseen ja – antoon (LSV S 

5).  

 

Kun sovitteluun tullaan, siellä on mahdollista käsitellä asioita tietyssä laajuudessa. Mikäli 
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sovittelijat huomaavat, että asianosaiset ehkä tarvitsisivat jotakin muutakin apua, heidän on 

mahdollista ohjata asiakkaita eteenpäin, muiden palvelujen piiriin.  

 

Sovittelussa pyritään saattamaan asianosaiset erilaisten tukipalvelujen piiriin  

eli palveluohjaus on osa prosessia (LSV S 4).  

 

Näin eräs sovittelun vahvuuksista on se, että osapuolten saama tuki ja apu ei välttämättä 

pääty siihen, kun sovittelutapaamiset päättyvät. Lähisuhdeväkivaltasovittelijoita 

koulutetaan ohjaamaan asiakkaita esimerkiksi A-klinikalle tai Lyömättömään linjaan 

(miehille tarkoitettu väkivaltakierteen katkaisuun tähtäävä auttamistaho).  

 

Sovittelusta voidaan saada virike muuhun terapiaan (LSV S 2).  

 

Koska sovittelu on vapaamuotoinen ja vapaaehtoinen, niin se muokkautuu osapuolten 

ehdoilla. Näin on mahdollista puhua muistakin asioista, tietysti joissain rajoissa. Alla 

olevista vastauksista tulee esille se, että sovittelussa annetaan aikaa asianosaisille käydä 

tapahtumia läpi. Näin voidaan saada keinoja selvitä eteenpäin elämässä väkivallattomasti. 

 

Sovittelussa käsitellään muitakin asioita kuin itse rikosnimikettä esimerkiksi 

pahoinpitely. Usein löytyy taustalta monenlaisia pulmia ja itse teko on vain se 

jäävuoren huippu, joka on tullut näkyväksi. Oikeuslaitos pitäytyy itse teossa eikä 

asianosaisten muut pulmat tai vaikeudet ole esillä eikä niihin yritetäkään löytää 

ratkaisua. (LSV S 4.) 

 

Aito kohtaaminen ja asian käyminen läpi ajan kanssa. Työkaluja tulevaisuuteen. 

(LSV S 3.)  

 

Sovittelun vahvuuksia tuntuu olevan vastausten perusteella asioiden perusteellinen 

läpikäyminen. Näin voidaan puhua myös ongelmista, jotka eivät aivan heti tule esille. 

Osapuolet pystyvät ja voivat kertoa elämästään turvallisessa ympäristössä ja kokevat, että 

heitä kuunnellaan. 

 

Osapuolet tulevat usein sovitteluun kertoen jo sopineensa asian. Kuitenkin 
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sovittelussa käy ilmi, että osapuolet eivät varsinaisesti ole käsitelleet koko asiaa. 

Sovittelu saattaa olla ainoa foorumi, jossa osapuolet avoimesti ja 

rehellisesti kertovat tapahtuneesta, tunteista ja siitä miten lähisuhdeväkivalta  

on vaikuttanut ja vaikuttaa heidän elämäänsä. (LSV S 1.)  

 

Sovittelussa ihminen on oman asiansa subjekti, toimija ei toiminnan kohde, kuten 

oikeudessa (LSV S4). 

 

Eli sovittelijoiden vastauksista tulee vahvasti esille se, että sovittelutilanteessa kuunnellaan 

osapuolia ja heille annetaan mahdollisuus korjata itse omia virheitään ja esimerkiksi 

parisuhdettaan. Oikeudessa ei ensisijaisesti pyritä korjaamaan parisuhdetta, siellä 

keskitytään tuomioiden ja korvausten jakamiseen. 

 

Lähisuhdeväkivaltasovittelu koettiin vastausten perusteella hyödylliseksi, vaikka juttu 

menisikin oikeuteen onnistuneesta sovittelusta huolimatta. 

 

Osapuolet kokevat sovittelun hyödylliseksi, vaikka tapaus menisikin vielä oikeuteen 

(LSV S 2).  

 

Juttu voi mennä oikeuteen vielä onnistuneen sovittelutilanteenkin jälkeen. 

Lähisuhdeväkivallassa on aina kysymys virallisen syytteen alaisista rikoksista. Tällöin 

syyttäjä harkitsee omalta osaltaan, viekö hän asian oikeuteen huolimatta sovittelusta. 

Sovittelusta voi kuitenkin olla hyötyä osapuolille esimerkiksi yllä mainitun keskustelun, 

kuulemisen ja ymmärryksen avulla. Jos asia menee vielä oikeuteen, ovat osapuolet kuitenkin 

jo ehkä sopineet tapahtuneista ja saaneet tilanteeseensa apua sovittelun keinoin. Se, että asia 

menee oikeuteen, ei poista näitä positiivisia vaikutuksia. 

 

Kun tehdään sovittelusopimus, siihen merkitään esimerkiksi että tekijä on lupautunut 

käymään A-klinikalla alkoholiongelmansa takia. Kun sopimukseen laitetaan raksi kohtaan 

jälkiseuranta, niin sovittelija soittaa jonkin ajan kuluessa uhrille ja kysyy onko tekijä käynyt 

A-klinikalla ja miten juomisen kanssa nykyään on. Tämä tuo turvallisuutta uhrille sekä 

asettaa tekijälle jonkinlaisen velvoitteen pitää lupauksistaan kiinni. Sovittelijoiden 

vastauksista löytyi mahdollisuutena juuri tämä jälkiseuranta. Alla on lyhyt ja ytimekäs 
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vastaus, sovittelun vahvuuksista. 

 

Tehostettu jälkiseuranta (LSV S 5).  

 

Jälkiseuranta on tärkeä vaihe lähisuhdeväkivaltasovittelussa. Kun kaikki osapuolet 

tiedostavat, että tilannetta ja tehtyä sopimusta tullaan seuraamaan, niin se voi sitouttaa 

osapuolet lujemmin solmittuun sopimukseen. Sovittelutilanteessa on joskus helppo luvata 

vaikka mennä A-klinikalle ja sitten unohtaa koko juttu. Mutta kun esimerkiksi tekijä tietää, 

että hänen A-klinikalle menoaan seurataan sovittelutoimistolta voi se saada hänet menemään 

sinne paremmin kuin se, että asia jäisi sikseen sovittelutoimistolta poistuttua. Uhri saa 

jälkiseurannasta itselleen turvaa ja varmuutta siitä, että ne asiat mitä sovittelusopimukseen 

on laitettu, myös pidetään. Jälkiseuranta on tärkeä tekijä sopimusten täyttymisen kannalta 

kaikkien osapuolten hyödyksi. 

 

Teoreettisessa viitekehyksessä esittelemäni restoratiivisuuden periaate nousi esille 

sovittelijoiden vastauksissa tärkeänä tekijänä. Myös sovittelun etuja oikeudenkäyntiin 

verrattuna painotettiin useissa vastauksissa: 

 

Oikeus on yhteiskunnallinen organisaatio, joka tuottaa sanktioita ja jakaa 

rangaistuksia. Se on hyvin viranomaisvetoinen, näyttöihin perustuva, eikä 

asianosaisten edes aina tarvitse sanoa mitään. Puhumisen hoitaa asianajaja. 

Sovittelu on restoratiivista. Se antaa uhrille foorumin, jossa hän tulee  

kuulluksi ja epäilylle mahdollisuuden ottaa vastuun teosta ja sopia se. (LSV S 4.)  

 

Tämä erään sovittelijan vastaus kokoaa mielestäni hyvin sovittelun idean ja sen vahvuuden 

verrattuna oikeuslaitokseen. Kaikki ne asiat, mitä olen tässä kappaleessa kirjoittanut 

lähisuhdeväkivaltasovittelun vahvuuksista ja mahdollisuuksista kiteytyvät 

restoratiivisuuden periaatteelle. 
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TAULUKKO 3 Tiivistelmä lähisuhdeväkivaltasovittelijoiden kokemuksista sovittelusta 

SWOT-analyysia käyttäen 

 

 

 Sovittelun vahvuuksia 

 

1. Asiakkaat tapaavat toisensa ja ehkä 

pystyvät kommunikoimaan keskenään 

2. Voidaan tilanteen salliessa puida 

muitakin ongelmia 

3. Vapaaehtoisuus 

4. Voidaan miettiä tulevaisuutta, jos jäävät 

yhteen ja mitä pitäisi tehdä, jotta väkivalta 

ei toistuisi 

5. Sovittelussa ihminen on oman asiansa 

subjekti, toimija, ei toiminnan kohde, kuten 

oikeudessa 

6. Sovittelijat eivät ole viranomaisia, vaan 

tavallisia lähimmäisiä (voi helpottaa 

joidenkin asiakkaiden viranomaiskammoa) 

7. Voi puhua turvallisesti ongelmista 

8. Osapuolten aito kohtaaminen, epäillyn 

vastuunotto ja hyvitys rikoksestaan 

9. Vaikeakin asia tulee käsiteltyä, kun 

sovittelijat mahdollistavat ja ohjaavat 

keskusteluja 

10. Sovittelu voi olla ainoa foorumi, jossa 

osapuolet avoimesti ja rehellisesti kertovat 

tapahtuneesta, tunteista ja siitä miten 

lähisuhdeväkivalta on vaikuttanut ja 

vaikuttaa heidän elämäänsä 

 

Sovittelun mahdollisuuksia 

 

1. Mahdollisuus käydä tapahtumia ja niihin 

johtaneita syitä yhdessä läpi 

2. Mahdollisuus ehkä väkivallattomaan 

tulevaisuuteen yhdessä tai erikseen 

3. Työkaluja tulevaisuuteen 

4. Mahdollisuus anteeksipyytämiseen – ja 

antoon 

5. Mahdollinen palvelunohjaus erilaisten 

tukipalvelujen piiriin ja sen velvoittavuus 

6. Kehittäminen siihen ajatussuuntaan, että 

kyseessä on pysäkki –myös mahdollisuus 

7. Tehostettu jälkiseuranta 

8. Osapuolet löytävät 

sovittelukeskustelujen kautta toisensa 

uudelleen 

9. Sovittelusta virike muuhun terapiaan 

10. Osapuolet kokevat sovittelun 

hyödylliseksi, vaikka tapaus menisikin vielä 

oikeuteen 

11. Muutoksen mahdollisuus 
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5.2. Sovittelun varjopuolia  

 

LSV-sovittelijoiden vastauksista tuli esiin sovittelun varjopuoliakin.  

 

Vapaaehtoinen sovittelija itse ymmärsi, että sovittelulle voi haittaa aiheuttaa 

sisäpiiriläinenkin. 

 

Kaikkien sovittelijoiden henkilökohtaiset ominaisuudet eivät luo otollista maaperää 

sovittelulle. Uhkana ovat liian innokkaat vapaaehtoissovittelijat, jotka eivät ole 

sisäistäneet sovittelijan roolia, vaan ottavat liian vahvan roolin sovittelussa. (LSV S 

6, 2013.) 

 

Niin kuin missä muussa työssä tahansa, niin kaikki eivät vaan sovellu kaikille aloille. Eli 

myös sovittelija voi olla uhkana sovittelun onnistumiselle. 

 

LSV-sovittelija voi kohdata sekä henkilökohtaista että taloudellista uhkaa. Tätä asiaa ei 

mielellään yleisesti puhuta edes sovittelutoimistoilla. Kun ihminen haluaa vapaaehtoiseksi 

sovittelijaksi ja erikoistua lähisuhdeväkivaltasovittelijaksi, niin perusperiaate on se, että 

työstä ei saa palkkaa. Mutta joitakin seikkoja tulisi kuitenkin ottaa huomioon.  

 

Sovittelijan voimavarat saattavat kulua, vaikka tehdään vapaaehtoistyötä 

Lähisuhdeväkivaltasovitteluun kuluu ainakin kolminkertainen määrä aikaa 

verrattuna ”perussovitteluihin”. Lähes tappion puolta kuljetaan, jos kolmekin 

 kertaa kohdataan ja matkat ovat pitkiä. Siis edes se 12, 50 € korotusta nykyisiin 

korvauksiin. (Lähisuhdeväkivaltasovittelija 5.) 

 

Vaikka kyseessä on vapaaehtoistyö, pitäisi sen kuitenkin olla rasittavuudeltaan kohtuullista 

eikä siitä saisi koitua mitään ylimääräisiä kuluja sovittelijalle itselleen. 

Lähisuhdeväkivaltasovittelu on paljon raskaampi prosessi niin osapuolille kuin 

sovittelijoillekin verrattuna niin sanottuihin tavallisiin sovitteluihin. Tapaamiskertoja on 

aina vähintään kolme, joskus enemmänkin, tilanteen niin vaatiessa. Kyseessä on yleensä 

vakavammat rikokset kuin tavallisissa sovitteluissa. Niin sanotuissa tavallisissa sovitteluissa 

voidaan esimerkiksi sovitella ikkunan rikkomista tai kaupasta näpistystä. LSV-sovitteluissa 
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on aina puitavana väkivaltarikos. Se, että väkivalta on suuntautunut läheisiin, tekee asioista 

vielä raskaamman. Kyseessä on paljon tunteita herättävä rikos. Se vaikuttaa myös 

sovittelijoihin, vaikka ovatkin ulkopuolisia. Eli se on varsin vaativa henkisesti. Lisäksi 

useista tapaamiskerroista aiheutuu kuluja sovittelijalle itselleen, kun pitää tulla matkankin 

takaa sovittelutapaamisiin. Mikäli matka esimerkiksi kotoa sovittelutoimistolle on 

kohtalaisen pitkä, mutta ei kuitenkaan riittävän pitkä, niin siitä ei saa kulukorvauksena 

muuta kuin peruskorvauksen. Joskus tämä peruskorvaus ei kata kaikkia sovittelijalle 

aiheutuneita kuluja. 

 

On vaikea tietää varmasti, onko asianomistaja puhtaasti omasta tahdostaan sovittelussa, vai 

onko häntä painostettu jotenkin. Tämä uhka tuli esiin useissa vastauksissa.  

 

Toisinaan hallitsevampi pystyy käyttämään asemaansa pelkällä läsnäololla 

sovittelussa (LSV S 5).  

 

Sovittelijat ymmärsivät sen, että uhria on voitu jollain tavalla painostaa sovitteluun ja että 

uhri ei siellä välttämättä esitä omia mielipiteitään.  

 

Dominoiva puoliso on voinut ohjeistaa toisen olemaan sovittelussa tiettyä mieltä 

(LSV S 2).  

 

Tämä oman tahdon puuttuminen, painostus ja uhkailu, ovat vakavia uhkia. Nämä asiat 

huolettavat sovittelijoita, mutta myös julkisuudessa tuodaan usein näitä esiin. Esimerkiksi 

naisasiajärjestöt tuovat esiin kannanotoissaan näitä seikkoja.  

 

Vaikka sovittelussa kohdataankin henkilökohtaisesti, ja aikaa on käytettävissä osapuolten 

välisten ongelmien setvimiseen enemmän kuin esimerkiksi oikeuden istunnossa, niin aina ei 

kuitenkaan pystytä pureutumaan tarpeeksi varsinaisiin ongelmiin, kuten eräs vastaajista 

mainitsi: 

 

Sovittelussa ei ehkä päästä kovin syvälle ongelman ytimeen (LSV S 3).  
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Lisäksi osapuolten elämässä voi olla liikaa ongelmia, joten väkivalta jää niiden jalkoihin. 

Tapaamiset käsittelevät pääosin tapahtunutta rikosta. Aika mikä siihen voi käyttää, on 

rajallinen. Mutta, jos selviää, että ongelmia on paljon, voidaan osapuolet ohjata muille 

tahoille esimerkiksi terapiaan. Vaikka sovittelu pyrkii ratkaisemaan osapuolten välisiä 

ongelmia, ei se kuitenkaan ole ihmeidentekijä, jossa muutamalla istuntokerralla voitaisiin 

selvittää kaikki mahdolliset, vaikeatkin asiat. Muun muassa, jos väkivalta on ollut 

huipentuma jatkuvalle alkoholin liikakäytölle, ei ongelmaa voida poistaa ilman alkoholin 

liikakäytön loppumista. Siinä tapauksessa oikea paikka olisi jatkoa ajatellen A-klinikka. 

 

Jos ihmisten elämässä on muitakin ongelmia, kuten päihteiden liikakäyttö, 

mielenterveysongelmat, taloudelliset ongelmat jne., saattavat ihmiset pitää 

väkivaltaa suhteessaan pienenä ongelmana (LSV S 1).  

 

 Sovittelun heikkoutena pidettiin useissa vastauksissa sitä, että siihen osallistuttiin 

tarkoituksena välttää oikeudenkäynti. Seuraavaksi kaksi vastausta aiheeseen liittyen: 

 

 Mahdollista on, että sovittelua yritetään käyttää/käytetään välttämään 

 oikeudenkäynti (LSV S 2). 

  Jos osapuolten ainoa tarkoitus sovittelussa on, että vältytään käräjiltä, ei päästä 

       tavoitteeseen (LSV S 1).  

 

Tämä sovittelun käyttäminen oikeudenkäymisen välttämiseksi voi olla joillekin 

itsetarkoituksena. Kuten aiemmin olen jo maininnut, niin edes onnistunut sovittelusopimus 

ei ole tae sille, että oikeuteen ei mentäisi. Tämän asian päättää syyttäjä. Sovittelun tarkoitus 

on edistää osapuolten välistä sopua, ei olla välineenä oikeudenkäynnin välttämiselle. 

 

Se, että osapuolet ovat ilmaisseet halukkuutensa sovitteluun, ei kuitenkaan ole mikään tae 

siitä, että itse tilanteessa haluttaisiin neuvotella mistään: 

 

Osapuolilla ei ole ehkä halua sopia asiaa (LSV S 3). 

 

Joskus käy niin, että vaikka osapuolet ovat ilmaisseet halukkuutensa tapaamiseen ja tulevat 

paikanpäälle, niin huomataankin, että jompikumpi tai kumpikaan eivät ole valmiita 
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sovittelemaan. He voivat syytellä toisiaan ja hakea ainoastaan syyllistä, mutta eivät 

kuitenkaan halua sen enempää ratkaista asioitaan. Sovittelijat eivät voi painostaa ketään 

tekemään sopimusta, näissä olosuhteissa tapaaminen tulee keskeyttää. 

 

Koska sovittelu on vapaaehtoista, niin sovittelutilanteessa ketään ei voi velvoittaa 

mihinkään (LSV S 1).  

 

Sovittelu on aina ja ihan missä vaiheessa tahansa vapaaehtoista. Se perustuu täysin 

vapaaehtoisuuteen. Siinä on omat hyvät, mutta myös huonot puolensa. Vapaaehtoista ei 

tosiaan voi velvoittaa mihinkään.  

 

Edellisessä vastauksessa tuli esiin SWOT – analyysin mielenkiintoinen ominaispiirre. Tietyt 

asiat voivat olla samanaikaisesti sekä vahvuuksia että heikkouksia (Vuorinen, 2013, 89). 

Sovittelun vapaaehtoisuus koettiin sekä hyvänä että huonona asiana. Joitakin asioita voidaan 

pitää siten yhtä aikaa sekä negatiivisena että positiivisena. Se voi johtua siitä, että eri ihmiset 

ajattelevat asioita eri tavalla tai yksi ihminen voi nähdä saman asian sekä negatiivisena että 

positiivisena asiana. Varsinkaan lähisuhdeväkivaltaan liittyvät asiat ja kokemukset eivät ole 

suoraviivaisesti musta-valkoisia, ne ovat aina henkilökohtaisia kokemuksia. 

 

Uhrin asema ja uudelleenuhriutuminen, jos näitä ei osata ottaa sovittelussa 

huomioon, voivat vaikeuttaa uhrin toipumista. Sovittelutilanteessa uhkana on siis, 

että uhrin asemaa ja kokemusta 

vähätellään eikä siten tunnisteta uudelleenuhriutumisen vaaroja. Mutta nämä seikat 

hoituvat sovittelijoita kouluttamalla. (LSV S 4.)  

 

Termi uudelleen uhriutuminen viittaa siihen, että uhrilla, jota on hyväksikäytetty tai ollut 

rikoksen teon kohteena on suurempi riski joutua uudelleen tällaisten tekojen kohteeksi. 

Tämä uhka on vakavasti otettava. Mutta mikäli tapaus menee oikeudenkäsittelyyn ja siitä 

langetetaan tekijälle tuomio, ei sekään takaa sitä, että esimerkiksi aviomies ei 

oikeudenkäynnin jälkeen enää pahoinpitelisi vaimoaan. Kaikki väkivallantekijät eivät lopeta 

käytöstään, vaikka saisivat minkä tuomion, kävisivät terapioissa tai sovittelussa.  

 

 



 

51 

 

Yksi sovittelujen mahdollinen heikkous oli sovittelun käyttäminen kostona: 

 

Toisinaan aseena kosto (sovittelijoiden mahdollisuudet jossain määrin rajatut – 

keskeytys?) (LSV S5).  

 

Jossain tapauksessa on viisainta lopettaa väärinkäytetty ja sovittelun perusperiaatteita 

vastaan oleva istunto. Ihmisillä voi olla erilaisia motiiveja osallistua vapaaehtoiseen 

tapaamiseen. Osa näistä motiiveista voi olla arveluttavia ja vääriä. 

 

Lähisuhdeväkivalta on aina kaikkiin osapuoliin voimakkaasti vaikuttava. Kun näitä asioita 

käsitellään ja puretaan auki, on riskinä, että tilanne pääsee pahenemaan huolimatta 

sovitteluyrityksistä, kuten seuraavassa vastauksessa sanotaan: 

 

Tilanteen kärjistyminen sovittelussa tai jälkikäteen (LSV S 3).  

 

Vaikka istunto menisikin kohtalaisen hyvin ja sopimus tehtäisiin, niin mikään ei takaa sitä, 

että kun päästään kotiin tai muualle, ei alettaisi syytellä toista. Sekä uhri että epäilty voivat 

olla tilanteen kärjistäjinä niin sovittelutilanteessa tai sitten kotona. Niin vapaaehtoisessa 

tapaamisessa kuin vaikka terapissa, vaikeiden asioiden uudelleenläpikäyminen voi aiheuttaa 

ongelmia joillekin ja kärjistää tilannetta hyvää tarkoittavista aikeista huolimatta. 

 

Kun tapausta harkitaan käsittelyyn otettavaksi, on mahdollista, että sovittelunohjaajalle, 

joka tapauksia osaltaan harkitsee, ei ehkä kerrota kaikkea:  

 

Koska uskon lsvv-sovitteluun, en oikein osaa mieltää itse prosessiin liittyviä 

heikkouksia. Ellei nyt sitten heikkoutena voisi pitää sitä, että sovitteluun pääsee 

ainoastaan sellaiset tapaukset, joissa fyysistä väkivaltaa on ensimmäistä kertaa 

käytetty ja kuitenkin, kun keskustellaan asianosaisten kanssa, käy selville, että on 

ennenkin ollut väkivaltatilanteita. (LSV S 4.) 

 

Tämä väkivallan mahdollinen, mutta piilossa oleva, paljous voi olla yksi sovittelun 

heikkouksia. Jos osapuolet eivät suostu sitä kertomaan, niin on aika hankalaa tietää 

väkivallan määrää. Oikeudessa näitä asioita joudutaan myös punnitsemaan, koska siellä 
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yritetään saada totuus selville, vaikka esimerkiksi syytetyllä ei ole totuudessa 

pysymisvelvoitetta. 

 

Sovittelijat toivat esille vastauksissaan, että he kokivat sovitteluun kohdistuvan kritiikin 

uhkana sille. Vastausten perusteella ajateltiin, että ne, jotka eivät tiedä sovittelusta ja sen 

etenemisestä tarpeeksi, arvostelevat ja kritisoivat sitä tietämättömyyttään. Eli kritiikkiä 

tulee, koska sovittelusta ei tiedetä tarpeeksi faktoja (vastanneiden sovittelijoiden mielestä). 

 

Asiaa tietämättömien väheksyvät asenteet saattavat muokata yleistä mielipidettä 

kielteiseen suuntaan (LSV S 5). 

Luullaan, että sovittelussa epäilty pääsee helpommalla, vaikka todellisuudessa  

tilanne on päinvastoin (LSV S 2). 

 

Sovittelun kulkua tietämättömät voivat kuvitella, että se on jotenkin helpompi ja kevyempi 

ratkaisu tekijälle. Oikeus langettaa tuomioita, esimerkiksi sakkoja, ehdollisia rangaistuksia 

tai/ja uhrille tulevia korvauksia. Sovittelussa tekijä voi joutua korvaamaan rahallisesti 

uhrilleen koituvia vahinkoja eli tämä vastaa oikeuden määräämiä rahallisia 

korvaustuomioita. Mutta sen lisäksi tekijä joutuu kohtaamaan uhrinsa henkilökohtaisesti, 

kuulemaan miltä uhrista on tuntunut hänen tekonsa ja miettimään sitä miksi tähän päädyttiin. 

Oikeudessa riittää, kun on paikalla ja kuulee tuomionsa. 

 

Eräs vastanneista sovittelijoista katsoi uhkana sovittelulle olevan erilaiset järjestöt, jotka 

ajavat vain naisen etuja, eivätkä ota huomioon esimerkiksi miehiin kohdistuvaa väkivaltaa. 

 

Uhkana ovat lähisuhdeväkivaltasovittelua vastustavat järjestöt, jotka näkevät  

naisiin kohdistuvan väkivallan patriarkaalisena voimasuhteena, vaikka on myös 

miehiin kohdistuvaa väkivaltaa enenevässä määrin sovittelun piirissä 

(LSV S 4) 

 

Myös nainen voi olla tekijä ja epäilty. Hän on voinut lyödä miestään, lapsiaan tai omia 

vanhempiaan. Tätä naisten väkivaltaista käyttäytymistä tulisi tuoda enemmän julkisuuteen, 

koska valitettavan yksioikoinen käsitys naisesta aina uhrina, ei pidä paikkaansa. 
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Naisjärjestöt ovat nimensä mukaisesti naisjärjestöjä, jotka ajavat naisten asioita. 

Lähisuhdeväkivaltasovittelu on kuitenkin paljon muutakin kuin miesten tekemän väkivallan 

käsittelyä. 

 

Nykyinen yhteiskuntarakenne oli omalta osaltaan pahentamassa asenteita. Koska julkisesti 

halutaan kovempia rangaistuksia, ei ehkä ymmärretä sitä, että myös lempeämmillä keinoilla 

voidaan saavuttaa hyviä tuloksia väkivaltakierteen katkaisemiselle sekä hyvityksen 

antamiselle ja saamiselle. Päättäjien varsinkin tulisi ymmärtää lähisuhdeväkivallan 

sovittelun tärkeys ja merkitys yhteiskunnalle. 

 

Yhteiskunnan asenteet ovat tiukentuneet ja rangaistusten koventamista vaaditaan 

väkivaltarikoksissa. Sovittelu ei oikein istu tällaiseen ajatteluun. Pitäisikin lisätä 

tietoisuutta siitä, mitä itse asiassa sovittelussa tapahtuu ja mitkä ovat sovittelun 

päämäärät ja tavoitteet. (LSV S 4.) 

 

Saamieni vastausten perusteella sovittelussa on heikkouksia sekä uhkia. Niitä on 

monenlaisia ja ne johtuvat monesta eri tekijästä.  

 

TAULUKKO 3 Tiivistelmä lähisuhdeväkivaltasovittelijoiden kokemuksista sovittelusta 

SWOT-analyysia käyttäen 

 

Sovittelun heikkouksia 

 

1. Kaikkien sovittelijoiden henkilökohtaiset 

ominaisuudet eivät luo otollista maaperää 

sovittelulle 

2. Ei tiedä, onko asianomistaja vapaasta 

tahdostaan suostunut sovitteluun vai 

osallistuuko uhan alaisena 

3. Joskus hallitsevampi pystyy käyttämään 

asemaansa pelkällä läsnäololla 

4. Pyritään tekemään sovittelun sisällöstä 

 

Sovittelun uhkia 

 

1. Tilanteen kärjistyminen sovittelussa tai 

jälkikäteen 

2. Liian ”innokkaat” vapaaehtoissovittelijat, 

jotka eivät ole sisäistäneet sovittelijan 

roolia, vaan ottavat liian vahvan roolin 

sovittelussa 

3. Sovittelijoiden voimavarat saattavat 

kulua lähisuhdeväkivaltasovittelussa 

4. Sovittelijalle voi tulla taloudellista 
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syyttäjä – mieleistä 

5. Toisinaan aseena kosto 

6. Kun tapaus otetaan sovitteluun, 

sovittelunohjaajalle ei ehkä kerrota kaikkea 

ja vasta sovittelussa selviää, että väkivaltaa 

on ollut aikaisemminkin 

7. Uhrin asema ja uudelleen uhriutuminen, 

voivat vaikeuttaa uhrin toipumista 

8. Osapuolilla ei ehkä halua sopia asiaa 

9. Neuvottelussa ei ehkä päästä ongelman 

ytimeen 

9. Sovittelua käytetään oikeudenkäynnin 

välttämiseksi 

10. Sovittelijat eivät voi vaatia mitään 

osapuolilta, koska sovittelu on 

vapaaehtoista 

tappiota moneen sovittelrukertaan 

osallistuessaan 

5. Asiaa tietämättömien väheksyvät 

asenteet saattavat muokata yleistä 

mielipidettä kielteiseen suuntaan 

6. Uhkana lähisuhdeväkivaltasovittelua 

vastustavat tahot, pääasiassa feministiset 

järjestöt 

7. Päättäjien ja joidenkin tahojen 

virheellinen käsitys 

lähisuhdeväkivaltasovittelusta 

8. Osapuolten elämässä liikaa muitakin 

ongelmia, väkivalta jää siten niiden 

jalkoihin 

9. Nykyinen yhteiskuntarakenne ja -ajattelu 

ei suosi sovittelua vaihtoehtona rikokselle 

 

 

5.3. Avovastausten analyysi 

 

Lähisuhdeväkivaltasovittelijoille osoitetussa kyselylomakkeessa oli viimeisenä avoin kohta 

eli mitä muuta haluaisin sanoa sovittelusta. Siihen vastasivat viisi sovittelijaa kuudesta. 

Halusin kirjoittaa avoimet vastaukset tähän tutkielmaani kokonaan. Tämä oli mahdollista, 

koska vastaajia oli vain kuusi. Niistä saa kuitenkin hyvän käsityksen 

lähisuhdeväkivaltasovittelijoiden ajatuksista ja asennoitumisesta 

lähisuhdeväkivaltasovitteluun. Seuraavaksi kirjoitan suoria lainauksia kaikilta vastanneilta 

lähisuhdeväkivaltasovittelijoilta heidän avovastauskohtaan kirjoittamistaan vastauksista. 

Pohdin samalla näitä aineisto-otteita tutkimukseni valossa. 

 

LSV-sovitteluun kohdistuva jatkuva kritiikki on asiatonta silloin, kun sovittelua  

tuntemattomat lausuvat sellaisia mielipiteitä, kuten ”sovittelu ei katkaise 

väkivaltaa”. Sovittelussa voidaankin aiheellisesti kysyä, katkaiseeko väkivallan se, 
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että asia viedään suoraan käräjille ilman, että 

osapuolille annetaan mahdollisuutta osallistua sovitteluun? Se, että sovittelussa 

asianomistaja tulee kuulluksi, että hänet otetaan vakavasti, on varmasti jo 

merkityksellistä. Myös tekijän kuuleminen on 

tärkeää. Naisjärjestöt esittävät lähisuhdeväkivallan katkaisulle mallia, jossa tekijä 

vastaa aina käräjillä teostaan ja sen jälkeen hänet velvoitetaan sitoutumaan hoidon 

piiriin. Tämä on hyvä ratkaisu, mutta yhteiskunta ei sen kalleuden vuoksi ole siihen 

vielä lähtenyt. Eikä tämäkään malli takaa väkivaltaisen käyttäytymisen muutosta. 

(LSV S 1.) 

 

Koska nykyään halutaan säästää vähän joka paikassa, niin sovittelua tulisi jo sen tuomien 

säästöjenkin tähden päättäjien tukea enemmän vaihtoehtona kalliille oikeudenkäynnille. 

Mikäli sillä saadaan yhtä hyviä tuloksia aikaan kuin oikeudenkäsittelyllä, niin halvempi 

vaihtoehto olisi nykyisessä taloustilanteessa ehkä kannattavampi ratkaisu: 

 

Taloudellisesti sovittelu on suuri säästö yhteiskunnalle. Osapuolet ottavat 

sovittelussa tehdyt lupaukset vakavasti, hyvitykset toteutuvat lähes 

sataprosenttisesti. (LSV S 2.) 

 

Vakavia väkivaltarikoksia ei (ainakaan vielä) sovitella Suomessa kovin suuressa 

mittakaavassa. Suurin osa niistä koskee lieviä väkivaltatapauksia. Tästä eräs vastanneista 

mainitsikin: 

 

Lähisuhdeväkivallassa sovitellaan kuitenkin lievempiä väkivallantekoja ja on 

osapuolille ainutlaatuista, eli toista kertaa samat osapuolet eivät voi samaa asiaa 

sovitella. Näin ollen näkisin, että sovitteluun tulevat tätä asiaa koskevat asiat ovat 

etukäteen siten jo tarkistettu, että ne soveltuvat nimenomaan paremmin sovitteluun 

kuin esim. käräjäoikeuteen meneviksi. Omasta mielestäni osapuolet usein ovat 

hyötyneet enemmän nimenomaan kunnollisesta keskustelusta ja asian 

läpikäymisestä sovittelussa. (LSV S 3.) 

 

Kun puhutaan sovittelusta, siitä puhutaan yleensä aika yleisellä tasolla. Rikosnimikkeitä, 

mitä sovitellaan, ei tarkastella sen enempää. Kaikki jutut niputetaan samanlaisiksi. 
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Varsinkin naisjärjestöt pyrkivät luomaan kuvaa lähisuhdeväkivaltasovitteluista, jossa uhrina 

on aina ollut nainen ja tekijänä mies. Lähisuhdeväkivaltaa on monenlaista ja tekijät voivat 

olla sekä miehiä että naisia. Se voi olla esimerkiksi tyttären omaan äitiinsä kohdistamaa. 

Todella vakavat väkivallan teot jätetään vielä sovittelematta ja ne päätyvät suoraan käräjille. 

Sovitteluun pääsevät jutut on punnittu etukäteen monessa eri tahossa nimenomaan 

sovitteluun sopiviksi. Tämän edellä olevan lähisuhdeväkivaltasovittelijan vastauksessa 

mietittiin taas osapuolien mahdollisuudesta puhua keskenään tapahtumista valvotussa 

sovittelutilanteessa. Se on kieltämättä yksi sovittelun vahvuuksista. 

 

Yksi kuudesta vastaajasta ei laittanut mitään kohtaan mitä muuta haluaisit sanoa 

sovittelusta: 

 

Vastaaja olisi halunnut sanoa vielä jotakin restoratiivisuudesta, mutta valitettavasti hänellä 

ei ollut aikaa siihen työ- ja muiden kiireittensä tähden (näin hän kirjoitti minulle 

sähköpostitse lähettämänsä vastauksen yhteydessä). Kuten on jo tullut esille, niin sovittelu 

on vapaaehtoistyötä ja yleensä sovittelijoilla on oma päivätyönsä jossakin ihan muualla. Pro 

graduni teoreettisena viitekehyksenä on restoratiivisuuden käsite, joka muodostaa perustan 

sovittelulle. Vapaaehtoisuus ja restoratiivisuus tulivat esille vastauksissa.  

 

Mielenkiintoinen ja sopivan haastava harrastus itselle. Pääosin myönteiset 

kohtaamiset. Toisinaan restoratiivisuutta parhaimmillaan. (LSV S 5.) 

 

Tästä voidaan olla montaa mieltä eli onko kyseessä harrastus, kun selvitellään vakavia 

väkivallantekoja. 

 

Alla olevassa vastauksessa eräs vastanneista sovittelijoista aprikoi sovittelua 

ratkaisukeinona väkivallan käsittelyyn. 

 

Henkilökohtaisesti en ole aivan varma siitä, soveltuuko lähisuhdeväkivalta 

sovitteluun. On mahdoton tietää, onko toinen osapuoli (uhri) suostunut 

vapaaehtoisesti sovitteluun ja ellei ole, niin sovittelu palvelee mahdollisesti vain 

rikoksen tekijän etuja (jos sovittelun seurauksena vältetään 

tuomioistuinkäsittely). (LSV S 6.) 
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On mietittävä sovittelun hyviä ja huonoja puolia sekä asetettava ne johonkin mittakaavaan.  

Se, että yksi kuudesta vastaajasta miettii sitä, että soveltuuko lähisuhdeväkivalta 

soviteltavaksi, kertoo kuinka vaikeasta ja monimutkaisesta asiasta on kysymys, mihin ei ole 

yksinkertaista ja oikeaa vastausta. 

 

Vastauksissa tuli siis kritiikkiä että myötäilyä niille tahoille, jotka arvostelevat 

lähisuhdeväkivaltasovittelua. Sovittelun taloudellinen säästö ja hyöty yhteiskunnalle olivat 

sovittelijoiden kommenteissa esilletuotavia asioita. Se, että sovitteluun pääsevät vain 

tarkasti valitut ja tarkistetut väkivallanteot, oli keskeistä. Loppujen lopuksi kuten yksi 

vastaaja sanoi, niin katkaiseeko mikään malli kaikkia väkivallan kierteitä: 

 

Sovittelussa voidaankin aiheellisesti kysyä, katkaiseeko väkivallan se, että 

asia viedään suoraan käräjille ilman, että osapuolille annetaan mahdollisuutta 

osallistua sovitteluun? (LSV S 1). 

 

 TAULUKKO 4 Tiivistelmä lähisuhdeväkivaltasovittelijoiden avovastauksista 

kyselylomakkeessa 

 

 

Mitä muuta haluttiin sanoa sovittelusta 

 

1. Ei oltu henkilökohtaisesti aivan varmoja soveltuuko lähisuhdeväkivaltasovittelu 

sovitteluun 

2. Mielenkiintoinen ja sopivan haastava harrastus itselle 

3. Pääosin myönteiset kohtaamiset, toisinaan restoratiivisuutta parhaimmillaan 

4. Nähtiin, että sovitteluun tulevat asiat ovat etukäteen jo tarkistettu siten, että ne soveltuvat 

nimenomaan paremmin sovitteluun kuin esimerkiksi käräjäoikeuteen meneviksi 

5. Ajateltiin, että osapuolet hyötyvät sovittelusta enemmän kunnollisten keskustelujen ja 

asioiden läpikäymisen tähden 

6. Sovittelu on suuri säästö yhteiskunnalle. 

7. Osapuolet ottavat sovittelussa tehdyt lupaukset vakavasti, hyvitykset toteutuvat lähes 
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sataprosenttisesti 

8. Koettiin, että lähisuhdeväkivaltasovitteluun kohdistuva jatkuva kritiikki on asiatonta 

silloin, kun sovittelua tuntemattomat lausuvat sellaisia mielipiteitä kuten ”sovittelu ei 

katkaise väkivaltaa” 
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 6. TULOSTEN POHDINTAA 

 

Tässä kappaleessa vertailen tutkimuksessani käyttämiäni sovittelusta tehtyjä aiempia 

tutkimuksia sekä kyselylomakkeeseeni saamiani vastauksia keskenään. 

 

Yksi yhdistävä tutkimustulos oli, että oikeuden päätöksen ei koettu auttavan 

parisuhdeongelmiin. Mikäli pariskunnalla tai muilla asianosaisilla oli muutenkin 

elämässään paljon vaikeuksia tai väkivalta ei ollutkaan ainutkertainen tapaus heidän 

elämässään, niin oikeuden langettaman tuomion ei katsottu auttavan. Sovittelua pidettiin 

oikeudenkäyntiä parempana vaihtoehtona joissain tapauksissa. Sovittelu antoi tutkimukseni 

mukaan edellytyksiä puida parisuhdeongelmia ja antoi osapuolille mahdollisuuden 

keskustella turvallisessa ympäristössä. Myös anteeksipyytämisen ja – annon mahdollisuus 

tuli esille sekä aiemmasta tutkimuksesta että sovittelijoilta saamistani vastauksista. Epäillyn 

vastuunoton mahdollisuus oli yhteinen tutkimustulos sekä epäillyn mahdollisuus korvata 

aiheuttamansa vahinko tavalla tai toisella. 

 

Väkivallan määrää ei molempien tulosten mukaan voi tietää tarkasti. Sovittelijoilta 

saamissani vastauksissa mainittiin, että sovittelunohjaaja, joka antaa suostumuksensa asian 

sovittelun ottamiseen, ei voi koskaan olla aivan varma oliko kerta ensimmäinen. Myöskään 

itse sovittelijat eivät varmuudella voi tietää onko väkivaltaa ollut enemmänkin. Lisäksi 

mahdollista väkivallan kierrettä ei tulosten mukaan voi varmuudella saada katkaistua, ei 

sovittelulla eikä oikeuden antamalla tuomiolla. Tämä oli kiinnostava tutkimustulos. Eli 

väkivaltakierrettä voi yrittää katkaista sekä oikeuden antamilla tuomioilla että sovitteluilla, 

mutta sitä ei varmuudella voi katkaista millään keinoilla tutkimukseni mukaan. Periaatteessa 

tulos on aika itsestään selvä, mutta sen esiintulo näin selvästi tutkimuksessani oli aika 

mielenkiintoista. 

 

Sekä aiempi tutkimus että sovittelijoilta saamani vastaukset toivat esiin sen mahdollisuuden, 

että uhri voi olla alisteisessa asemassa tekijään. Lisäksi ei voi tietää onko uhri sovittelussa 

vapaasta tahdostaan vai onko häntä painostettu suostumaan sovitteluun tutkimukseni 

mukaan. Uhri voi myös puhua tekijän puolesta sovittelutilanteessa joidenkin sovittelijoiden 

vastausten sekä aiemman tutkimuksen mukaan.  
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Mielenkiintoinen piirre vapaaehtoisesta sovittelusta tuli esille sekä aiemmassa 

tutkimuksessa että sovittelijoilta saamissani vastauksissa. Vapaaehtoisuus nähtiin sekä 

hyvänä että huonona asiana.  

 

Sovittelun vahvuutena pidettiin yhteisesti sitä, että sieltä voidaan tarvittaessa ohjata 

asiakkaat muiden auttamistahojen tai tukipalvelujen piiriin esimerkiksi A-klinikalle tai 

Lyömättömään linjaan. Tämä tuli esille useassa vastauksessa. 

 

Sovittelun keskeytyminen tai keskeyttäminen mainittiin sekä aiemmassa tutkimuksessa että 

sovittelijoiden vastauksissa eräänä uhkana tai heikkoutena. Samoin molemmissa mainittiin, 

että aina sovittelija ei ole sopiva sovittelemaan syystä tai toisesta. Positiivisena asiana taas 

uhri nähtiin sovittelussa aktiivisena toimijana, oman asiansa subjektina eikä toiminnan 

kohteena, kuten oikeudessa. 

 

Tarkasti lukiessani sekä aiempaa tutkimusta sovittelusta ja vertaamalla niitä sovittelijoilta 

saamiini vastauksiin löysin joitakin eroja. Mutta erot olivat lähinnä vivahde-eroja eli yksi 

keskeinen tutkimustulos oli, että sekä aiempi tutkimus sovittelusta että sovittelijoilta 

saamani vastaukset olivat aika yhdenmukaisia.  

 

Saamissani vastauksissa puitiin tarkemmin sovittelijan omaa persoonaa ja soveltuvuutta. 

Esimerkiksi kerrottiin, että sovittelija voi olla liian innokas eli hänen roolinsa sovittelussa on 

antaa uhrin ja epäillyn keskenään puida tapahtumia ja ehkä päästä yksimielisyyteen 

sovittelusopimuksesta eikä itse määrätä tapahtumien kulkua ja sopimuksen tekoa. 

Sovittelijat mainitsivat myös sopimuksen jälkiseurannan, sitä en löytänyt aiemmasta 

tutkimuksesta. Vastaajat kiinnittivät huomiota omien voimavarojensa kulumiseen 

sovittelussa sekä siihen, että hänelle voi tulla taloudellista tappiota moneen tapaamiskertaan 

osallistuessaan. Mahdollinen taloudellinen tappio tuli vastauksista esiin. Siihen ei 

aiemmassa tutkimuksessa kiinnitetty huomiota. Mikäli tapaamiskertoja on monta, tulee 

sovittelijalle niihin osallistumisesta kuluja, esimerkiksi bensakulut.  

 

Aiemmassa tutkimuksessa mainittiin, että sovittelu mahdollistaa oikeuden antaman 

pienemmän rangaistuksen. Sitä eivät taas vastaajat kommentoineet, he mainitsivat vain, että 
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osapuolet ehkä pyrkivät tekemään sovittelusopimuksesta syyttäjämieleistä. Tämä on 

mielestäni myös merkittävä tutkimustulos. Eli ne, jotka eivät henkilökohtaisesti itse 

sovittele ajattelevat, että sovittelu voi pienentää oikeuden tuomioita. Mutta sovittelijat itse 

väistivät tämän asian tai eivät kommentoineet asiaa suoraan. En tiedä, mistä tämä johtuisi. 

 

Sovittelijat mainitsivat nykyisen yhteiskuntarakenteen uhkana. Vaikka vaaditaan kovempia 

rangaistuksia, niin samalla valtio yrittää säästää kaikessa. Sovittelijat eivät saa kunnollisia 

korvauksia vastaustensa perusteella ja rikollisille ei tarjota heidän mielestään tarpeeksi 

jälkihoitoa ja terapiaa. Oikeus langettaa tuomion, mutta väkivallan tekijä ei ohjaudu 

välttämättä mihinkään jatkoterapiaan sen kalleuden vuoksi. Tämä on myös mielenkiintoinen 

tutkimustulos. Missä kulkee raja vapaaehtoisten käyttämisellä valtion 

säästämistarkoituksiin? 

 

Sovittelusta tehdyn aiemman tutkimuksen ja sovittelijoilta saamissani vastauksissa oltiin 

varsin yhdenmukaisia sovittelun eduista ja haitoista. Mutta sovittelijoiden oma jaksaminen 

ja mahdollinen taloudellinen tappio tuli esiin vain heidän omissa vastauksissaan, ei 

aiemmassa tutkimuksessa. 
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7. LOPPUPÄÄTELMÄT JA YHTEENVETO 

 

Käsitys sovittelusta on tutkimukseni mukaan lähes sama aiemmassa sovittelusta tehdyssä 

tutkimuksessa sekä sovittelijoilta saamissani vastauksissa. Niissä tuli esille sekä 

lähisuhdeväkivaltasovittelun hyviä ominaisuuksia että heikkouksia. Sovittelu nähtiin 

vaihtoehtona tai täydentävänä prosessina oikeuden antamalle tuomiolle joissakin 

tapauksissa. Mutta samalla sovittelua kritisoitiin, koska sen ajateltiin mahdollistavan uhrin 

oikeuksien laiminlyömisen ja tekijän vastuun väistämisen. 

 

Itse yllätyin siitä, että sekä sovittelijoilta saamissani vastauksissa että aiemmassa 

tutkimuksessa löytyi samansuuntaista ajattelua sekä feministisissä järjestöissä että 

päättäjätahoilta. On totta, että lähisuhdesovittelulla on omat riskinsä. Mutta se ei tarkoita, 

että sovittelua ei voisi käyttää yhtenä keinona puuttua väkivaltaan. Naisjärjestöt ja muut 

lähisuhdeväkivaltaa vastustavat tahot nostavat sovittelusta esiin vain uhkat ja heikkoudet 

ohittaen puheissaan sovittelun vahvuudet ja mahdollisuudet. Kuten lakikirjasta ei voi ottaa 

vain yhtä hienoa lainkohtaa ja soveltaa sitä johonkin tapaukseen ei sovittelustakaan voi 

tuoda esiin vain sen mahdollisia heikkouksia. Pitää sovitella sovittelun hengessä, kuten lakia 

luetaan lain hengessä, soveltaen sitä kokonaisuuteen. 

 

Tutkimusaiheeni valintaan vaikutti se, että käytännön kokemukseni sovittelun vaikutuksista 

on ollut voittopuolisesti erittäin myönteinen. Tutkimukseni vahvisti tätä kokemusta. Esille 

tulleet kielteiset näkökohdat liittyivät menetelmät vaikutusten sijaan enemmänkin yleisellä 

tasolla epäilyyn siitä, onko aina harkittu riittävän huolellisesti millaisiin tilanteisiin 

menetelmä sopii. Eli julkisuudessakin esiintynyt kritiikki vaikutti enemmän olevan eettistä 

huolta uhrien puolesta kuin sovittelukäytännön tuloksiin pohjaavaa. 

 

Johtopäätökseni on, että lähisuhdeväkivaltaa kannattaa sovitella joissakin tarkasti 

harkituissa tapauksissa. Etenkin, jos väkivalta on ollut yksittäistä. Mutta, kuten 

tutkimuksesta ilmenee, aina ei voi olla varma väkivallan ainutkertaisuudesta, taustalla voi 

kuitenkin olla jopa jatkuvaa väkivaltaa. Tarkka harkinta, soveltuuko juttu soviteltavaksi, on 

olennaista. Kaikki jutut, jotka päätyvät sovitteluun, on mietitty monella taholla siihen 

soveltuvaksi. Syyttäjä, poliisi, asianosaiset itse ja sovittelunohjaaja ovat miettineet tapausta 
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eli kevyin perustein ei pääse lähisuhdeväkivaltaa sovittelemaan. 

 

Toinen johtopäätös on se, että ei sovittelu eikä oikeuden langettama tuomio voi varmuudella 

katkaista väkivallan kierrettä. Tämä tarkoittaa sitä, että kannattaa käyttää kaikki mahdolliset 

keinot väkivallan katkaisemiselle, mitään keinoa väheksymättä tai jo ennalta tyrmäämällä. 

Mutta vielä ei ole keksitty takuuvarmaa keinoa saada ihmiset käyttäytymään suhteissaan 

väkivallattomasti (mikäli taipumusta siihen on). 

 

Lähisuhdeväkivaltasovittelu sisältää vahvuuksia ja mahdollisuuksia mutta myös 

heikkouksia ja uhkia. Tutkimuksen perusteella tuli esiin, että tietoa siitä on lisättävä. Se on 

kuitenkin osalle aika tuntematon alue. Siitä on paljon vahvoja mielipiteitä, mutta liian vähän 

tarkkaa tietoa. Tämä oma pro gradu – tutkielmani antaa lisätietoa tärkeästä aiheesta. Se ei 

pyri kaunistelemaan asiaa, mutta ei kiinnitä huomiota vain negatiivisiin asioihin, se antaa 

toivottavasti hyvää ja tasapuolista tietoa lähisuhdeväkivaltasovittelusta vaihtoehtona 

oikeuden tuomiolle tai oikeudenkäyntiä täydentävänä prosessina. 

 

Tutkimuksessani tuli esille lähisuhdeväkivaltasovittelun kantava voima eli restoratiivisuus, 

korjaava konfliktin ratkaisuteoria. Sen erottaa oikeudenkäynnistä restoratiivisuuden ajatus. 

Sovittelu pyrkii korjaamaan sekä uhrin että epäillyn elämää, se ei langeta tuomioita. 

Lempeämmillä keinoilla voi saada aikaan hyviä tuloksia. rankaisu ei välttämättä ole aina 

tehokas tapa esimerkiksi muuttaa rikoksen tekijän asennetta rikoksiin, kuten 

tutkimuksessani tuli esille.  

 

Oman tutkimukseni perusteella lähisuhdeväkivaltasovittelu täyttää restoratiivisen oikeuden 

perusteet. Näin valintani restoratiivisesta oikeudesta tutkimukseni viitekehykseksi 

osoittautui tässäkin mielessä oikeaksi. Sovittelu on restoratiivista, ja 

lähisuhdeväkivaltasovittelijoille suuntaamani kysely vahvisti jonkin verran restoratiivisen 

oikeuden käyttämisestä työmenetelmänä. Myös omaan tutkimukseeni sisällyttämät aiemmat 

tutkimukset sovittelusta tukivat omalta osaltaan sovittelun käyttämistä lähisuhdeväkivalta 

rikosten käsittelyssä.  

 

Kyselyyni vastanneet antoivat arvokasta ja perusteellista ensikäden tietoa 
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lähisuhdeväkivaltasovittelusta. Vastaajia oli vain kuusi, mutta he kaikki vastasivat 

perusteellisesti. Koska Suomessa on tällä hetkellä 390 laillistettua 

lähisuhdeväkivaltasovittelijaa, olin olettanut, että saisin paljon enemmän vastauksia. 

Tutkimuslupien saaminen eri sovittelutoimistoihin oli kuitenkin vaikeaa ja paikoin 

mahdotonta. Esimerkiksi Helsingin sovittelutoimistolle en pystynyt lähettämään kyselyä, 

koska Helsingin kaupunki käsittelee tutkimuslupahakemukset. Helsingissä on paljon 

hakemuksia, lupien myöntäminen kestää todella kauan ja lupaan pitää liittää paljon erilaista 

pyydettyä materiaalia. Minulla ei ollut henkilökohtaisista ja taloudellisista syistä johtuen 

mahdollisuutta odotella lupia kovin kauaa. Koska sovittelutoimistoja on Suomessa monta, 

olisin joutunut kaikkiin erikseen hakemaan tutkimuslupaa. Tämä asetti aika paljon 

rajoituksia kyselylleni. Kolmesta sovittelutoimistosta sain luvan, mutta suurin osa näiden 

toimistojen lähisuhdeväkivaltasovittelijoista ei vastannut kyselyyn. Eli tutkimuslupien 

saanti oli itselleni kohtuuttoman vaikeaa ja vastaushävikki oli lisäksi suuri. Siksi 

vastausjoukko supistui näin pieneksi. Mutta pienikin vastausjoukko antoi paljon tietoa 

lähisuhdeväkivaltasovittelusta. Yksi tutkimukseni johtopäätös oli, että pitää tarkasti miettiä 

omaan tutkimukseen soveltuva otosjoukko, jotta tutkimus onnistuisi ja olisi riittävän 

luotettava. 

 

Tutkimusmenetelmänäni käytin SWOT-analyysia, mikä osoittautui tutkimuksen edetessä 

oikeaksi valinnaksi. SWOT-analyysin nelikenttäteoria avulla pystyin jakamaan 

lähisuhdeväkivaltasovittelun vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet sekä uhat omiin 

kenttiinsä tutkimusaineiston perusteella. SWOT-analyysi oli selkeä käyttää ja se ryhmitteli 

selkeästi aineiston. Tämän ryhmittelyn perusteella pystyin kartoittamaan 

lähisuhdeväkivaltasovittelun olemusta tarkemmin. Kyselylomakkeeni 

lähisuhdeväkivaltasovittelijoille pohjautui SWOT-analyysiin. Lomakkeesta sain selkeän ja 

yksinkertaisen, johon sovittelijoiden oli ainakin kohtalaisen helppo vastata. Kyselyn 

tulokset oli purettavissa järjestelmällisesti ja loogisesti, koska kysymykset oli jaettu vain 

neljään eri kohtaan. Niitä pystyi myös vertailemaan toisiinsa ja aiempaan tutkimukseen 

sovittelusta. Kaiken kaikkiaan SWOT-analyysin käyttö oli tälle tutkimukselle oikein hyvä 

valinta. 

 

Tutkimukseni jättää kuvan varsin monimuotoisesta työmuodosta, joka ei ole täydellinen, 
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mutta hyvä keino onnistuessaan puuttua lähisuhdeväkivaltaan. Tutkimuksen avulla selvitin, 

että lähisuhdeväkivaltasovittelusta tulisi lisätä julkista tietoa. Useaan otteeseen tuli ilmi 

monelta näkökantilta, että siitä ei välttämättä tiedetä tarpeeksi. Tämä pro gradu työni aihe 

osoittautui haastavaksi, mutta antoisaksi ja tarpeelliseksi työn edetessä. Toivon, että omalta 

osaltani pystyin tuomaan lähisuhdeväkivaltasovittelua tutummaksi. 
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9. LIITTEET 

 

LIITE 1, Lähisuhdeväkivaltasovittelijoiden kyselylomake 

 

 

Arvoisa lähisuhdeväkivaltasovittelija ! 

 

Olen Elina Salminen ja teen sosiaalityön Pro gradu – tutkielmaani 

lähisuhdeväkivaltasovittelijoiden havainnoista ja kokemuksista sovitteluiden toimivuudesta 

tai epäkohdista. Opiskelen Jyväskylän yliopistossa Kokkolan yliopistokeskuksessa. 

Opinnäytetyöni ohjaajina toimivat sosiaalityön professori Aila-Leena Matthies sekä 

sosiaalityön yliopisto-opettaja Helky Koskela. 

Tutkimuksessani noudatan eettisyyttä sekä kunnioitan vastaajien anonyymisyyttä. 

Vastauksista ei tule esiin vastaajan nimeä, osoitetta tai muutakaan sellaista, josta yksittäistä 

vastaajaa voisi tunnistaa. Käsittelen vastaukset itse eli kukaan muu ei lue vastauksia. 

Tutkimustulokset käsittelen siten, ettei yksittäistä vastaajaa voi tietää. 

Tarvitsisin vastauksiasi alla oleviin kysymyksiin niin perusteellisesti ja pitkästi kuin voit. 

Mieti siis mitä kokemuksia sinulla on lähisuhdeväkivaltasovittelun mahdollisista 

vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista sekä uhkista. Vastaukset perustuvat 

sovittelijan omiin ajatuksiin ja kokemuksiin eli voit vastata ihan niin kuin itse asian olet 

kokenut ja ymmärtänyt. Vääriä vastauksia ei ole! Taulukkoon voi kirjoittaa niin paljon 

tekstiä kuin haluat, se antaa tilaa kirjoituksen määrän mukana. Aktiivinen sovittelija 

tarkoittaa, että sovittelet edes jonkin verran nykyään, passiivinen taas ettet tällä hetkellä ota 

sovittelujuttuja vastaan. Kiitän etukäteen arvokkaasta tiedostasi. Vastaathan kahden viikon 

sisällä saatuasi tämän kyselyn. Lähetä vastauksesi sähköpostitse suoraan minulle 

osoitteeseen elinasalminen_3@hotmail.com. Mikäli et halua lähettää vastausta omalla 

sähköpostillasi ja nimelläsi, voit lähettää sen esimerkiksi oman sovittelutoimistosi 

sähköpostilla. 

 

Terveisin 11.11.2013 Tampereella Elina Salminen 

Jyväskylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 
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Taustakysymykset kaikille vastaajille: 

 

1. Sovittelen ______________ (paikkakunta) 

2. Oma asuinpaikkakunta ____________________ 

3. Sukupuoli N/M 

4. Ikä_____ 

5. Koulutus: 

  Peruskoulu__ Lukio__ Ammattikoulu__ Korkeakoulu__ Yliopisto__ 

6. Ammatti_________________ Eläkkeellä____ 

7. Sovittelijana vuosia______ 

8. Lähisuhdeväkivaltasovittelijana vuosia______ 

9. Olen aktiivinen sovittelija ___ Olen passiivinen sovittelija ___ tällä hetkellä 

 

 

Mitkä ovat mielestäsi 

lähisuhdeväkivaltasovittelun vahvuuksia? 

 

Mitkä ovat mielestäsi 

lähisuhdeväkivaltasovittelun heikkouksia? 

 

Mitkä ovat mielestäsi 

lähisuhdeväkivaltasovittelun mahdollisuuksia? 

 

Mitkä ovat mielestäsi 

lähisuhdeväkivaltasovittelun uhkia? 

 

Mitä muuta haluat sanoa sovittelusta ?  

 

 



 

75 

 

Liite 2, Sovittelusopimus 

 

Sovittelutoimiston yhteystiedot 

Sovittelutoimisto: 

Katuosoite: 

Postinumero ja postitoimipaikka: 

Puhelin: 

Sähköposti: 

Faksi: 

 

RIKOSASIAN SOVITTELUSOPIMUS 

1. Sopijaosapuolet 

Nimet ja asema sovittelussa 

 

2. Muut läsnäolijat 

Muut läsnäolijat ja tehtävä sovittelussa 

 

3. Sopimuksen kohde 

Rikosnimike/rikosnimikkeet 

Tutkintailmoitus 

nro/esitutkintapöytökirjan nro 

Syyttäjän asianumero Sovittelutoimiston asianumero 

 

4. Sopimuksen sisältö 
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5. Korvausvaatimukset 

o Ei muita kuin kohdassa 4 ilmaistuja korvausvaatimuksia 

o Muita /myöhemmin esitettäviä korvausvaatimuksia. Mikäli asianomistajalle aiheutuu tapahtuneesta uusia 

kuluja, esittää asianomistaja niistä erikseen korvausvaatimuksen. 

Asianomistajan nimi: 

Epäillyn nimi: 

o Ei korvausvaatimuksia 

  

6. Muut sopimusehdot 

Sopimukseen valitaan aina vain yksi vaihtoehto, jonka asianomistaja ilmaisee: 

o Asianomistajalla ei ole asiasta rangaistusvaatimusta 

o Asianomistaja luopuu rangaistusvaatimuksesta kun korvaussummasta on maksettu _____ (euroa),   

___/ ___ 20 ___ (pp.kk.vvvv) mennessä                 

Kyseisen asianomistajan/asianomistajien nimet: 

o Asianomistaja luopuu rangaistusvaatimuksesta sopimuksen täyttymisen jälkeen. 

Kyseisen asianomistajan/asianomistajien nimet: 

o Asianomistaja ei luovu rangaistusvaatimuksesta. 

Kyseisen asianomistajan/asianomaisten nimet: 

Ellei sopimusta noudateta ja korvausta joudutaan hakemaan oikeusteitse siviilikanteella, sitoutuu korvausvelvollinen/ 

korvausvelvolliset korvaamaan siitä asianomistajalle aiheutuvat kulut. 

 

7. Sovinnon vahvistaminen täytäntöönpanokelpoiseksi 

Ellei sopimusta ole noudatettu ja korvausta joudutaan hakemaan sovinnon vahvistamista 

täytäntööönpanokelpoiseksi menettelyllä sitoutuu tekijä/tekijät korvaamaan siitä 

hakijalle/hakijoille/mahdolliselle edustajalle/edustajille aiheutuvat kulut. 

 

Molemmat tämän sopimuksen osapuolet suostuvat siihen, että kumpi tahansa voi pyytää 

käräjäoikeudelta tämän rikos-asiassa syntyneen sovinnon vahvistamista vahingonkorvauksen osalta 

täytäntöönpanokelpoiseksi. 

o Kyllä 

 

8. Sopimuksen seuranta 

Sopimuksen täyttymistä seuraa sovittelutoimisto 

Kyllä ___              Ei___ 
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9. Sopimus tiedoksi 

Tätä sopimusta on laadittu _____ samansisältöistä kappaletta; yksi kullekin asianosaiselle sekä yksi 

sovittelutoimistolle. Kopio sopimuksesta lähetetään tiedoksi asiaa käsittelevälle viranomaiselle. 

 

10. Allekirjoitukset 

Paikka ja aika 

 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

 

Nimenselvennys 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

 

Nimenselvennys 

Sopimuksen varmennukseksi. Sovittelijat (nimenselvennykset) 

 

 

Nimenselvennys                                    Nimenselvennys  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


