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1 JOHDANTO 

 
”Rauha on tahdon asia”, totesi kiitospuheessaan Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2008 vastaanot-

tanut presidentti Martti Ahtisaari.1 Hänen työnsä kansainvälisen rauhansovittelun parissa on yksi so-

vittelun moninaisista käyttökohteista. Erilaisille sovittelumenettelyille yhteistä on edellä esitetyn lau-

seen sisällöllinen sanoma, vaikkakin niiden konteksti ja intressi vaihtelevat hyvin laajasti. Kansalli-

sesti Suomessa sovitellaan eri muodoissa konflikteja koulujen pihoilta aina tuomioistuimiin asti. Uu-

tisvirrassa sovittelu näyttää nykyisin olevan tasaisesti esillä. Lisäksi sovittelun käyttö ainakin tuo-

mioistuimissa on lisääntymään päin, mihin syvennyn jaksossa 1.1. Oikeudellisen riidanratkaisun laa-

jentuessa yhä vapaamuotoisempiin menettelyihin herää kuitenkin kysymys, miten näissä menette-

lyissä huomioidaan yksilön oikeusturva.  

 

Oikeudenkäynnistä poikkeavana menettelynä sovittelun käyttökelpoisuutta perustellaan niin käytän-

nöllisillä kuin inhimillisilläkin tekijöillä.2 Sovittelukontekstissa ei ensisijaisesti kysytä, mikä on oi-

kein, vaan toimiiko se käytännössä.3 Siten sovittelun onnistumista voidaan pyrkiä selvittämään esi-

merkiksi sovitteluun osallistuneiden kokemustutkimuksella, tuomioistuimessa riitautettujen sovinto-

sopimusten määrällä4 tai vaikkapa sovittelijoiden kokemalla asiakastyytyväisyydellä.5 Käytännölli-

syyteen liittyy myös taloudellinen näkökulma, jossa tuomioistuinsovittelua voinee pitää tietyin va-

rauksin kustannustehokkaana ratkaisuna.6 Inhimillisestä näkökulmasta katsottuna sovittelussa tavoi-

tellaan tulosta, joka vastaa osapuolten intresseihin ja tarpeisiin heitä tyydyttävällä tavalla. Tuomiois-

tuimen riidanratkaisu voittajineen ja häviäjineen saattaa aiheuttaa yhteistyötä edellyttävissä suhteissa 

 
Parhaimmat kiitokseni professori Tuula Linnalle, joka on ohjannut erinomaisesti tutkielmani tekoprosessia. Jo tässä vai-

heessa esitän myös kiitokseni jokaiselle kyselytutkimukseni vastaajalle, mutta etenkin vapaassa sanassa kokemuksiaan ja 

näkemyksiään kirjoittaneille. Ilman teitä tutkielmani ei nykymuodossaan olisi ollut mahdollinen. Lämmin kiitos myös 

muille matkan varrella tukeneille. 
1 Ahtisaari 2008. 
2 Ervasti – Nylund 2014, s. 185. 
3 Pohjonen 2001, s. 63–66. 
4 Tuomioistuinsovittelusta on käsitelty korkeimmassa oikeudessa muutama tapaus, kuten KKO 2020:75 (sovittelu kärä-

jäoikeudessa) ja KKO 2018:55 (sovittelu hovioikeudessa). Hovioikeuksissa on ratkaistu viime vuosina useampi tapaus, 

joista palaan ratkaisuun HelHO 6.6.2019, 717 (lainvoimainen). 
5 Tyytyväisyyttä voi kuitenkin olla monenlaista ja sen syyt voi voivat olla vaihtelevia (Linnanmäki 2019, s. 198), kuten 

menettelyn tehokkuus ja nopeus. Silti tyytyväisyyden tunteen arvioidaan perustuvan pitkälti yksilön arvioon oikeuden-

mukaisuudesta. Oikeudenmukaisuuden kokemukset puolestaan voidaan jakaa menettelyn aikaiseen (proseduraalinen) ja 

lopputuloksen (distributiivinen) oikeudenmukaisuuteen (Ervasti – Aaltonen 2013, s. 5–6), vaikka ne ovat yleensä lomit-

taisia ja tukevat toisiaan (Lind – Tyler 1988, s. 1–2). 
6 Ks. sovittelun kustannuksista jaksossa 3.5. 
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vuorovaikutus- ja yhteistoimintaongelmia. Sen tilalle sovittelu tarjoaa osapuolten yhteisymmärryk-

seen perustuvan vaihtoehdon.  

 

Menettelyn vapaamuotoisuudesta huolimatta oikeus tai oikeudenmukaisuus eivät ole vähämerkityk-

sellisiä kysymyksiä sovittelussa.7 Sovittelun oikeuden voi tosin nähdä olevan epäyhtenäistä, subjek-

tiivista ja monitulkintaista. Silti institutionalisoituessaan sovittelu usein juridisoituu. Samalla yksilön 

oikeusturvakysymysten voi nähdä ajankohtaistuvan. Oikeusturvan toteutuminen oikeudenkäynnissä, 

mutta myös sovittelussa, juontaa juurensa perustavanlaatuisista kysymyksistä, kuten mitä on oikeu-

denmukainen oikeus ja miten konfliktit nähdään osana yhteiskuntia.8 Nämä esikysymykset erilaisine 

vastauksineen heijastuvat tutkielmaani. 

 

1.1 Aiheeni valinta 

 
Koronavirus ruuhkautti oikeusistuimet, juttusuman purkamiseen voi mennä jopa kolme vuotta – Hel-

singin Sanomat 31.8.2020. 

 

Asianajajaliiton uusi puheenjohtaja Hanna Räihä-Mäntyharju: Oikeusjärjestelmän hitaudesta kär-

sivät erityisesti lapset – Helsingin sanomat 12.6.2020. 

 

Osapuolten terveyden ja rahat vienyt riita hometalosta on jäänyt sovittelutuomarin mieleen: "Alle 

100 000 euron riita-asioita ei pitäisi viedä oikeudenkäyntiin" – YLE 17.5.2020. 

 

Isä kuoli 20 minuuttia sen jälkeen kun vuosien perintöriita oli sovittu – Juristi Pirita Virtanen tietää, 

miten juridiset riidat rasittavat, ja vannoo siksi sovittelun nimiin – Helsingin Sanomat 11.9.2019. 

 

"Halusimme saada nopean ja rauhanomaisen ratkaisun, jotta lasten elämä muuttuisi normaaliksi" – 

Vapaaehtoinen sovittelu huoltajuuskiistoissa on parantanut erolasten arkea – YLE 9.9.2019. 

 

Sovinto on usein kivuttomampi kuin oikeudenkäynti – Aamulehti 11.6.2019. 

 

Vakavastakin väkivallasta voi Suomessa selvitä ilman rangaistusta, sanovat järjestöt – Lähisuhdevä-

kivallan sovittelu jakaa mielipiteitä jyrkästi – Helsingin sanomat 13.4.2019. 

 

Työkaveri järjesteli likaiset kahvikupit joka kerta uudelleen ja työpaikalle jouduttiin tilaamaan sovit-

telija – näin pienestä asiasta voi kehittyä työpaikalla iso ja kallis sota – Iltalehti 30.1.2019. 

 

Ylistettyä Kiva koulu -ohjelmaa käytetään jopa vahingollisella tavalla: ”Jättää aikamoisia traumoja 

kiusatulle” – 9.1.2019 YLE/MOT. 

  

Sovittelu vähensi rikoksia ja pelkoa – Hämeen Sanomat 7.12.2018. 

 
7 Erilaisilla oikeudenmukaisuusteorioilla voidaan legitimisoida, mutta myös kritisoida oikeusjärjestystä. Oikeus nähdään 

oikeudenmukaisuuden ilmentymänä, mutta oikeudenmukaisuutta voidaan pitää myös oikeuden tavoitteena (Yeung – 

Saari – Lagerspetz 2007, s. 9, 15–16). 
8 Ervasti – Nylund 2014, s. 36.  
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Oulun käräjäoikeus palkittiin Oikeusteko-palkinnolla – Kymmenestä sovittelusta yhdeksän onnistuu 

– Kaleva 8.6.2018. 

 

Käräjäoikeudet haluavat lisätä riitojen sovittelua ilman oikeudenkäyntiä – sovittelu vakiintuu yllät-

tävän hitaasti – YLE 6.11.2017. 

 

Edellä on lueteltuna viime vuosien aikana suomalaisessa verkkomediassa julkaistuja uutisotsikoita, 

jotka kaikki liittyvät sovitteluun konfliktinratkaisukeinona. Kuten otsikoista voi havaita, sovittelua 

on monenlaista erilaisissa asiayhteyksissä. Sovittelun käytännön sovellutuksista osa on viranomais-

liitännäistä laeilla säädeltyä toimintaa, ja osa on sopimusinstrumentein institutionalisoitua riidanrat-

kaisua. Lisäksi osa konfliktinratkaisusta tapahtuu epävirallisesti sosiaalisissa vuorovaikutussuh-

teissa.9 Nykyään suomalainen sovittelukenttä on laaja ja eri yhteiskunnan osa-alueilla on pyritty pa-

nostamaan lisääntyvässä määrin siihen, että konfliktit ratkaistaan asiaan ja tilanteeseen sopivalla ta-

valla.10 Suomen Sovittelufoorumi ry (SSF)11 esittelee verkkosivuillaan kaksitoista erilaista Suomessa 

käytössä olevaa sovittelumenettelyä.12 Itse keskityn näistä yhteen – tuomioistuinsovitteluun. 

 

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa (2019) hallituspuolueet ovat sitoutuneet 

vahvistamaan sovittelun käyttöä oikeudenkäyntien määrän vähentämiseksi. Hallitusohjelmassa kiin-

nitetään huomiota myös siihen, ettei sovittelua käytettäisi tilanteessa, jossa se saattaa uhata uhrin 

oikeusturvaa. Uhrin asemaan liittyen arvioidaan esimerkiksi riita- ja rikosasioiden sovitteluun kuulu-

van lähisuhdeväkivallan sovittelun jatkamisedellytyksiä. Lisäksi on sitouduttu tekemään selvitystä 

muun muassa mahdollisuudesta tuoda sovittelun kaltaisia menettelyjä joihinkin hallintoprosesseihin 

ja juttujen tasaamisesta joustavammin tuomioistuinten välillä. Tavoitteena on selvittää mahdollisuuk-

sia myös pienten yksityisten, mukaan lukien yritysten, välisten riita-asioiden ratkaisemiseen kevy-

emmillä menettelyillä, kuten lautakunnilla.13  

 

Hallitusohjelman tavoitteista käy ilmi, että sovittelulle nähdään olevan yhteiskunnallisesti kasvavaa 

tarvetta. Oikeusministeriön tilastoista selviää, että käräjäoikeuksissa on jo nyt lisääntyvässä määrin 

 
9 Sovittelu voidaan jakaa useampaan ryhmään, kuten tuomioistuinliitännäiseen ja sen ulkopuoliseen sovitteluun (Ryan 

2000, s. 1857) tai sosiaaliseen järjestelmään jäävään ja oikeudelliseen järjestelmään kytkettyyn sovitteluun (Hietanen-

Kunwald 2018, s. 42–54). Virallisuutta ja vapaaehtoisuutta pidetäänkin erottavina tekijöitä eri konfliktinratkaisumenet-

telyjen välillä (Menkel-Meadow 2015a, s. 4; Stone 2004, s. 3). 
10 Häkkänen 2019, Sovittelupäivien avajaispuhe 6.2.2019. 
11 SSF on rekisteröity yhdistys, jonka tavoitteena on edistää sovittelun käyttämistä ristiriitojen ja konfliktien ratkaisussa. 
12 Sovittelumenettelyt ovat sovittelu varhaiskasvatus ja opetuskentällä, perheasioiden sovittelu, naapuruussovittelu, työ-

yhteisösovittelu, katusovittelu, rikos- ja riita-asioiden sovittelu, tuomioistuinsovittelu, ympäristöasioiden sovittelu, raken-

nusriitojen sovittelu, Suomen Asianajajaliiton tarjoama sovittelu, kansainvälinen sovittelu ja uusimpana tulokkaana so-

vittelu verkossa (Suomen Sovittelufoorumin verkkosivut, 19.10.2020). 
13 Valtioneuvoston julkaisuja 2019:31, s. 88. 
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tehty päätöksiä sovittelun aloittamisesta riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta ylei-

sissä tuomioistuimissa annetun lain (394/2011, tuomioistuinsovittelulaki, TuomSovL) perusteella. 

Vuonna 2013 tuomioistuinsovittelun aloittamispäätöksiä tehtiin 740 kappaletta, kun vuonna 2014 

vastaava luku oli 1268 kappaletta. Kasvua selittää osaltaan se, että vuonna 2014 otettiin valtakunnal-

lisesti käyttöön asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen tuomioistuinsovittelu. Vuonna 2019 sovittelun 

aloittamispäätöksiä tehtiin jo noin 2 200 kappaletta. Sovittelun aloittamispäätösten määrissä prosen-

tuaalinen kasvu oli vuosina 2013–2019 noin 200 % ja vuosina 2014–2019 noin 73 %. Sovittelun 

aloittaminen ei kuitenkaan automaattisesti johda sovintoon. Vuonna 2019 käräjäoikeudessa aloite-

tuista sovitteluista noin 67 %:ssa (noin 1 500 tapausta) saavutettiin sovinto tai vahvistettiin ratkaisu. 

Kaikista käräjäoikeuteen päätyneistä laajoista riita-asioista sovintoratkaisujen osuus on noin kolman-

nes.14 Käräjäoikeuksien välillä on kuitenkin vaihtelua, sillä esimerkiksi laajoissa riita-asioissa sovin-

tojen osuus viidessä käräjäoikeudessa oli vähemmän kuin 30 %. Vastaavasti neljässä eniten sovinto-

ratkaisuihin päätyneessä käräjäoikeudessa sovintojen osuus oli yli 40 %.15  

 

Uhrin oikeusturvakysymykset eivät aktualisoidu riita-asioiden ja riitaisten hakemusasioiden tuo-

mioistuinsovittelussa samalla tavoin kuin rikos- ja riita-asioiden sovittelussa,16 mutta asiantuntija-

avusteisessa huoltoriitojen tuomioistuinsovittelussa jouduttaneen pohtimaan osin samankaltaisia ky-

symyksiä. Vuonna 2019 lapsen elatusta tai lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat asiat muo-

dostivat noin 50 % tuomioistuinsovittelussa käsiteltävistä asioista.17 Kyseessä on suurin yksittäinen 

soviteltava asiaryhmä, johon liittyy eräitä erityispiirteitä, kuten tuomioistuinsovittelijan tehtävä ottaa 

lapsen etu huomioon. Samalla, kun tuomioistuinsovittelun asemaa oikeudenkäynnin vaihtoehtona py-

ritään vahvistamaan, on mielestäni syytä tarkastella yksilön oikeusturvan toteutumista suomalaisessa 

tuomioistuinsovittelussa. 

 

Aiheeni on myös ajankohtainen, sillä viime vuosina sovittelusta on julkaistu Suomessa kaksi väitös-

kirjaa.18 Petra Hietanen-Kunwaldin väitöskirja Mediation and the Legal System: Exctracting the Le-

gal Principles of Civil and Commercial Mediation (2018) syventyy tuomioistuinten ulkopuoliseen 

 
14 Tähän lukuun on sisällytetty kaikki sovintoon päättyneet laajat riita-asiat riippumatta siitä, onko ne tehty sovinnon 

edistämisessä prosessissa vai tuomioistuinsovittelussa. 
15 Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY150) tilinpäätös vuodelta 2014 ja 2019 (OM 24/2015, s. 53; OM 14/2020, 

s. 48–49). 
16 Rikosoikeudellisesta sovittelusta säädetään erikseen rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetulla lailla 

(1015/2005). Rikosasioiden sovittelu tapahtuu erillisissä sovittelutoimistoissa, joiden toiminta kuuluu viranomaisen vas-

tuualaan – vuodesta 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Usein riita- ja rikosasioiden sovittelijoiden koulutuksel-

linen tausta ei ole oikeustiede (Ojanne 2017, s.11). 
17 OM 14/2020, s. 48. 
18 Myös Teuri Brunila on julkaissut kokemuksiinsa ja näkemyksiinsä pohjautuvan teoksen Tuomari, joka tahtoi sovitella. 

Otavan Kirjapaino Oy 2019 (Brunila 2019). 
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siviili- ja kauppaoikeudelliseen sovitteluun ja siihen, minkälaisten oikeudellisten sääntöjen ja peri-

aatteiden voidaan katsoa ohjaavan menettelyä.19 Nähdäkseni samojen sääntöjen voidaan osittain kat-

soa pätevän myös suomalaiseen tuomioistuinsovitteluun. Kirsikka Linnanmäki väitöskirjassaan Lap-

sen etu huoltoriidan tuomioistuinsovittelussa (2019) yhdistää oikeusdogmaattista, sovittelu- ja kon-

fliktiteoreettista ja empiiristä tutkimusta.20 Olen huomioinut hänen tutkimustuloksiaan siltä osin kuin 

aiheeni liittyy huoltoriitojen tuomioistuinsovitteluun. Lisäksi Linnanmäeltä sain inspiraatiota tutki-

musmenetelmällisesti laaja-alaisen tutkielmani toteuttamiseen.  

 

1.2 Teoreettinen viitekehys ja menetelmälliset valinnat 
 

Sovittelu vaihtoehtoisena konfliktinratkaisukeinona on tieteidenvälinen ilmiö. Konfliktiteoreettista 

tutkimusta on tehty esimerkiksi legalistisesta, yhteiskunnallisesta/oikeussosiologisesta, oikeusantro-

pologisesta, oikeushistoriallisesta, oikeustaloustieteellisestä ja oikeuspoliittisesta näkökulmasta. 

Nämä tutkimukselliset lähestymistavat saattavat olla osin päällekkäisiä ja epätarkkarajaisia. Kaijus 

Ervastin mukaan vaihtoehtoisesta konfliktinratkaisusta ei siten ole olemassa yhtenäistä kokonaisteo-

riaa vaan erilaisia kilpailevia diskursseja ja ideologisia, teoreettisia ja käsitteellisiä lähtökohtia, jotka 

heijastavat tarkastelijansa suhdetta konflikteihin ja niiden ratkaisemiseen.21 Sovittelu- ja konfliktiteo-

reettisessa tutkimuksessa22 tutkitaan esimerkiksi konfliktien luonnetta, syntyperää, syitä ja konflik-

tinratkaisua sen yhteiskunnallisessa kontekstissa usein myös empiirisin menetelmin.23 Oikeudelli-

sessa tutkimuksessa puolestaan keskitytään asioiden normatiiviseen ratkaisemiseen, ja konfliktiteo-

reettinen tutkimus on noussut oikeustieteen kiinnostuksen kohteeksi suurelta osin tosiasiallisia oikeu-

densaantimahdollisuuksia painottavan tutkimuksen kautta.24 Soile Pohjosta mukaillen näen, että sekä 

oikeudellisella että yhteiskunnallisella lähestymistavalla on merkitystä tutkittaessa sosiaalisen kont-

rollin muotoja. Näiden järjestelmien25 välinen vuorovaikutus, niiden rajapinnat ja erot tarjoavat kes-

keisen tutkimuskentän useista eri näkökulmista tehtävälle tutkimukselle.26  

 
19 Hietanen-Kunwald 2018, s. 7–8. 
20 Linnanmäki 2019, s. 11–19. 
21 Ervasti 2017, s. 93; Ervasti 2011a, s. 113; Ervasti 2005, s. 59. 
22 Jäljempänä käytän myös lyhyempää käsitettä konfliktiteoreettinen tutkimus.  
23 Empiiristä menetelmää käytetään esimerkiksi arviointitutkimuksissa ja tyytyväisyystutkimuksissa (Hietanen-Kunwald 

2018, s. 16–17). Urpo Kangas näkee, että empiirinen aineisto voi tarjota mittapuun oikeusjärjestyksen kriittiseen arvioin-

tiin (Kangas 1997, s. 102). 
24 Ervasti – Nylund 2014, s. 40–43. Lainopillisen tutkimuksen tehtävänä on tuottaa perusteltuja kannanottoja oikeusjär-

jestyksen sisällöstä (Aarnio 1997, s. 49). Risto Koulu painottaa vaihtoehtoisessa riidanratkaisussa lainopillisen tutkimuk-

sen tärkeyttä, koska hänen mukaansa aihealueen tutkimusta hallitseva oikeussosiologinen konflikti- ja sovintoteoreettinen 

diskurssi ei kohtaa tulkintasuosituksia tuottavan oikeusdogmaattisen tutkimuksen kanssa. Suositeltavaa on sen sijaan 

käyttää tutkimuksessa myös muiden alojen tuottamaa tietoa (Koulu 2005, s. 29, 33, 41). 
25 Itse käytän termejä diskurssi tai lähestymistapa. 
26 Pohjonen 2001, s. 96. Ks. myös Linnanmäki 2019, s. 13, 19. 
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Suomessa oikeudellisen ja konfliktiteoreettisen tutkimuksen välillä ei ole juurikaan ollut vuoropuhe-

lua,27 vaikka niiden voi nähdä olevan monin tavoin yhteydessä toisiinsa. Aulis Aarniota lainatakseni 

oikeustiede on syvällisessä mielessä yhteiskuntatiede, koska se on selittävän sijaan tulkitseva tiede. 

Hän systematisoi esimerkiksi oikeusdogmatiikan, oikeussosiologian ja oikeushistorian omiksi oi-

keustieteen – tai oikeammin oikeustieteiden – erityisaloiksi, jotka ovat osin itsenäisiä ja osaltaan vuo-

rovaikutuksessa keskenään.28 Viime vuosina sovittelun sosiaalisen ja normatiivisen ulottuvuuden 

huomioon ottava tutkimus onkin lisääntynyt. Systeemiteoreettisessa tutkimuksessa tiedostetaan, 

kuinka oikeus on itsenäinen sosiaalinen osasysteemi, mutta samalla se on usein vuorovaikutuksessa 

muiden sosiaalisten osasysteemien (kuten talous tai politiikka) kanssa.29 Näin tutkimuskohteen yh-

teiskunnallinen sosiaalinen konteksti voidaan liittää osaksi oikeudellista tutkimusta. 

 

Sovittelututkimus ei ole kuitenkaan vakiinnuttanut tieteenteoreettista taustaansa siten, että voisi ku-

vailla löytyneen laaja tiedeyhteisön jakama yhteisymmärrys. Täten aiheeni on liitettävissä useampaan 

tutkimusperinteeseen, kuten access to justice -tutkimukseen, oikeuden yhteiskunnalliseen tutkimuk-

seen tai tuomioistuintutkimukseen.30  Myös edellä esitelty systeemiteoreettinen lähestymistapa tar-

joaa vaihtoehdon, joka vastaa tieteidenvälisen tutkimuksen tekijän tarpeeseen. Oikeustieteessä eten-

kin perus- ja ihmisoikeuksien merkittävyyden kasvu on lisännyt hybriditutkimuksen suosiota,31 jota 

yhteiskunnallisesti painotetussa sovittelututkimuksessakin hyödynnetään. Toisaalta sovittelun oikeu-

dellistumiskehitys on saanut aikaan sen, että kansainvälisessä keskustelussa käytetään jo käsitettä 

sovitteluoikeus, mutta sen ei voida osoittaa juurtuneen suomalaiseen tutkimukseen.32  

 

Oikeustieteessä sallittavista tutkimusmenetelmistä on olemassa useita eri näkemyksiä. Juha Häyhän 

mukaan tiedeyhteisön metodinen itseymmärrys on keskeisin tae luotettaville tieteellisille tutkimustu-

loksille ollen identifiointikeino suhteessa muihin tieteenaloihin. Tutkimusmenetelmän tulisi edustaa 

tiettyä muuttumattomuutta, itsenäisyyttä, pysyvyyttä ja erillisyyttä suhteessa muihin tiedontuotannon 

 
27 Hietanen-Kunwald 2018, s. 14–19; Koulu 2006, s. 449. 
28 Aarnio 1997, s. 36. 
29 Hietanen-Kunwald, 2018, s. 19–29, 37. Hän käyttää systeemiteoreettista lähestymistapaa tutkiessaan sovittelun norma-

tiivisia ulottuvuuksia. Myös Linnanmäki hyödyntää tieteidenvälistä ja systeemiteoreettista näkökulmaa ja tarkastelee em-

piiristä aineistoaan refleksiivisellä sisällönanalyysillä (Linnanmäki 2019, s. 11–19, 304–306). 
30 Ks. perusteluista Ervasti 2017, s. 17–24, 159–167; Ervasti 2011a, s. 74–75, 108–116.  
31 Nieminen 2015, s. 14, Ervasti – de Godzinsky 2014, s. 177. 
32 Hietanen-Kunwald 2019a, s. 309. Kuitenkin Koulun mukaan institutionaalisen sovittelun tutkimuksesta voitaisiin jo 

käyttää termiä sovitteluoikeus. Silti hän näkee oikeudellisen sovittelututkimuksen puutteellisena, koska se on ongelma-

keskeistä. Tutkimusta tehdään useilla oikeudenaloilla usein ajankohtaisista tai praktisista yksittäiskysymyksistä. Sen si-

jaan systematisoivaa integroitua tutkimusta, joka mahdollistaisi aiheen syvällisemmän ymmärryksen sekä analysoinnin, 

ei juurikaan ole (Koulu 2006, s. 450–451). Muutosta voi tosin havaita tapahtuneen yli kymmenessä vuodessa.  
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tekijöihin. Metodin tehtävä on vastata kysymykseen, miten tieteellistä tietoa saavutetaan, mutta sa-

malla se kontrolloi tutkimusta osoittaen, missä kulkee uskottavan tieteellisen tutkimuksen rajat.33  

 

Nähdäkseni tieteidenväliset kysymykset ja monimutkaiset sosiaaliset ilmiöt kuitenkin haastavat me-

todisen ykseyden.34 Thomas Wilhelmsson näkee, ettei useamman metodin käyttämiseen liity vältet-

tävää ristiriitaa, vaan tutkimustavoitteiden ja -metodien moninaisuus takaa parhaiten tieteen tavoit-

teiden saavuttamisen. Niinpä tutkimuskohde ja kysymyksenasettelu määrittelevät tutkijan metodiset 

valinnat.35 Samoin Antero Jyränki kannustaa ongelmakeskeisiin kysymyksenasetteluihin, jotka mah-

dollistavat saman ongelman tarkastelun useilla eri lähestymistavoilla.36 Vaikka tutkija näkisi oikeus-

normit vain yhtenä ihmisen käyttäytymiseen vaikuttavana tekijänä, työssä säilyy normatiivinen vii-

tekehys tutkimuskokonaisuuden yhdistyessä oikeusjärjestykseen.37 Myös itse ajattelen, että komplek-

sisessa todellisuudessa metodien ja lähestymistapojen moninaisuus voi olla tutkimuksen tekemisen 

vahvuus. Samalla tiedostan, että valinnassa piilee useita tutkimuksellisia haasteita, joihin pyrin vas-

taamaan avoimella argumentaatiolla ja kriittisellä reflektoinnilla jättäen tilaa lukijan tulkinnalle.38  

 

Teen pääasiassa lainopillista tutkimusta, jonka ohella tarkastelen sovittelu- ja konfliktiteorioita sekä 

toteuttamani kyselytutkimuksen tuloksia.39 Analysoin riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvis-

tamisesta yleisissä tuomioistuimissa annettua lakia ja muita aiheeseen liittyviä virallislähteitä sekä 

oikeuskirjallisuutta. Tarkastelen myös sovittelu- ja konfliktiteoreettista kirjallisuutta ja tutkimusta. 

Tutkin lisäksi tuomioistuinsovittelijoille kohdennetulla kyselytutkimuksella Manner-Suomen käräjä-

oikeuksien tuomareiden sovittelukäytäntöjä sekä heidän kokemuksiaan ja näkemyksiään yksilön 

 
33 Häyhä 1997, s. 20, 23–24, 27, 33–34. 
34 Monimenetelmällisessä tutkimuksessa oletetaan, että yksittäiset lähestymistavat täydentävät vuorovaikutuksessa toisi-

aan ja tuottavat näin syvemmän, laajemman ja kokonaisvaltaisemman ymmärryksen tutkimuskohteesta. Tällaisessa tut-

kimuksessa korostetaan, että käytettävät menetelmät määräytyvät tutkimusongelman ja tutkimuskysymysten mukaisesti. 

Toisaalta suhdetta voidaan tarkastella myös vastavuoroisena, sillä tutkimuskysymykset ohjaavat metodologisia valintoja, 

mutta samalla metodit vaikuttavat siihen, mitä tutkimuksessa voidaan kysyä (Seppänen-Järvelä – Åkerblad – Haapakoski 

2019, s. 332, 334 viitteineen). 
35 Wilhelmsson 1997, s. 339, 355. Ks. myös Minkkinen 2017, s. 917, 919–920.  
36 Jyränki kyseenalaistaa metodin käsitteen laajana ja epämääräisenä käyttäen sen sijaan lähestymistapaa tai tutkimus-

otetta (Jyränki 1997, s. 74). 
37 Jyränki 1997, s. 74, 80–81.  
38 Kritiikkiä on esitetty muun muassa liian yksipuoleisesta näkökulmasta, yleiselle tasolle jäävästä tutkimuksesta tai epä-

selvästä kohdeyleisöstä (Linnanmäki 2019, s. 19 alaviitteineen).  
39 Ervastin kritiikin mukaan perinteinen prosessioikeudellinen lähestymistapa ei enää riitä tarkasteltaessa tuomioistuinten 

konfliktinratkaisujärjestelmien kehittymistä, vaan prosessioikeudellista teoriaa, metodiikkaa ja orientaatiota tulisi kehit-

tää uuteen suuntaan (Ervasti 2017, s. 174–175; Ervasti 2011a, s. 115 –116). Myös Kangas toteaa, ettei oikeusdogmaatti-

nen tutkimus yksin tarjoa riittäviä välineitä yhteiskunnallisen kokonaiskuvan muodostamiseksi. Hän esittää ratkaisuksi 

ongelmakeskeistä lainoppia, joka sekään ei riitä empiirisen aineiston analysoinnin menetelmäksi, jos tutkimuksen tek-

niikkaa ja metodia koskevat kysymykset eivät ole lainopillisia (Kangas 1997, s. 94, 99). Panu Minkkinen kritisoi oikeus-

tieteelle tyypillistä ei-oikeudellisten tieteenalojen sijoittamista oikeustieteen aputieteiksi, joiden tieteidenvälinen arvo mi-

tataan niiden kyvyllä vahvistaa, täydentää ja oikeuttaa oikeustieteen tutkimustuloksia (Minkkinen 2017, s. 920). 
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oikeusturvasta tuomioistuinsovittelussa. Toisin sanoen näkökulmani aiheeseen on oikeusdogmaatti-

nen, mutta huomioin myös sovittelu- ja konfliktiteorioita sekä empiiristä aineistoa.40 Lisäksi sisälly-

tän työhöni tieteidenvälisen tutkimuskohteen mahdollistamaa teoreettista pohdintaa ja kriittistä tar-

kastelua. Tutkielmani tiedonintressi on praktinen,41 sillä pyrin lisäämään ymmärrystä suomalaisesta 

tuomioistuinsovittelusta. 

 

1.3 Tutkimuskysymys, rajaus ja rakenne 
 

Tutkimuskysymykseni on: Miten yksilön oikeusturva toteutuu suomalaisessa tuomioistuinsovitte-

lussa? Lähestyn aihetta kolmesta eri tarkastelukulmasta:  

1. Määrittelen oikeusturvan käsitettä. Aloitan perinteisestä prosessioikeudellisesta ja konflikti-

teoreettisesta oikeusturvakäsityksestä. Näistä siirryn lainopillisen ja empiirisen tarkastelun 

myötä kohti kokonaisvaltaisempaa näkemystä siitä, mitä on suomalaisen tuomioistuinsovitte-

lun oikeusturva. 

2. Toiseksi tarkastelen, miten tuomioistuinsovittelijan oikeudellinen asema on määritelty tuo-

mioistuinsovittelulaissa, jotta yksilön oikeusaseman lainsäädännölliset raamit selkiytyvät. Sa-

malla havainnoin mahdollisia yksilön oikeusturvauhkia. 

3. Kolmanneksi selvitän tuomioistuinsovittelijoille kohdennetulla kyselytutkimuksella tuoma-

reiden käytäntöjä sekä heidän kokemuksiaan ja näkemyksiään yksilön oikeusturvasta tuo-

mioistuinsovittelussa. Empiirinen aineisto tarjoaa uutta tietoa käytännön sovittelutyöstä. 

 

Tutkimuskysymykseni tarkastelukulmineen rajaa tutkimuskohdettani ja muodostaa tutkielmani ra-

kenteen. Näkökulmani on pääosin kansallinen, joskin huomioin myös sovittelun kansainvälistä tutki-

musta42 ja EU:n lainsäädäntöä, joiden molempien voidaan osoittaa vaikuttaneen tuomioistuinsovitte-

lulain sisältöön.43 Aihepiirini ulkopuolelle jäävät muut oikeudenkäynnille vaihtoehtoisiksi luokitel-

tavat konfliktinratkaisukeinot, paitsi sovinnon edistäminen prosessissa ja välimiesmenettely, joita 

 
40 Ks. myös Linnanmäki 2019, s. 11–19.  
41 Ks. Hirvonen 2011, s. 34. 
42 Etsin aiheeseeni liittyvää tutkimusta käyttäen Social Science Research Network -ekirjastoa. Käyttämiäni hakusanoja 

ovat court-connected mediation, court-annexed mediation ja court mediation. Todettakoon, että sovittelun konfliktiteo-

reettinen tausta on omaksuttu Suomeen pitkälti common law -oikeuskulttuurista.   
43 Kansainvälinen oikeusvertailu jää tarkasteluni ulkopuolelle syventyessäni suomalaisen tuomioistuinsovittelun käytän-

töön. Toisaalta sovittelun käyttöala on kansainvälinen ja EU:n yhtenä sovittelun edistämisen perusteena on kansainvälis-

ten riitojen sujuvampi ratkaiseminen. Pääosin kansalliseen lakiin keskittyvällä tarkastelulla on siten omat rajoitteensa 

(Hietanen-Kunwald 2018, s. 18). Silti suomalaisessa tuomioistuinsovittelussa kansallinen laki on vahva oikeuslähde, kun 

julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin ja kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia (PL 2.3 §).  
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sivuan tarkastellessani tuomioistuinsovittelun menettelyllisiä puitteita. Myös muut suomalaiset sovit-

telumenettelyt jäävät maininnan tasolle eräitä esimerkkejä lukuun ottamatta. 

 

Tutkielman rakenteessa tavoittelen kolmiportaisuutta, jossa kullakin tarkastelukulmalla on oma lu-

kunsa. Konfliktiteoreettisessa osuudessa (luku 2) esittelen vaihtoehtoisen konfliktinratkaisukentän ja 

sovitteluteoreettisen kehikon, johon suomalainen tuomioistuinsovittelukin on liitetty. Sovittelu- ja 

konfliktiteoreettinen tutkimus ei kuitenkaan ole yhtenäinen suuntaus, vaan koostuu erilaisista kilpai-

levista malleista ja teorioista.44 Niistä olen valinnut aiheeni kannalta keskeisimmät. Prosessioikeu-

dellisen oikeusturvan määrittelyssä olen tukeutunut kansainvälisiin sopimuksiin, EU:n lainsäädän-

töön ja Suomen perustuslakiin (731/1999, perustuslaki, PL). Konfliktiteoreettinen oikeusturvakäsitys 

pohjautuu sovittelututkimukselle ja -kirjallisuudelle, joskin osoitan sen saavan institutionaalista tukea 

myös tuomioistuinsovittelulaista ja lain esitöistä. 

 

Olen jakanut lainopillisen osuuden kahteen eri lukuun (luvut 3 ja 4) tukeakseni tutkielmani sisäistä 

johdonmukaisuutta. Kolmannessa luvussa käyn yleisesti läpi suomalaisen tuomioistuinsovittelun oi-

keudelliset puitteet, joita ovat esimerkiksi menettelyn lainsäädäntöpohja ja lain soveltamisala. Oikeu-

delliset avustajat ja sovittelun kustannukset olen sisällyttänyt tarkasteluuni, koska kyselytutkimuk-

seeni kirjallisesti vastanneiden keskuudessa ne nähdään merkittävinä tekijöinä yksilön oikeusturvan 

toteutumisessa. Neljännessä luvussa tarkastelen tuomioistuinsovittelijan asemaa tuomioistuinsovitte-

lulain perusteella. Keskityn ensisijaisesti menettelyn aikaisiin säännöksiin, mutta yksilön oikeusase-

man kannalta keskeiset sovittelijan kompetenssi ja sovittelun aloittamisen edellytykset sisältyvät 

myös teemaani. Sen sijaan olen päätynyt jättämään muutoksenhaun rajaukseni ulkopuolelle, vaikka 

tiedostan, että muutoksenhakuoikeus on tärkeä osa yksilön prosessioikeudellista oikeusturvaa. Myös 

tuomioistuinsovittelulain kolmas luku tuomioistuimen ulkopuolisessa sovittelussa tehdyn sovinnon 

vahvistamisesta täytäntöönpanokelpoiseksi jää suurelta osin rajaukseni ulkopuolelle.45  

 

Empiirisen aineistoni analysointi keskittyy kolmen yksilön oikeusturvaan liittyvän kokonaisuuden 

ympärille. Olen sijoittanut kyselytutkimukseni tarkastelun viidenteen lukuun, jossa esitän tarkemmin 

tutkimusasetelman, tulokset ja johtopäätökset. Siitä huolimatta tuon esiin tutkimusaineistoani jo lain-

opillisessa tarkastelussa jaksosta 3.1 alkaen. Nostan suorilla lainauksilla esiin eräitä vastaajien kirjal-

lisia vastauksia. Olen nimennyt tuomioistuinsovittelijat kirjaintunnuksella sen mukaan, minkälaisia 

tapauksia he sovittelevat eli riita-asioiden sovittelijat (R), follo- ja riita-asioiden sovittelijat (FR) ja 

 
44 Ervasti – Nylund 2014, s. 42. 
45 Poikkeuksena TuomSovL 18.3 ja 23 § (eli sovittelijan määritelmä ja este sovinnon vahvistamiselle). 
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follo-asioiden sovittelijat (F).46 Lisäksi muiden tuomareiden tunnus on T. Kirjaintunnuksen perässä 

on vastaajanumero, jotta eri vastaajat erottuvat toisistaan.47 Olen valinnut sitaatteihin tutkimuskysy-

mykseni kannalta soveltuvimpia kohtia, joten niissä on usein esillä pidemmästä tekstikappaleesta 

erotettu kohta ja lukumäärällisesti vain pieni osa avoimiin kysymyksiin vastanneiden vastauksista. 

Lainaukset ovat yksittäisiä kokemus- ja näkemysesimerkkejä elävöittäen teoreettista tarkastelua.48 

 

Kuudennessa luvussa tarkastelen ja esitän johtopäätöksiä suomalaisen tuomioistuinsovittelun oikeus-

turvasta teoreettisen ja empiirisen aineiston perusteella.49 Yhdistän edellä esitetyt tarkastelukulmat 

kokonaisuudeksi, jonka keskiöön nostan kaiken saavuttamani tiedon perusteella havaitsemani yksilön 

oikeusturvaan tuomioistuinsovittelussa mahdollisesti vaikuttavat oikeusturvauhat. Samalla vastaan 

tutkimuskysymykseeni, miten yksilön oikeusturva toteutuu suomalaisessa tuomioistuinsovittelussa. 

Viimeisessä luvussa (luku 7) tuon esiin suomalaisen tuomioistuinsovittelun oikeusturvan elementtejä 

ja menettelyn kehittämisehdotuksia sekä pohdin tuomioistuinsovittelun tulevaisuutta. 

 

1.4 Keskeisimpien käsitteiden määrittely 
 

Olen tähän mennessä käyttänyt jo useampaan kertaan erilaisia sovitteluun liittyviä käsitteitä, joiden 

määritelmät vaihtelevat riippuen käyttäjästään ja hänen omaksumastaan tieteellisestä lähestymista-

vasta aiheeseen. Kuten havainnollistin jaksossa 1.2, oikeudellinen sovittelututkimus ei ole siinä mää-

rin vakiintunutta, että sille olisi muodostunut yleistä teoreettista perustaa, oikeustieteen akateemiselle 

tutkimukselle olennaisia yleisiä oppeja ja täsmällisiä termien määritelmiä.50 Siksi olen tukeutunut 

käsitteiden määrittelyssä niin oikeudelliseen kuin konfliktiteoreettiseen lähdeaineistoon. 

 

Konfliktilla viitataan konfliktiteoriassa erimielisyyksiin ja ristiriitoihin kahden tai useamman osapuo-

len välillä, kun taas riidalla viitataan juridisoituihin konflikteihin, joista on karsittu oikeudellisesti 

epärelevantit seikat pois. Oikeudellisessa kontekstissa käsitteitä käytetään usein synonyymeinä.51 

Hallituksen esityksen eduskunnalle riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä 

 
46 Ks. määritelmistä jakso 1.4. 
47 Kyselytutkimukseen vastaaminen tapahtui anonyymisti. Lisäksi olen muotoillut kysymykset ja käsitellyt vastaukset 

ottaen huomioon vastaajien yksityisyyden. 
48 Tuomi – Sarajärvi 2013, s. 22. 
49 Tosin jako teoreettiseen ja empiiriseen tutkimukseen on kyseenalaistettavissa, koska kaikkeen tutkimukseen, myös 

empiiriseen, liittyy teoreettista tarkastelua (Tuomi – Sarajärvi 2013, s. 19). 
50 Koulu 2006, s. 450–451. 
51 Hietanen-Kunwald 2018, s. 55–56; Ervasti – Nylund 2014, s. 61; Koulu 2005, s. 33–34. Riidanratkaisua kritisoidaan 

siitä, ettei se ratkaise taustalla kytevää erimielisyyttä kokonaisvaltaisesti ja näin konflikti jatkuu edelleen (Ervasti – Ny-

lund 2014, s. 61–62). Sovittelumenettelyissäkin on kuitenkin keskinäisiä eroja siinä, kuinka ratkaisukeskeisiä ne ovat. 
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tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi (114/2004 vp) mukaan riidan käsitteellä korostetaan 

sitä, että tuomioistuimessa sovitellaan erimielisyyksiä, joiden perustana on oikeudellinen suhde. Siten 

niitä voitaisiin käsitellä myös riita-asioina lainkäytössä.52 Niinpä tuomioistuinsovittelulaki sekä lain 

esityöt on kirjoitettu käyttäen riidan käsitettä. Itse käytän kontekstin mukaan molempia termejä, jos-

kin kyselytutkimukseni lainaukset ovat käsitteistöltään autenttisia. 

 

Osapuoli on toinen huomiota herättävä käsitteellinen ero verrattuna tuomioistuinprosessin asianosai-

seen.53 Hallituksen esityksessä (114/2004 vp) osapuolet määritellään henkilöiksi, joita asia tosiasial-

lisesti koskee. Käsitteen käyttöä perustellaan sillä, että sovittelussa voi olla suhteessa eri henkilöihin 

väljemmin muotoiltuja kysymyksiä kuin oikeudenkäynnissä.54 Nähdäkseni osapuoliksi tai parteiksi 

nimeäminen antaa lisäksi asianosaista aktiivisemman kuvan osapuolten toimintamahdollisuuksista 

konfliktissa. Sivullisen oikeutta loukkaavaa sopimusta ei voida kuitenkaan vahvistaa.55 Olen säilyt-

tänyt alkuperäiset sanamuodot lainauksissa lakiin, lain esitöihin ja kyselytutkimusaineistooni.  

 

Vaihtoehtoisella konfliktinratkaisulla tai -riidanratkaisulla (alternative dispute resolution, ADR56) ei 

ole yksiselitteistä määritelmää. Yksimielisyyttä ei ole siitäkään, minkälaiset ratkaisumenettelyt voi-

daan laskea kuuluvaksi tähän kategoriaan. Näitä oikeudenkäynnin vaihtoehtoja on monenlaisia ja 

erilaisissa instansseissa.57 Vaihtoehtoina oikeudenkäynnille pidetään perinteisesti neuvottelua, sovit-

telua ja välimiesmenettelyä, jotka menettelyinä poikkeavat selkeästi toisistaan.58 Näiden lisäksi on 

erilaisia usein aineelliseen oikeuteen sidottuja hybridimenettelyjä,59 kuten minioikeudenkäynti, yksi-

tyinen tuomitseminen, oikeusasiamiehen ratkaisumenettely ja evaluatiivinen sovittelu.60 Esimerkiksi 

 
52 HE 114/2004 vp, s. 27. Vuoden 2006 lain valmisteluaineisto antaa ymmärrystä siitä, miten myös uudempaa lakia tulisi 

tulkita, sillä niillä on pääosin samat lähtökohdat (Ervasti 2013, s. 54; Virolainen 2013b, kohta 12). 
53 Prosessioikeudessa asianosaisia ovat oikeushenkilöt tai luonnolliset henkilöt, joiden nimissä oikeutta käydään oikeu-

denkäynnissä. Riita-asioille tyypillistä on kaksiasianosaissuhde, jossa on kantaja ja vastaaja. Poikkeuksena ovat oikeu-

denkäymiskaaren (4/1734, OK) 8 luvun mukaiset hakemusasiat (Linna 2019, s. 27–28). 
54 HE 114/2004 vp, s. 21.  
55 Ks. sovinnon vahvistamisesta jaksossa 4.3.1. 
56 Yhdysvalloissa on alettu kritisoida termiä ”vaihtoehtoinen” kyseisten menettelyjen valtavirtaistumisen ja sovittelun 

oikeudellistumisen seurauksena. Nykyisin käytössä olevia termejä ovat esimerkiksi appropriate dispute resolution ja pro-

cess pluralism (Menkel-Meadow 2015a, s. 2). Itse käytän termejä ADR ja vaihtoehtoinen konfliktin- tai riidanratkaisu. 
57 Ervasti – Nylund 2014, s. 61; Ervasti 2013, s. 9. Oikeudellisesta näkökulmasta vaihtoehtoisen riidanratkaisun suppealla 

määritelmällä viitataan vain virallisen lainkäyttökoneiston ulkopuoliseen riidanratkaisuun. Laajassa merkityksessä mää-

ritelmä kattaa kaikki muut keinot ratkaista erimielisyyksiä, kuin perinteisen adversiaalisen oikeudenkäynnin (Koulu 2006, 

s. 2). Siten riidanratkaisun vaihtoehtoisuuden voi tulkita tarkoittavan vaihtoehtoa oikeudenkäynnille, eikä vaihtoehtoiselle 

logiikalle perustuvaa menettelyä, kuten Ervasti näkee. Hänen mukaansa sovittelua voidaan pitää vaihtoehtoisen konflik-

tinratkaisun perustyyppinä (Ervasti – Nylund 2014, s. 76; Ervasti 2005, s. 70). Ks. myös tieteen termipankki: vaihtoeh-

toinen konfliktinratkaisu. 
58 Hollander-Blumoff – Tyler 2011, s. 12. 
59 Hybridi on menettely, jossa kaksi tai useampi prosessi on yhdistetty yhdeksi uudeksi. Menettely alkaa sekamuotoisena 

prosessina, jossa sama henkilö toimii koko ajan neutraalina (Linna 2017, s. 485).  
60 Menkel-Meadow 2015a, s. 2–3; Goldberg – Sander – Rogers – Cole 2012, s. 2–3; Stone 2004, s. 1–3. 
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välimiesmenettelyssä osapuolet sopivat keskenään riitansa alistamisesta yhden tai useamman väli-

miehen ratkaistavaksi. Välimiesmenettely on vaihtoehtoista riidanratkaisua oikeudenkäyntiprosessiin 

verrattuna, mutta osapuolilta ulkoistettu normatiivinen päätöksenteko – olkoonkin välityssopimuspe-

rustaista – lähentää sitä tuomioistuimen lainkäyttötoimintaan.61 Oikeustieteessä vertailukohde hae-

taan usein perinteisestä oikeudenkäynnistä. Hallituksen esityksen (114/2004 vp) mukaan vaihtoeh-

toista riidanratkaisua on yleisesti muut kuin oikeudenkäyntilainsäädännön mukaan tuomioistuimessa 

käytävät riidanratkaisumenettelyt.62  

 

Sovittelu on yksi oikeudenkäynnille vaihtoehtoinen konfliktinratkaisukeino. Myöskään sovittelusta 

ei ole olemassa yhtä universaalia teoriaa tai määritelmää.63 Se voidaan määritellä esimerkiksi avus-

tetuksi neuvotteluksi tai menettelyksi, jossa usein neutraali kolmas osapuoli auttaa riiteleviä osapuo-

lia saavuttamaan keskinäisen sovinnon ilman päätöksentekovaltaa.64 EU:ssa on annettu Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/52/EY, annettu 21 päivänä toukokuuta 2008, tietyistä sovit-

telun näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden alalla (sovitteludirektiivi). Sovitteludirektiivin 3 artik-

lan a alakohdan mukaan sovittelulla tarkoitetaan jäsenneltyä menettelyä,65 jossa riidan molemmat tai 

useammat osapuolet pyrkivät itse vapaaehtoisesti ratkaisemaan riitansa sovinnollisesti sovittelijan 

avustuksella. Sovittelua harjoitetaan tuomioistuimissa ja niiden ulkopuolella. Menettely voi perustua 

osapuolten vapaaehtoisuuteen, tuomioistuimen suositukseen tai päätökseen. Sovittelu voi olla myös 

lainsäädännöllä säädetty pakollinen välivaihe66 ennen normatiivista riidanratkaisuprosessia, kuten oi-

keudenkäyntiä tai välimiesmenettelyä.67 Lisäksi se on itsenäinen riidanratkaisukeino.68 Suomessa 

riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain (663/2005) tultua voimaan 

1.1.2006 sovinnon vahvistaminen täytäntöönpanokelpoiseksi on ollut mahdollista tuomioistuimessa. 

 
61 HE 114/2004 vp, s. 8; Ovaska 2007, s. 25. Liike-elämässä välimiesmenettely on edelleen sovittelua laajemmassa käy-

tössä (Ervo 2017, s. 671–673; Koulu 2006, s. 10–13). 
62 HE 114/2004 vp, s. 4.  
63 Linnanmäki 2019, s. 30. 
64 Menkel-Meadow 2015a, s. 2; Goldberg – Sander – Rogers – Cole 2012, s. 121.  
65 Hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistui-

missa sekä laeiksi oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 23 §:n ja velan vanhentumisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta 

(284/2010 vp) mukaan jäsennelty menettely ei kuitenkaan välttämättä tarkoita ennalta säänneltyä yksityiskohtaista kaa-

vaa, vaan käytettäviä erilaisia tilannekohtaisia neuvottelu- ja sovittelutekniikoita (HE 284/2010 vp, s. 25). 
66 Vrt. Nolan-Haley 2012, s. 43–44; Nolan-Haley 1999, s. 829–830. Pakollinen sovittelu on kiistanalainen aihe, koska se 

on vastoin sovittelun vapaaehtoisuuden perusperiaatetta. Sovittelu ei voi toimia käytännössä ilman osapuolten suostu-

mista siihen. Toisaalta pakollinen sovittelu on lisännyt sovittelun näkyvyyttä, jolloin sitä on alettu markkinoida osapuo-

lille aikaisempaa enemmän (Ervasti – Nylund 2014, s. 135). Pakollisen sovittelun sijaan Anna-Kaisa Aaltosen mukaan 

huoltoriidoissa voisi olla hyödyllistä velvoittaa eroavat vanhemmat osallistumaan erojärjestelyitä käsittelevään informaa-

tiotilaisuuteen (Aaltonen 2015, s. 35). Aaltosen teoksesta Huoltoriitojen sovittelu tuomioistuimessa on julkaistu 2. painos 

vuonna 2019. 
67 Sovitteludirektiivin 3 artiklan a alakohta; Ovaska 2007, s. 371. Esimerkiksi Med–Arb menettelyssä neutraali kolmas 

osapuoli toimii ensin sovittelijana, mutta mikäli osapuolten hyväksymää sovintoa ei saada aikaiseksi, hän siirtyy välimie-

heksi antaen lopullisen ja sitovan päätöksen asiassa (Goldberg – Sander – Rogers – Cole 2012, s. 422). 
68 Hietanen-Kunwald 2019b, Tutkijan ääni. 
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Uuden tuomioistuinsovittelulain 21.5.2011 voimaantulon jälkeen myös tuomioistuimen ulkopuoli-

sessa sovittelussa tehty sovinto voidaan vahvistaa tuomioistuimessa täytäntöönpanokelpoiseksi.  

 

Tuomioistuinsovittelu määritellään Suomessa tuomarin johdolla tuomioistuimessa tapahtuvaksi va-

paaehtoiseksi menettelyksi, jonka tarkoituksena on saada konfliktin osapuolet itse löytämään riita-

asiassa heitä tyydyttävä ratkaisu ongelmiinsa.69 Tuomioistuinsovittelulla pyritään asian sovinnolli-

seen ratkaisuun (TuomSovL 3.1 §).70 Kyseessä on itsenäinen oikeudenkäynnistä erillinen tuomiois-

tuinprosessin laji.71 Tuomioistuinsovittelulain soveltamisalaan kuuluvat riita-asioiden ja riitaisten ha-

kemusasioiden sovittelu yleisissä tuomioistuimissa (TuomSovL 1 §). Näistä nostan itsenäisenä asia-

ryhmänä esiin huoltoriitojen tuomioistuinsovittelun (TuomSovL 10 §), jolle käytössä olevia käsitteitä 

ovat perheasioiden asiantuntija-avusteinen tuomioistuinsovittelu72, huoltoriitojen tuomioistuinsovit-

telu73, sekä niin kutsuttu follo-sovittelu74. Käytän tutkielmassani näistä käsitteistä kahta jälkimmäistä. 

 

Sovittelija ja tuomioistuinsovittelija eivät ole synonyymejä. Sovitteludirektiivin 3 artiklan b alakoh-

dan mukaisesti sovittelijalla tarkoitetaan kolmatta henkilöä, jota pyydetään hoitamaan sovittelua te-

hokkaasti, puolueettomasti ja asiantuntevasti riippumatta hänen ammatti- tai virkanimikkeestään ky-

seisessä jäsenvaltiossa tai siitä, miten hänet on tehtävään nimetty tai määrätty.75 Tuomioistuinsovit-

telulain 18 §:n 3 momentin 2 kohdan mukaan sovittelijalla tarkoitetaan sovitteluun koulutettua hen-

kilöä, joka hoitaa sovitteluja joko yksityisesti tai sovittelupalveluja tarjoavan organisaation palveluk-

sessa. Siten sovittelijana voi yleisesti toimia tuomari, erillinen sovittelija tai sovintolautakunta.76 Kui-

tenkin Suomessa vain asiaa käsittelevän tuomioistuimen tuomari voi toimia tuomioistuinsovittelijana 

(TuomSovL 5.1 §). Heidän koulutuksestaan vastaa oikeusministeriö, jonka täydennyskoulutuksen 

 
69 Ervasti 2013, s. 58; Tieteen termipankki: tuomioistuinsovittelu.  
70 Ratkaisun ohella sovittelulla voidaan vastata myös muihin tavoitteisiin ja osapuolten odotuksiin, kuten paremman suh-

teen luomiseen osapuolten välille. Nämä lisätavoitteet muuttavat sovittelijan käytäntöjä (Goldberg – Sander – Rogers – 

Cole 2012, s. 167). 
71 Linna 2019, s. 124. 
72 Ervasti 2013, s. 172. 
73 Aaltonen 2015, s. 20. 
74 Siren 2013. Vrt. kuitenkin Aaltonen 2015, s. 125, koska termi on peräisin Norjasta, jossa asiantuntija-avustajia käyte-

tään osana oikeudenkäyntiä. Heidän roolinsa ja tehtävänsä poikkeavat monilta osin suomalaisista kollegoistaan. 
75 Sovittelun laatu huomioidaan direktiivissä myös viittaamalla eurooppalaisiin menettelysääntöihin sovittelijoille ja so-

vittelijoiden koulutukseen (Sovitteludirektiivin johdanto-osan 17 perustelukappale ja 4 artiklan 1 ja 2 kohta). Jokaisella 

ammatilla on omat mekanisminsa menettelyn laadun takaamiseksi (Moffitt 2008, s. 193). Esimerkiksi lakimiesten am-

mattikunnan erottaa heille tyypillisestä kielestä ja koulutuksesta (Tuori 2000, s. 178–184), jonka lisäksi juristeilla on 

useita etukäteisiä ja jälkikäteisiä julkisyhteisön ja yksityisten tahojen asettamia laatuvaatimuksia, kuten asianajotutkinnon 

suorittaminen (Moffitt 2008, s. 194–197). Käytäntöjen määrittelemisen, kuten ammatillisten standardien ja menettely-

sääntöjen kehittämisen voikin nähdä myös sovittelijoiden ammatillistumisen edellytyksenä (Hietanen-Kunwald 2018, s. 

46–47, 193). 
76 Ervasti 2013, s. 28. Sovittelupalveluja tarjoavia organisaatioita Suomessa ovat muun muassa Suomen Asianajajaliitto 

ja perheasioissa kunnallinen sosiaalitoimi sekä kirkon perheasiainneuvottelukeskukset (HE 114/2004 vp, s. 9–10). 
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tavoitteena on varmistaa asiantuntijatyön laatu ja valtakunnallinen yhtenäisyys.77 Keskityn tuomiois-

tuinsovitteluun, joten saatan sopivassa kontekstissa käyttää sovittelijaa synonyyminä tuomioistuinso-

vittelijalle. 

 

2 TUOMIOISTUINSOVITTELU KONFLIKTITEOREETTISESSA      

TARKASTELUSSA 

 

2.1 Lyhyt johdatus sovittelun taustakontekstiin 
 

Vaihtoehtoista konfliktinratkaisua voidaan oikeastaan pitää esioikeudellisena riidanratkaisukeinona, 

joka syrjäytettiin siirryttäessä jälkimoderniin yhteiskuntaan.78 Sen modernisoitu versio lähti liikkeelle 

1960-70 -luvuilla Yhdysvalloista ADR (alternative dispute resolution) -nimikkeellä. ADR oli vasta-

reaktio oikeusjärjestelmään kohdistuvaan tyytymättömyyteen, jonka aiheutti oikeudenkäyntien liial-

linen kesto ja suuret kustannukset. Lainkäytön teknistyminen vaikeutti entisestään kansalaisten mah-

dollisuuksia ajaa asioitaan ilman avustajia, mikä nosti oikeudenkäyntien kuluja.79 Silloinen korkeim-

man oikeuden puheenjohtaja Warren Burger esitti, että oikeudellistuminen olisi johtanut tuomiois-

tuinten ruuhkautumiseen. Samalla nähtiin, että yhteiskunta oli muuttunut riidanhakuiseksi. Näihin 

ongelmiin ADR tarjosi keinon vähentää tuomioistuinten työtaakkaa ja oikeusprosessipohjaista rii-

danratkaisua yhteiskunnassa.80  

 

 
77 HE 186/2013 vp, s. 13. Hallituksen esityksessä eduskunnalle laeiksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun 

lain, riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 5 ja 10 §:n sekä so-

siaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta (186/2013 vp) viitataan kyseisessä kohdin lähinnä huoltoriitojen tuomioistuinso-

vittelun asiantuntija-avustajiin, mutta muutoin koulutustarve ulotetaan koskemaan sekä tuomioistuinsovittelijoita että asi-

antuntija-avustajia. Näin katson tavoitteen koskevan myös sovittelijoita, ks. esimerkiksi HE 186/2013 vp, s. 10, 14. Jo 

vanhan lain valmistelun aikaan kiinnitettiin huomiota siihen, että sovittelupalveluita tulisi olla saatavissa kaikista käräjä-

oikeuksista (LaVM 4/2005 s. 3). 
78 Letto-Vanamo 2001, s. 39–40. 
79 Vaihtoehtoisen konfliktinratkaisu on liitetty Access to Justice – liikkeeseen. Sen piirissä on kiinnitetty huomiota tosi-

asiallisiin oikeudensaantimahdollisuuksiin yhteiskunnassa jo 1960-luvulta. Liikkeen taustalla vaikuttavat oikeusrealistien 

painottamat erot formaalin oikeuden ja tosiasiallisten oikeudellisten käytäntöjen välillä. Access to Justice -liikkeen ta-

voitteena eri aikakausina on ollut taloudellisten, organisatoristen kuin proseduraalistenkin esteiden purkaminen. Nykyisin 

painotetaan tuomioistuinmenettelyn laadullisia elementtejä ja lopputuloksen oikeudenmukaisuutta (Ervasti 2017, s. 159–

166; Ervasti – de Godzinsky 2014, s. 176 alaviitteineen). Toisaalta ADR:ää on kritisoitu siitä, että epäonnistuessaan se 

saattaa estää pääsyn oikeuksiin ja heikentää oikeudensaannin laatua (Linnanmäki 2019, s. 208 alaviitteineen). Ks. myös 

Nylund 2014, s. 325–344. 
80 Stone 2004, s. 3–4.  
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Tyytymättömyyden ilmentymän ohella institutionaalinen sovittelu syntyi vastaamaan konfliktinrat-

kaisun sosiaalisiin odotuksiin, joita tuomioistuimet eivät täyttäneet.81 Pääasiassa vähäisissä vaatimuk-

sissa, naapuruuskiistoissa ja huoltoriidoissa alkujaan käytetyssä menettelyssä osapuolet pääsivät kes-

kustelemaan ja neuvottelemaan yhdessä. He saattoivat vastata itse lähes jokaisesta prosessin vai-

heesta: konfliktin nimeämisestä, huolien tunnistamisesta, vaihtoehtojen muotoilemisesta ja arvioimi-

sesta sekä sovinnon aikaansaamisesta.82 Prosessin laadun nähtiin paranevan, kun voittaja–häviäjä ase-

telmasta siirryttiin osapuolten hallitsemiin joustavampiin menettelyihin ja luovempiin ratkaisuihin.83  

 

Synnyinseudullaan Yhdysvalloissa oikeudenkäynnille vaihtoehtoiset tavat ratkaista konflikteja ovat 

tänä päivänä erittäin suosittuja.84 Menettelyillä nähdään olevan omat norminsa, etiikkansa, lopputu-

loksensa ja tarkoituksensa, jotka kaikki vaikuttavat niiden ominaisuuksiin. Kyse ei ole enää vain oi-

keudenkäynnin nopeammista, halvemmista ja tehokkaammista muodoista.85 Samaan aikaan eri so-

vittelukulttuurit ja useat sovittelumallit ovat tuoneet käytäntöön monimuotoisuutta. Muutosten seu-

rauksena on kyseenalaistettu ADR:n vaihtoehtoluonnetta oikeudenkäyntiin verrattuna. Varsinkin tuo-

mioistuinliitännäisen sovittelun nähdään olevan kontradiktorisempaa, vähemmän vapaaehtoista ja 

luottamuksellista kuin konfliktiteorioiden luomissa mielikuvissa.86 Toisaalta sovittelusta on tullut py-

syvä osa tuomioistuimia. Nyt pohditaan, kuinka sovittelu tulisi toteuttaa, jotta se toisi positiivisia 

tuloksia niin osapuolille kuin oikeuslaitoksellekin.87 Ratkaisuksi on nostettu muun muassa tarkoituk-

senmukaisuusharkinta ratkaisumenettelyn valinnassa sekä menettelykohtaisen sääntelyn ja standar-

dien suunnittelu. Näillä toimilla pyritään turvaamaan ratkaisumenettelyjen reiluus ja oikeudenmukai-

suus sekä lopputulosten laatu uhraamatta ADR:lle ominaista joustavuutta ja tehokkuutta.88  

 

Oikeudenkäytöllä vaikutetaan Yhdysvalloissa laajemmin oikeusjärjestelmään kuin Manner-Euroo-

passa, jossa ensisijaisia ovat poliittiset keinot.89 Oikeusjärjestelmään kohdistuvaa kritiikkiä ei siten 

samalla lailla ole ollut havaittavissa skandinaavisissa oikeuskulttuureissa.90 Onkin huomattava, että 

common law –oikeusjärjestelmän ero mannereurooppalaiseen ja etenkin pohjoismaiseen 

 
81 Stone 2004, s. 3–4. Suomessa painotetaan joko tuomioistuinten kriisiytymistä tai sosiaalista näkökulmaa riippuen lä-

hestymistavasta aiheeseen. Ks. esimerkiksi Ervasti – Nylund 2014, s. 51–61; Iivari 2010, s. 48–49; Koulu 2006, s. 3. 
82 Welsh 2001a, s. 794–766, 809. 
83 Menkel-Meadow 2015a, s. 6. 
84 Eisenberg 2015, s. 245; Menkel-Meadow 2015b, s. 2; Stone 2004, s. 5–6. 
85 Fuller 1971, s. 305, 325. Ks. tiivistetysti Menkel-Meadow 2015b, s. 2–4, 8.  
86 Menkel-Meadow 2015a, s. 13; Nolan-Haley 2012, s. 20–21. 
87 Eisenberg 2015, s. 247. 
88 Cohen – Alberstein 2019, s. 13–20; Welsh 2017, s. 761–762; Menkel-Meadow 2015a, s. 11–14; Hollander-Blumoff –

Tyler 2011, s. 15–16, 18–19; Riskin – Welsh 2008, s. 68–70; Deason 2005, s. 555–556. 
89 Ervasti – Nylund 2014, s. 29–33. 
90 Koulu 2005, s. 30. 
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hyvinvointivaltioon on merkittävä. Esimerkiksi vaihtoehtoisina konfliktinratkaisumenetelminä pide-

tään kansainvälisessä keskustelussa Suomen virallisjärjestelmään kuuluvia lautakuntia91 ja asiamie-

hiä.92 Toinen suomalaista vaihtoehtoista konfliktinratkaisua leimaava piirre on viranomaisohjauksen 

puitteissa kehitetty sovittelu. Nuorille rikoksentekijöille suunnattu rikos- ja riita-asioiden sovittelu-

kokeilu alkoi Vantaalla vuonna 1984,93
 ja tuomioistuinsovittelu otettiin käyttöön vuonna 2006. So-

vittelu rantautui Suomeen kansainvälisesti myöhään, eikä se ole saanut esikuvansa kaltaista asemaa.94 

Sittemmin sovittelualan on tosin kuvattu voimakkaasti laajentuneen, kehittyneen ja ammatillistu-

neen.95 

 

Suuri osa sovintomenettelyistä toimii tuomioistuimista täysin irrallisina vaihtoehtoina. Frank E. A. 

Sanderin ehdotus moniovisesta oikeustalosta vuonna 1976 oli alkuidea tuomioistuinliitännäiselle so-

vittelulle. Teorian taustalla on ajatus riidanratkaisukeskuksesta, jossa konflikti analysoidaan ja ohja-

taan tarkoituksenmukaiseen menettelyyn, kuten oikeudenkäyntiin, sovitteluun tai välimiesmenette-

lyyn.96 Suomessa moniovinen oikeustalo ei sellaisenaan ole toteutunut, koska suomalainen tuomiois-

tuinsovittelu perustuu oletukselle rationaalisen valinnan tekevistä asianosaisista.97 Silti hallituksen 

esityksessä (114/2004 vp) viitataan teoriaan ja tuodaan esiin mahdollisuus ratkaista riitaisuudet so-

vinnollisesti ennen kuin ne kärjistyvät.98 Vaula Haaviston mukaan Suomessa kiinnostus sovitteluun 

ei noussutkaan lainkäytön kritiikistä, vaan sovittelun merkityksestä oikeudenkäyntiä edullisempana 

ja tehokkaampana menettelynä sekä mahdollisuudesta päätyä pysyvämpään lopputulokseen.99 Inspi-

raatiota suomalaiseen tuomioistuinsovitteluun haettiin Norjasta ja Tanskasta, joiden tuomioistuinso-

vittelumenettelyt kuitenkin eroavat osin omastamme.100  

 

 
91 Esimerkiksi EU:ssa pohjoismaisten kuluttajariitalautakuntien päätöksenteko luetaan perinteisiin ADR-menettelyihin. 

Lautakunnan päätöksen ja sovintosopimuksen välillä on kuitenkin perustavanlaatuinen ero, sillä lautakunnan päätökset 

ovat tavallisesti vain suosituksia, vaikka niillä voi olla todistusvaikutus oikeudenkäynnissä (Koulu 2011, s. 45–46). 
92 Ervasti 2013, s. 11–12. 
93 Ojanne 2017, s. 11. Suomessa on tosin myös institutionalisoitua yksityisoikeudellista sovittelua, kuten Suomen Asian-

ajajaliiton sovittelumenettely, jonka sovintomenettelysäännöt vahvistettiin vuonna 1998 (Ervasti – Nylund 2014, s. 406). 
94 Koulu 2006, s. 30–32. Syiksi on arveltu suomalaisten korkeaa luottamusta oikeuslaitokseen, välimiesmenettelyn va-

kiintunutta asemaa kaupallisten riitojen ratkaisussa ja sovitteluperinteen puuttumista (Koulu 2006, s. 10–13).  
95 Häkkänen 2019.  
96 Sander 1985, s. 12–15. Ks. tiivistetysti Goldberg – Sander – Rogers – Cole 2012, s. 514. 
97 Koulu 2006, s. 14, 19; Pohjonen 2001, s. 109. Tosin Linnanmäen arvion mukaan valinta tapahtuu usein jutun edetessä 

tuomioistuimessa tai asianosaisia ohjaamalla tiettyyn menettelyyn (Linnanmäki 2019, s. 29). Topi Kilpeläinen korostaa 

asianajajien vaikutusta riidanratkaisumenettelyn valinnassa (Kilpeläinen 2015 s. 126). 
98 HE 114/2004 vp, s. 4–5, 49. 
99 Haavisto 2001, s. 96. Ks. myös Savela 2017, s. 332. 
100 Aaltonen 2015, s. 125; Laukkanen 2001, s. 131–135. 
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Sovittelun kritiikkiä on esitetty monista eri näkökulmista.101 Varsinkin vaihtoehtoisten konfliktinrat-

kaisumenettelyjen nopea institutionalisoituminen on nostattanut esiin useita huolenaiheita, kuten 

mistä vaihtoehtoisten menettelyjen tarve pohjimmiltaan kumpuaa – asiakkailta vai palveluntarjo-

ajilta,102 lisääntyykö yhteiskunnallinen epätasa-arvoisuus epävirallisen konfliktinratkaisun myötä ja 

voiko vaihtoehtoisista menettelyistä lainkaan tehdä suhteessa oikeudenkäyntiin vertailukelpoista kus-

tannushyötyarviota. Oman tutkimuskysymykseni kannalta olennaisin kysymys on, unohtuuko vaih-

toehtoisissa konfliktinratkaisumenettelyissä reilu lopputulos asianmukaisen menettelyn kustannuk-

sella.103 Oikeudellisesta näkökulmasta sovittelua kohtaan esitetty kritiikki taustoittaa tutkielmaani, 

kun myöhemmin käsittelen prosessioikeudellisen ja konfliktiteoreettisen oikeusturvakäsityksen leik-

kauskohtia. 

 

2.2 Tuomioistuinsovittelu konfliktinratkaisumenettelynä 

 
Sovittelua kuvaillaan jäsennellyksi vapaaehtoiseksi menettelyksi, jossa riitelevät osapuolet pyrkivät 

sovittelijan avustuksella löytämään erimielisyyteensä heitä tyydyttävän ratkaisun.104  Neutraalin osa-

puolen ratkaisumenettelyissä erottavimpana tekijänä pidetään sitä, onko väliintulijalla valtaa vaikut-

taa ratkaisuun vai avustaako hän vain osapuolia heidän itsenäisessä päätöksenteossaan. Jatkokysymys 

kuuluu, tukeudutaanko menettelyssä normatiivisiin sääntöihin vai haetaanko osapuolten intresseille 

perustuvaa ratkaisua.105  

 

Sovittelussa neutraalilla osapuolella ei ole valtaa tehdä osapuolia sitovia ratkaisuja. Muilta osin so-

vittelukeinojen kirjo jää laajaksi, koska yksimielisyyttä sovittelun määritelmästä tai hyvästä sovitte-

lutavasta ei ole saavutettu.106 Michael Moffitt toteaakin, että ellei valtio pysty täsmällisesti määritte-

lemään sovittelijan ammatin edellytyksiä, se ei voi myöskään rajoittaa toimintaa.107 Sovittelussa neut-

raali osapuoli saattaa esimerkiksi pyrkiä ratkaisemaan tai ehkäisemään konfliktia, ehdottaa ratkaisua 

tai vaihtoehtoja, antaa neuvoja, muuttaa osapuolten suhdetta sekä luoda dialogia ryhmässä tai 

 
101 Ks. laajemmin Ervasti – Nylund 2014, s. 188–194. Yhteisöllisestä näkökulmasta kaikki viranomaisliitännäinen sovit-

telu ei symbolisesti tai muodollisesti juurikaan eroa oikeudenkäynnistä. Myös yhteiskunnallinen kritiikki, kuten julkisen 

vallan merkityksen väheneminen, sosiaalisen kontrollin laajeneminen sovittelun myötä, kollektiivisten ongelmien ratkai-

seminen yksilöllisellä ratkaisulla sekä esimodernin mallin sopimattomuus moderniin yhteiskuntaan jäävät tässä mainin-

nan tasolle (Ervasti – Nylund 2014, s. 189).  
102 Ks. esimerkiksi Kilpeläinen 2015 s. 125. Hän tuo esiin, että tuomioistuinten vähenevät taloudelliset resurssit puoltavat 

sovittelujärjestelmien lisääntyvää käyttöä. 
103 Ks. Goldberg – Sander – Rogers – Cole 2012, s. 9–10. 
104 Sovitteludirektiivin 3 artiklan a alakohta; Ervasti – Nylund 2014, s. 75. 
105 Goldberg – Sander – Rogers – Cole 2012, s. 1–4.  
106 Hietanen-Kunwald 2018, s. 46; Rubinson 2018, s. 1354–1355. 
107 Moffitt 2008, s. 205–206. 
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ryhmien välille.108 Suomessa käytössä olevia sovittelumenettelyjä ovat muun muassa tuomioistuin-

sovittelu, rikos- ja riita-asioiden sovittelu, perheasioiden sovittelu, Suomen Asianajajaliiton sovinto-

menettely, työyhteisösovittelu ja koulusovittelu.109 Lisäksi saman sovittelumenettelyn sisällä voidaan 

sovitella monin eri tavoin. Konkreettisiin sovittelukeinoihin vaikuttanevat ainakin konflikti, sovitte-

lija, osapuolet ja sovittelumalli.  

 

Suomalainen tuomioistuinsovittelu on tuomioistuimeen sijoittuva vaihtoehto perinteiselle oikeuden-

käynnille. Oikeudenkäynnistä poikkeavalla menettelyllä pyritään prosessuaaliseen joustavuuteen, 

kun osapuolet voivat itse vaikuttaa konfliktissa käyttämäänsä menettelytapaan. Sovittelu on osapuo-

lille vapaaehtoista, eikä se poissulje oikeudenkäyntiä, joka on osapuolten käytettävissä perus- ja ih-

misoikeutena (access to court).110 Tuomioistuinsovittelun etuina verrattuna tuomioistuimen ulkopuo-

lisiin sovittelumenettelyihin voidaan pitää tuomioistuinten riippumattomuutta ja puolueettomuutta 

sekä tuomioistuimia kohtaan koettua luottamusta.111 Lisäksi sovintosopimus voidaan osapuolten näin 

päättäessä vahvistaa tuomioistuinsovittelun yhteydessä täytäntöönpanokelpoiseksi, kun taas tuo-

mioistuinsovittelulain 3 luvun mukaisessa tuomioistuimen ulkopuolisessa sovittelussa syntyvä sovin-

tosopimus tulee hakemuksella erikseen viedä tuomioistuimeen vahvistettavaksi (TuomSovL 20 §).112 

Kolmas hyöty liittyy tuomioistuinsovittelun kustannuksiin, joita käsittelen jaksossa 3.5. 

 

Institutionaalinen tuomioistuinympäristö asettaa kuitenkin konfliktiteoreettisesti vapaamuotoiselle 

sovittelumenettelylle eräitä haasteita, jotka liittyvät osapuolten odotuksiin113, sovittelijan rooliin, itse 

sovittelumenettelyyn sekä sen reunaehtoihin.114 Tuomioistuinsovittelu on lailla säädeltyä toimintaa, 

sitä harjoitetaan tuomioistuimen tiloissa ja sovittelijoina toimivat virkaatekevät tuomarit.115 Tuo-

mioistuinsovittelun tavoitteena on pyrkimys sovinnolliseen ratkaisuun (TuomSovL 3.1 §), josta voi-

daan vahvistaa ulosottokelpoinen sopimusasiakirja. Toisaalta tuomioistuinsovittelulain hallituksen 

esityksessä (284/2010 vp) korostetaan sovittelun oikeudenkäynnistä eroavaa luonnetta ja 

 
108 Hietanen-Kunwald 2018, s. 46. 
109 Ervasti – Nylund 2014, s. 70; Ervasti 2013, s. 43–44.  
110 PL 21 §; Linna 2019, s. 123–124.  
111 Ervasti 2013, s. 58. 
112 Poikkeuksen muodostavat huoltoriidat (TuomSovL 10 §), joissa tuomioistuimen ulkopuolella saavutettu sovinto on 

vahvistettava kunnan lastenvalvojalla (LHL 8 §) tai hakemuksella tuomioistuimessa (LHL 14 §; AL 28 ja 31 §). 
113 Osapuolilla voi olettaa olevan odotuksia menettelyä ja osapuolten rooleja kohtaan. Oletus näiden odotusten noudatta-

misesta on heidän sovittelun aloittamissuostumuksen ja sovintosopimuksen vahvistamissuostumuksen peruste (Hietanen-

Kunwald 2018, s. 167). 
114 Ervasti – Nylund 2014, s. 393.  
115 Vrt. Aaltonen 2015, s. 262–264. Oikeuslaitokseen liittyvät osapuolten mielikuvat voivat olla negatiivisia ja tuomiois-

tuinten asiakastilat virastomaisia, joka vaikeuttaa hyvän neuvotteluilmapiirin aikaansaamista. 
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vapaamuotoisuutta.116 Menettelyn tarkempaa sisältöä ei ole kirjattu lakiin, vaan tuomioistuinsovittelu 

noudattelee konfliktiteoreettista jäsentelyä ja teoriapohjaa, jossa painotetaan osapuolten määräämis-

valtaa, epävirallisuutta ja koettua oikeudenmukaisuutta117.  Lopputuloksena menettelyyn voi nähdä 

syntyneen jännitteitä, jotka näkyivät jo lain valmisteluvaiheessa – ollen esillä mielestäni edelleen – 

ja sovittelijoiden koulutuksessa sekä käytännön sovittelutoiminnassa.118  

 

2.3 Suomalaisen tuomioistuinsovittelun konfliktiteoreettinen tausta 
 

Kuten toin johdannossa esiin, vaihtoehtoisen riidanratkaisun eri lähestymistapojen erot liittyvät pe-

rustuvanlaatuisiin kysymyksiin siitä, miten yhteiskunnassa suhtaudutaan konflikteihin ja tuomiois-

tuinten yhteiskunnalliseen tehtävään. Suomessa tuomioistuinten perustuslailliseksi tehtäväksi on 

määritelty tuomiovallan käyttö (PL 3.3 §). Oikeudellisessa diskurssissa korostetaan oikeussuojan an-

tamista yksittäistapauksessa ja ihmisten käyttäytymisen ohjaamista, kun taas konfliktiteoreettisessa 

diskurssissa tuomioistuinten tehtävänä nähdään yhteiskunnan jäsenten välisten konfliktien ratkaise-

minen.119 Oikeustiede näkee yksilön oikeuksineen ja velvollisuuksineen keskiössä siinä missä kon-

fliktiteoriaa leimaa yhteisöllisyys. Se tuo vastakkainasettelun – minun oikeuttani vastaa sinun velvol-

lisuutesi – tilalle idean yhteistyöstä ja yhteisestä edusta.120 Konkreettisen esimerkin eri lähestymista-

voista antaa riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain kehitystyö ennen 

vuotta 2006. Konfliktiteoreetikot painottivat sovittelun epävirallista ja ei-juridista luonnetta, luotta-

muksellisuutta ja menettelyn koettua oikeudenmukaisuutta. Legalistit puolestaan lähestyivät tuo-

mioistuinsovittelua prosessioikeudellisena kysymyksenä. He huomioivat menettelyn oikeudenkäytön 

ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeet sekä korostivat yksilön oikeusturvan toteuttamista.121  

 

 
116 HE 284/2010 vp, s. 14, 15.  
117 Oikeudenmukaisuus on monitulkintainen käsite, joka esiintyy tutkielmassani useissa eri asiayhteyksissä. Oikeuden-

mukaisuutta voidaan tarkastella esimerkiksi kolmen ulottuvuuden kautta, joita ovat muodollinen ja sisällöllinen, objek-

tiivinen ja subjektiivinen sekä distributiivinen ja proseduraalinen. Oikeudenkäynnin muodollinen ja menettelyllinen oi-

keudenmukaisuus määrittyy objektiivisesti oikeusjärjestyksen osoittamalla tavalla. Sovittelun kontekstissa esiin nostetaan 

koettu oikeudenmukaisuus, jolla viitataan osapuolten subjektiiviseen kokemukseen oikeudenmukaisuuden toteutumisesta 

(Ervasti – Aaltonen 2013, s. 2–5; Hollander-Blumoff – Tyler 2011, s. 3). 
118 Ervasti 2011b, s. 8. 
119 Ervasti 2017, s. 197–198. Nähdäkseni vastakkainasettelua on kuitenkin syytä välttää, koska sovittelu ja oikeudenkäynti 

ovat pohjimmiltaan riidanratkaisua. Myös oikeuden tavoittelun nähdään olevan yhteinen päämäärä (Hollander-Blumoff 

– Tyler 2011, s. 2 alaviitteineen), vaikka keinot sen saavuttamiseksi vaihtelevat. Lisäksi menettelyt voi luokitella toimin-

naltaan vastaaviksi, koska molemmissa on mahdollista saavuttaa oikeudellisesti sitova lopputulos (Hietanen-Kunwald 

2018, s. 50). Näkökulmaero määrittelee kuitenkin sitä, mitä tekijöitä painotetaan oikeusturvasta käytävässä keskustelussa. 
120 Pohjonen 2001, s. 71–72. 
121 Ervasti 2013, s. 51. 
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Konfliktiteoreettinen tutkimus on kehittänyt sovitteluun teoriapohjan, jota käytetään nähdäkseni edel-

leen laajasti jäsenneltäessä aihetta. Kyse ei kuitenkaan ole oikeudellisesta viitekehyksestä.122 Sovit-

telumalleja ja niiden luokittelutapoja on useita123, mutta yleisesti erotellaan fasilitatiivinen124, evalu-

atiivinen ja transformatiivinen sovittelumalli.125 Leonard Riskinin fasilitatiivinen ja evaluatiivinen 

sovittelu muodostaa eräänlaisen perusjaottelun sovittelumallien välille. Fasilitatiivisessa sovittelussa 

osapuolet nähdään kyvykkäimpinä itse määrittelemään konfliktinsa ja ratkaisun sille, kun taas evalu-

atiivisessa sovittelussa sovittelijalla on aktiivinen arvioijan rooli niin konfliktin kuin sen lopputulok-

senkin suhteen. Tosin hän tuo esiin, ettei teoriaa tulisi nähdä mallien kahtiajakona, vaan jatkumona, 

jossa sovittelijan käyttäytyminen vaihtelee.126 Uudessa versiossaan teoriasta Riskin on vaihtanut fa-

silitatiivisen ja evaluatiivisen tilalle termit elicitive/directive. Samalla hän esittää, että sovittelu on 

olemukseltaan fasilitatiivista ja sovittelijan ohjaava toiminta häiritsee usein osapuolten itsemäärää-

misoikeuden toteuttamista.127 Erot mallien välillä ja niiden tausta-arvot ilmenevät konfliktin määrit-

telyssä, itse menettelyssä, sovittelun tavoitteessa ja sovittelijan roolissa.128 Sovittelijan lähestymista-

valla konfliktiin nähdään olevan merkitystä sovittelun lopputulokseen ja osapuolten oikeusturvan to-

teutumiseen.129 Siten ei ole yhdentekevää, minkä sovitteluteoreettiseen kehikon kautta tuomioistuin-

sovittelua tarkastellaan. En esittele tutkielmassani muita sovitteluteoreettisia malleja, koska tuomiois-

tuinsovittelua koskevaa keskustelua käydään tämän jaon puitteissa.130   

 

Tuomioistuinsovittelulain mukaan sovittelijan tulee auttaa osapuolia heidän pyrkimyksessään päästä 

yhteisymmärrykseen ja sovinnolliseen ratkaisuun tuomioistuinsovittelussa (TuomSovL 7.1 §). Halli-

tuksen esityksessä (114/2004 vp) täsmennetään, että sovittelijan rooli on ensisijaisesti sovintoa 

 
122 Koulu 2006, s. 450. Kritiikkinä sovittelumalleja kohtaan on esitetty tutkijoiden tarvetta kategorisoida ja legitimoida 

omaa toimintaansa (Ervasti – Nylund 2014, s. 170). Lisäksi teoreettiset mallit saattavat hakea oikeutusta yksilöitävyydel-

lään, jolloin ne eivät välttämättä vastaa käytännön todellisuutta. Hietanen-Kunwald pitää ongelmallisena sitä, etteivät 

sovitteluteoreettiset viitekehykset tarjoa sovittelijoiden ja sovitteluteoreetikoiden keskuudessa pätevää ja yleisesti hyväk-

syttyä sovittelun määritelmää. Silti myös sovittelun oikeudellinen olemus on kiistanalainen, koska sovitteludirektiivin 

implementointi, kansalliset käsitykset ja paikallinen sovittelukäytäntö vaihtelevat (Hietanen-Kunwald 2018, s. 46, 148).  
123 Ks. laajemmin Hietanen-Kunwald 2018, s. 42–46 alaviitteineen. 
124 Käytetään myös käsitettä fasilitatiivis-intressipohjainen, kun kyse on vaiheittain etenevästä rakennetusta mallista osa-

puolten kätkettyjen intressien selvittämiseksi (Ervasti 2017 s. 159–160; Ervasti – Nylund 2014 s. 75).  
125 Rubinson 2018, s. 1357. Robert A. Baruch Bushin ja Joseph P. Folgerin (The Promise of Mediation 1994) esittelemä 

transformatiivinen sovittelu syntyi kritiikistä ongelmanratkaisuun keskittyviin menettelyihin, joiden nähtiin unohtaneen 

osapuolten itsemääräämisoikeuden sovittelun ytimenä (Saul 2012, s. 6–7). 
126 Riskin 1996, s. 11–13, 23–24, 35–38. Riskin kehitti jaottelun jo vuonna 1994, mutta tunnetuksi sen teki vuonna 1996 

julkaistu artikkeli Understanding Mediators' Orientations, Strategies, and Techniques: A Grid for the Perplexed. Hän 

jakaa konfliktinmäärittelyn nelikenttään, jossa pystyakselille on sijoitettu ero fasilitatiivisen ja evaluatiivisen sovittelun 

välillä ja vaaka-akselille ero laajan ja suppean ongelmanmäärittelyn välillä. Vrt. Kovach – Love 1998, s. 71–110. 
127 Riskin 2003, s. 18–20, 29–32. 
128 Hietanen-Kunwald 2018, s. 44. 
129 Ervasti – Nylund 2014, s. 170; Menkel-Meadow 2004, s. 17–18; McAdoo – Welsh – Wissler 2003, s. 9. 
130 HE 114/2004 vp s. 22; OMML 25/2013, s. 19. Käytän lain valmisteluaineistojen tavoin käsitettä malli, vaikka sitä voi 

edellä käydysti kyseenalaistaa. 



21 
 

edistävä. Hänen ei tulisi oma-aloitteisesti nostaa esille ratkaisuvaihtoehtoja, vaan tukea osapuolten 

omia sovintopyrkimyksiä ja pyrkiä osapuolten välisen keskusteluyhteyden rakentamiseen.131 Näin 

tuomioistuinsovittelijan rooli sovittelussa on määritelty ensisijaisesti fasilitatiiviseksi. Ervastin mu-

kaan tuomioistuinsovittelu edustaa melko tyypillistä sovittelua, eikä logiikaltaan juuri eroa tuomiois-

tuimen ulkopuolisista sovittelujärjestelmistä.132 Tuomioistuinsovittelussa yhdistyvät siis lähtökohtai-

sesti fasilitatiivinen sovittelumenettely ja institutionaalinen tuomioistuinympäristö. Koulu ilmaisee 

asian vielä jyrkemmin toteamalla, että ”tuomioistuimeen paikantuva vaihtoehtoinen riidanratkaisu 

on eräänlainen antiteesi epäformaaliselle oikeudelle.”133 Tällaisista puolivirallisista menettelyistä 

onkin kysytty, kuinka ne säilyttävät legitimiteettinsä avoimuuden ja oletetun muodollisen oikeuden 

johdonmukaisuuden sekä epävirallisten prosessien luottamuksellisuuden, joustavuuden ja osapuolten 

itsemääräämisoikeuden välissä.134 

 

Fasilitatiivisessa menettelyssä sovittelija auttaa osapuolia ratkaisemaan itse keskinäisen ongelmansa 

parantamalla heidän välistään vuorovaikutusta. Intressipohjaisessa menettelyssä pyritään mahdolli-

suuksien mukaan käyttämään luovaa ongelmanratkaisua, jotta osapuolten intressit tulevat täyte-

tyiksi.135 Näin menettely ei ole sidottu mihinkään normatiiviseen järjestelmään, vaan oikein rakenne-

tun ja etenevän prosessin ajatellaan tuottavan ratkaisun ongelmaan.136 Silti tuomioistuinsovittelussa 

oikeusnormit vaikuttavat taustalla. Vaikka sovittelussa vahvistettava sovinto voi koskea myös muuta 

kuin osapuolten alkuperäisiä vaatimuksia (TuomSovL 8 §), sovinnon vahvistaminen edellyttää muun 

muassa, että sopimus on ulosottokaaren (705/2007, UK) mukaisesti täytäntöönpanokelpoinen.137 

Evaluatiiviset riidanratkaisumenettelyt tarvitsevat usein ulkopuolelta tulevia kriteereitä, jotta niitä 

voidaan kutsua prosessioikeudellisesti asianmukaisiksi tai reiluiksi.138 Riippuu menettelystä, mistä 

oikeaoppisuuden kriteerit haetaan, mutta juridiset ja muut asiantuntija-arviot ovat yleisiä.139  

 
131 HE 114/2004 vp, s. 22.  
132 Ervasti 2011b, s. 8. Esimerkiksi myös Suomen Asianajajaliiton sovittelusääntöjen mukaan sovittelijan päätehtävä on 

pyrkiä tehokkaasti ja joutuisasti edistämään erimielisyyden sovinnollista ratkaisua. Sovittelija ei toimi tuomarina, eikä 

hänellä ole oikeutta antaa osapuolia sitovia määräyksiä (Suomen Asianajajaliiton sovittelusäännöt, kohta 8). 
133 Koulu 2006, s. 72.  
134 Menkel-Meadow 2015b, s. 5. 
135 Intressien lisäksi sovittelussa pyritään huomioimaan esimerkiksi tarpeita (perustavanlaatuisia, kuten jano, lepo ja tur-

vallisuus) ja päämääriä (intressien tavoin konkreettisempia kohteita, joilla tarpeet voidaan tyydyttää), mutta näiden erot-

telu ei ole selkeää. Intressit ovat yleensä enemmän kuin suorat ja välilliset taloudelliset ja oikeudelliset tavoitteet, mutta 

yksilön voi olla vaikeaa tunnistaa esimerkiksi psykologisia tai eettisiä tarpeitaan (Ervasti – Nylund 2014, s. 80). 
136 Ervasti 2011b, s. 18. 
137 Ks. tarkemmin sovinnon vahvistamisen edellytyksistä jaksossa 4.3.1. 
138 Koulu 2011, s. 49.  
139 HE 114/2004 vp, s 22. Sovittelija voi arvioida esimerkiksi osapuolten neuvotteluasemia, miten tuomioistuin arvioisi 

tapausta tai antaa ratkaisuehdotuksia (Ervasti – Nylund 2014, s. 155). Ervastin mukaan evaluoiva sovittelu sopii parhaiten 

kaupallisiin ja ammatinharjoittamiseen liittyviin konflikteihin. Siihen saattaa osallistua myös muiden alojen ammattilai-

sia, kuten insinöörejä, kauppatieteilijöitä tai psykologeja (Ervasti 2013, s. 37).  
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Tuomioistuinsovittelijan tehtävässä päätöksenteon sijaan korostuvat neuvottelutaidot, keskusteluyh-

teyden luominen ja osapuolten odotusten intressien pohjalta rakennettava vuorovaikutus.140 Sovitte-

lijan ei fasilitatiivisessa menettelyssä tulisi vaikuttaa sopimuksen sisällöllisiin ratkaisuihin, koska 

osapuolet itse määrittelevät sekä tapauksen tosiasiat että sen, mitkä niistä ovat kyseisessä tapauksessa 

relevantteja.141 Toisin sanoen osapuolet päättävät sen, mihin sopimukseen ovat valmiita tyyty-

mään.142 Näin sovittelijan ei tarvitse olla konfliktin kohteen asiantuntija, mutta hänen tulee osata eri-

laisia neuvottelu- ja sovittelutekniikoita.143 Niinpä evaluatiivinen osapuolten oikeudellisten asemien 

arviointi, ongelmien määrittely tai epätasa-arvoisten osapuolten ehdottamien lopputulosten reiluuden 

arviointi nähdään vastakohtana sille, mitä sovittelun tulisi olla.144 Evaluatiivinen sovittelu ei kuiten-

kaan ole yhtenäinen kategoria, vaan sen sisällä tehdään jaottelua esimerkiksi sovittelijan roolin oh-

jaavuuden perusteella. Kaijus Ervastin ja Anna Nylundin mukaan maltillisen evaluatiivisen sovittelun 

erottaa fasilitatiivisesta sovittelusta lähinnä vain sovittelijan valmius tehdä arvio hyvästä tai todennä-

köisestä ratkaisusta tai pyrkimys arvioida muutoin osapuolten esittämiä vaatimuksia.145 Tuomiois-

tuinsovittelulain 7 §:n 2 momentin mukaan sovittelijalla on tosin mahdollisuus tehdä osapuolten 

pyynnöstä tai suostumuksella ehdotus asian sovinnolliseksi ratkaisemiseksi. Sovittelijan sovintoeh-

dotusoptio on evaluatiivinen piirre fasilitatiiviseen sovittelumalliin perustuvassa menettelyssä.146 

 

Tuomitsemistoiminnassa tarkastellaan menneitä tapahtumia ja tehdään päätös, joka laitetaan tarvitta-

essa pakkotäytäntöönpanolla voimaan. Fasilitatiivinen sovittelu on tulevaisuussuuntautunutta, ja 

myös itse sovinnon tulisi tähdätä tulevaisuuteen.147 Konfliktiteoreettisesta näkökulmasta pakkotäy-

täntöönpanon ei tulisi olla tarpeen sovittelussa.148 Vapaaehtoisessa menettelyssä saavutettuun sovin-

toon sitoudutaan, koska muuten yhteisymmärrystä vaativaa sopimusta ei olisi alun perinkään saatu 

 
140 HE 114/2004 vp, s. 19. 
141 Rubinson 2018, s. 1359. 
142 Linna 2019, s. 123. 
143 Esimerkiksi fasilitatiivis-intressipohjaiseen sovitteluun on kehitetty strukturoitu vaiheittain rakennettu jäsentely ja 

menettelyssä käytetään erilaisia kyselytekniikoita sekä erillisneuvotteluja. Menettelyn jäsentelyllä voidaan siis tarkoittaa 

rakenteellista vaiheistettua menettelyä ja/tai erilaisia neuvottelu- ja sovittelutekniikoita, joiden osalta sovittelukirjallisuu-

dessa viitataan usein Roger Fisherin ja William Uryn teokseen Getting to Yes Negotiating an Agreement Without Giving 

In (1981) ja Christopher Mooren teokseen The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict (1996). 
144 Rubinson 2018, s. 1359. Evaluatiivisen sovittelun pelätään muun muassa heikentävän sovittelijan puolueettomuutta, 

osapuolten itsemääräämisoikeutta ja vaikeuttavan luovien ratkaisujen aikaansaamista (Ervasti – Nylund 2014, s. 158; 

Ervasti 2011b, s. 22). Ks. myös Linnanmäki 2019, s. 55–56. 
145 Ervasti – Nylund 2014, s. 144–146, 155–158.  
146 OMML 25/2013, s. 19. 
147 Rubinson 2018, s. 1359; Ervasti – Nylund 2014, s. 146; Ervasti 2013, s. 58. 
148 Ks. esimerkiksi HE 114/2004 vp, s. 58. 
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aikaiseksi.149 Tuomioistuinsovittelussa sovintosopimuksen vahvistaminen täytäntöönpanokel-

poiseksi on kuitenkin mahdollista osapuolten pyynnöstä (TuomSovL 8 ja 23 §, OK 20:3). Jaan Hie-

tanen-Kunwaldin näkemyksen siitä, että mahdollisesti vahvistettavasta sovintosopimuksesta aiheutuu 

heijastusvaikutuksia myös itse sovintomenettelyyn. Sovintosopimuksen syntyprosessi on siis oikeu-

dellisesti merkityksellinen kysymys, vaikka lopulta sopimusta ei vahvistettaisikaan.150 Tuomioistuin-

sovittelun sovintoehdotusoption ja sovintosopimuksen mahdollisen täytäntöönpanokelpoisuuden voi 

nähdä oikeudellistavan yksilön asemaa sovittelussa. Palaan aiheeseen lainopillisessa tarkastelussa 

jaksoissa 4.2.5 ja 4.3.1.  

 

2.4 Tuomioistuinsovittelun oikeusturva? 
 

Kysymys siitä, mitä on tuomioistuinsovittelun oikeusturva151, on tutkielmani kantava teema, johon 

palaan yhä uudelleen etsiessäni vastausta tutkimuskysymykseeni yksilön oikeusturvan toteutumi-

sesta. Tässä jaksossa tuomioistuinsovittelun oikeusturvan määritelmän sijaan tavoitteeni on osoittaa, 

miten perinteinen prosessioikeudellinen oikeusturvakäsitys ei päde sellaisenaan tuomioistuinsovitte-

lussa. Lisäksi tarkastelen, kuinka sovittelun oikeudellistumiskehitys aiheuttaa painetta konfliktiteo-

reettisen osapuolten itsemääräämisoikeudelle perustuvan oikeusturvakäsityksen monipuolistami-

selle. Hietanen-Kunwaldin mukaan sovittelun oikeudellistuminen ilmenee muun muassa siten, että 

sovittelun käsitteitä ja oikeudellisia periaatteita voidaan tunnistaa. Sovittelun oikeudelliset säännöt ja 

periaatteet ovat kuitenkin vasta kehittymässä. Niiden muodostumiseen vaikuttavat esimerkiksi kan-

sallinen lainsäädäntö, sovitteludirektiivi, sovittelun institutionaaliset menettelysäännöt ja tapaoh-

jeet.152 Itse keskityn lähinnä tuomioistuinsovittelulaista ja sen lakiviittauksista ilmeneviin oikeudel-

lisiin näkökohtiin. 

 

 
149 Ellen Deason pohtii, onko tärkeämpää suojella osapuolen itsemääräämisoikeutta, noudattaa halutessaan sopimusta vai 

osapuolen luottamusta siihen, että sopimusta noudatetaan. Osapuolille kielteisempi vaikutus on itsemääräämisoikeuden 

vastaisen sopimuksen vahvistamisella kuin osapuolten itsemääräämisoikeuden toteuttavan sopimuksen jättämisellä vah-

vistamatta, koska jälkimmäisen voi viedä oikeudenkäyntiprosessiin (Deason 2005, s. 586). Jotta luottamus sovintosopi-

musten sitovuuteen voitaisiin kuitenkin säilyttää, ratkaisuksi sovinnon vahvistamisen jälkeiseen katumukseen on ehdo-

tettu lyhyttä harkinta-aikaa, jonka aikana osapuoli voisi vielä vetäytyä sopimuksesta (Welsh 2017, s. 731). 
150 Hietanen-Kunwald 2019a, s. 311; Hietanen-Kunwald 2018, s. 85, 86. Lisäksi Linnanmäki kuvailee huoltoriitojen tuo-

mioistuinsovittelua hybridimenettelyksi, jossa yhdistyvät fasilitatiivinen ja evaluatiivinen sovittelumalli sekä lainkäytöl-

linen ulottuvuus sovinnon vahvistamisharkinnassa, jossa tulee huomioida lapsen etu (Linnanmäki 2019, s. 56). 
151 Oikeusturvan rinnalla käytetään myös termiä oikeussuoja (HE 114/2004 vp, s. 5).  
152 Hietanen-Kunwald 2019a, s. 313–314; Hietanen-Kunwald 2018, s. 39–40, 166–167.  
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Oikeusturvalla (access to justice) tarkoitetaan perinteisesti prosessioikeudellista oikeusturvaa eli oi-

keusjärjestyksen henkilöille ja heidän oikeuksilleen antamaa suojaa oikeudenloukkauksia vastaan.153 

Nykyaikana yksilön oikeusturva mielletään kuuluvaksi osaksi yksilön perus- ja ihmisoikeuksia, kuten 

YK:n kansalaisia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 8/1976) 2 

artikla, Euroopan ihmisoikeussopimuksen (SopS 63/1999)  6 ja 13 artikla, Euroopan unionin perus-

oikeuskirjan (2012/C 326/02) 47 artikla ja Suomen perustuslaki osoittavat. Esimerkiksi Euroopan 

ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kappaleessa taataan jokaiselle oikeus kohtuullisen ajan kuluessa 

oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolu-

eettomassa tuomioistuimessa. Suomessa perustuslain 21 §:ä154 voinee pitää välineenä perusoikeus-

järjestelmän aineellisoikeudellisten odotusten toteuttamiseksi. Oikeusturvaperusoikeuden keskeinen 

toteuttamiskeino on tuomioistuimessa käytävä vastavuoroinen ja puolueeton oikeudenkäynti, jossa 

ratkaisuvalta on luovutettu riippumattomille tuomareille. Vasta kun tuomioistuin on vahvistanut ai-

neellisen lainsäädännön mukaisen ratkaisun ja pannut sen täytäntöön konkreettisessa tapauksessa, 

asianosainen on päässyt tosiasiallisesti lain mukaisiin oikeuksiinsa.155  

 

Oikeudenkäynnin lisäksi tuomioistuimessa on mahdollista päästä myös toiseen riidanratkaisumenet-

telyyn eli riita-asian tuomioistuinsovitteluun. Konfliktiteoreettisessa diskurssissa sovittelussa on kyse 

keskinäiseen luottamukseen ja kommunikaatioon perustuvasta reiluudesta vapaamuotoisessa menet-

telyssä. Siinä korostuvat subjektiivinen tulkinta ja osapuolten kokemus menettelyn reiluudesta oikeu-

denmukaisuuden takeena.156 Sovittelussa kyseenalaistetaan aineellisen totuuden periaate, sillä se poh-

jautuu totuuden suhteellisuuden idealle. Tätä totuutta pyritään rakentamaan vastavuoroisen 

 
153 Tieteen termipankki: oikeusturva (prosessioikeus). Nykyään käsitettä käytetään kuitenkin useissa eri asiayhteyksissä 

konfliktinratkaisukeinojen monipuolistumisen seurauksena (Letto-Vanamo 2017, s. 241). Prosessioikeudessa oikeusturva 

voidaan jakaa sekä muodolliseen että aineelliseen (materiaaliseen) puoleen. Muodollisella puolella (oikeusvarmuus) vii-

tataan oikeudenkäytön ennustettavuuteen ja materiaalisella puolella lainmukaiseen ja oikeudenmukaiseen ratkaisutoimin-

taan (Wilhelmsson 1997, s. 352; Aarnio 1989, s. 186–187). Kuitenkin, kuten Kilpeläinen toteaa: ”(aineellinen) totuus ei 

välttämättä löydy oikeudenkäynnissäkään” (Kilpeläinen 2015 s. 129). Tuomioistuimissa toteutuu lainmukaisuus ja oikeu-

denmukaisuutta pyritään lisäämään erilaisilla prosessioikeuden menettelyllisillä normeilla. Silti oikeusjärjestykseen, nor-

meihin ja yksittäisiin käsitteisiin jää tulkinnanvaraa. Myös tuomarin ratkaisutoiminnassa onkin olennaista, miten yksilö 

kokee oikeutensa toteutuvan. Niinpä käytän oikeusturvan käsitettä oikeudenmukaisuuden sijaan, vaikka näen oikeuden-

mukaisuuden merkittävänä arvoperiaatteena sekä oikeudenkäynnissä että sovittelussa. 
154 Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimival-

taisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös 

tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, 

saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon 

takeet turvataan lailla (PL 21 §). 
155 Linna 2019, s. 3–4. 
156 Ervasti – Nylund 2014, s. 44. 
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dialogin157 kautta, jossa osapuolet ovat itse keskiössä – ovathan he asiansa parhaita asiantuntijoita.158 

Konfliktiteoriassa olennaista on osapuolten itsemääräämisoikeus. Jacqueline Nolan-Haley liittää it-

semääräämisoikeuteen osapuolten tietoisen suostumuksen vaatimuksen, jonka on toteuduttava erik-

seen jokaisessa vaiheessa: sovitteluun osallistumisessa, sopimukseen päätymisessä ja sovintosopi-

muksen hyväksymisessä. Tietoisen suostumuksen edellytyksenä on riittävä tietopohja, tarvittava har-

kitsemisaika ja ulkopuolisesta vaikuttamisesta vapaa päätöksenteko. Siten taivuttelu tai painostus ei 

kuulu sovitteluun.159 Lisäksi osapuolten itsemääräämisoikeus pitää sisällään ratkaisun, joka täyttää 

osapuolten subjektiivisen oikeudenmukaisuuden kriteerit ja toisaalta oikeuden olla sitoutumatta ai-

neelliseen oikeuteen.160 Siten konfliktiteoreettisesti yksilön oikeusturvan takaajana luottamukselli-

sessa ja vapaaehtoisessa sovittelumenettelyssä nähdään osapuolten osallistumis- ja itsemääräämisoi-

keus, joille suotuisia olosuhteita sovittelun tuomioistuinliitännäisyyden voi nähdä kaventavan.161
  

 

Vaihtoehtoisia riidanratkaisukeinoja tuodaan yhä tiiviimmin osaksi oikeudellista riidanratkaisua, 

mikä vaikeuttaa niiden pitämistä virallisen riidanratkaisun ulkopuolella. Esimerkiksi EU on alkanut 

edistää sovittelun käyttöönottoa suosituksin ja direktiivein. Sovittelupalveluille nähdään olevan tar-

vetta oikeudenkäyntimenettelyn hitauden ja kalleuden sekä sisämarkkinoiden tehostumisesta aiheu-

tuvien kansainvälisten vieraassa säädös- ja kulttuuriympäristössä ratkaistavien kuluttajariitojen mää-

rän kasvun myötä. Tuomioistuinten ja niiden ulkopuolisten riidanratkaisumenettelyjen kehittäminen 

on osa Euroopan unionin politiikkaa, jonka tavoitteena on yksilön oikeussuojan saavutettavuuden 

tehokkaampi turvaaminen.162 Samaan päämäärään liittyy myös sovintosopimuksen täytäntöönpano-

kelpoisuuden edistäminen.163 Nykyään Euroopan parlamentissa pohditaan, pitäisikö yli kymmenen 

vuotta vanhan sovitteludirektiivin olla entistä ohjaavampi, jotta sen kansallinen implementointi 

 
157 Dialogilla voidaan tarkoittaa kohtaamista, kuuntelevaa keskustelua, ihmisten välistä vuoropuhelua, vastavuoroista 

käyttäytymistä, kuuntelua, yhdessä ajattelemista ja yksilön sisäistä vuoropuhelua (Flinck 2013, s. 71). Sen on täytettävä 

neljä edellytystä, jotka ovat osallistujien tasa-arvo dialogitilanteessa, toisten näkökulmien aktiivinen ja myötäelävä kuun-

teleminen, valmius omien taustaoletusten tarkasteluun ja kyseenalaistamiseen sekä keskinäinen luottamus (Holm – Pou-

tanen – Ståhle 2018). 
158 Brunila 2010, s. 23, 28. 
159 Nolan-Haley 1999, s. 819–820, 825–827, 830. Myös eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille ohjeistaa: The 

mediator shall take all appropriate measures to ensure that any understanding is reached by all parties through knowing 

and informed consent, and that all parties understand the terms of the agreement (CEPEJ(2018)24, kohta 3.3).   
160 Hietanen-Kunwald 2018, s. 87–88, 108–109, 169–170, itsemääräämisoikeudesta periaatteena laajemmin s. 168–179; 

Welsh 2002, s. 191. Osapuolten ymmärrystä heidän intresseistään ja tarpeistaan voi pitää välttämättömänä heidän itse-

määräämisoikeudelleen, koska menestyksekäs sovittelu edellyttää, että osapuolet tunnistavat konfliktin intresseineen ja 

tarpeineen sekä luovat mielestään reilut ratkaisukriteerit sille (Hietanen-Kunwald 2018, s. 105 alaviitteineen). 
161  Welsh 2017, s. 725–733; Nolan-Haley 2012, s. 13–21.  
162 Sovitteludirektiivin johdanto-osan viides perustelukappale. 
163 Sovittelua ei olisi pidettävä oikeudenkäyntiä huonompana vaihtoehtona sen vuoksi, että sovittelulla aikaansaatujen 

sopimusten noudattaminen riippuu osapuolten hyvästä tahdosta. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi varmistettava, että so-

vittelulla aikaansaadun kirjallisen sopimuksen osapuolet voivat pyytää, että heidän sopimuksensa sisältö vahvistetaan 

täytäntöönpanokelpoiseksi (Sovitteludirektiivin johdanto-osan 19 perustelukappale). 
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täyttäisi paremmin direktiiville asetetut tavoitteet.164 Sovittelun voidaankin nähdä hivuttautuvan vä-

hitellen osaksi virallista riidanratkaisua, joka saattaa ajan saatossa monipuolistaa access to justice -

määritelmään sisällytettäviä konfliktinratkaisumenettelyjä oikeudenkäynnin ulkopuolelle.165 Samalla 

sovittelun oikeusturvakysymyksillä voi ennustaa olevan kasvavaa merkitystä.  

 

Tarkoitus määrittää vaatimukset, jotka menettelylle on asetettava. Jos tavoitellaan ratkaisua konflik-

tiin, proseduraalinen oikeudenmukaisuus ja sille pohjautuva käyttäytymisen ohjaamiseen liitetty ad-

versiaalinen riidanratkaisu ei välttämättä ole tehokkain keino.166 Refleksiivisestä näkökulmasta so-

vittelussa voitaisiinkin luopua oikeudenkäynnille ominaisesta oikeusturvakäsityksen tavoittelusta. 

Näin pääprinsiipiksi nousisi yksilön valinnanvapaus, kunhan se tapahtuu itseä ja muita kunnioit-

taen.167 Osapuolten kokemus ainoana laatumittarina saattaa kuitenkin johtaa muodollisesti reiluun 

menettelyyn, joka on sisällöllisesti epäoikeudenmukainen.168 Niinpä näen, että osapuolten itsemää-

räämisoikeutta ei voi kaikissa tilanteissa pitää riittävänä yksilön oikeusturvan takeena. Ongelma on 

yhteinen kaikelle oikeudenkäynnin ulkopuoliselle riidanratkaisulle. Yhtäältä kunnioitetaan osapuol-

ten yksityisautonomiaa valita itselleen mieluisin konfliktinratkaisukeino ja lopputulos, joka täyttää 

koetun oikeudenmukaisuuden kriteerit. Toisaalta viranomaisen on varmistuttava siitä, ettei vahvempi 

osapuoli väärinkäytä asemaansa.169 Rajoitetussa valinnanvapaudessa voidaan nimittäin kyseenalais-

taa sekä menettelyn että lopputuloksen reiluus.170 Hietanen-Kunwald kysyykin perustellusti, kor-

vaako osapuolten suostumus sovittelun menettelyvirheet ja sopimuksen sisällölliset virheet.171  

 
164 De Palo 2018 s. 1–12. Sovitteludirektiivin tavoitteena on parantaa vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen saavu-

tettavuutta dispositiivisissa rajat ylittävissä siviili- ja kauppaoikeudellisissa riidoissa, edesauttaa sovittelua edistämällä 

riitojen sovinnollista ratkaisemista sekä varmistaa, että sovittelu ja tuomioistuinkäsittely ovat toisiinsa nähden tasapainoi-

sessa suhteessa (Sovitteludirektiivin 1 artiklan ensimmäinen kohta). 
165 Ervasti 2017, s. 169–170.  
166 Koulu 2011, s. 207–208. 
167 Vindeløv 2013, s. 25–35. Ks. tiivistetysti Linnanmäki 2019, s. 67–71.  
168 Ervasti - de Godzinsky 2014 s. 179. 
169 Koulu 2011, s. 321. Osapuolen valta-asema voi perustua esimerkiksi auktoriteettiasemaan, tiedolliseen osaamiseen 

sekä sosiaaliseen tai taloudelliseen paineeseen. Silti rakenteellisesti vahvempi osapuoli ei aina ole sovittelun vahvempi 

osapuoli esimerkiksi silloin, kun halutaan välttää julkisuutta. 
170 Hollander-Blumoff – Tyler 2011, s. 13. On hyvä huomata, että osapuolten on osoitettu kiinnittävän huomiota menet-

telylliseen oikeudenmukaisuuteen jopa päätöksentekokontrolliaan enemmän. Menettelyllinen oikeudenmukaisuus sovit-

telukontekstissa sisältää mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin, neutraalin, joka huomioi osapuolten näkemykset sekä 

tasaveroisen ja arvokkaan kohtelun (Welsh 2017, s. 733-736; Welsh 2002, s. 184–185) Vrt. Hollander-Blumoff – Tyler 

2011, s. 5–7 alaviitteineen. Heidän mukaansa lopputuloksen oikeudenmukaisuudella ja menettelyllisellä oikeudenmukai-

suudella on molemmilla itsenäistä merkitystä osapuolten tyytyväisyyteen. Ks. myös Suomessa koetusta oikeudenmukai-

suudesta tuomioistuimissa Ervasti – de Godzinsky 2014, s. 193. Oikeudenmukaisuuskokemukset ovat riippuvaisia sekä 

lopputuloksesta että menettelystä. Silti, mitä oikeudenmukaisemmaksi menettely koetaan, sitä tyytyväisempiä ollaan 

myös lopputulokseen. 
171 Hietanen-Kunwald 2019a, s. 313–314; Hietanen-Kunwald 2018, s. 166–206. Hän näkee, että sovinnon sitovuus voi-

daan justifioida kolmella periaatteella, jotka ovat prosessuaalinen oikeudenmukaisuus, aineellinen oikeudenmukaisuus ja 

osapuolten itsemääräämisoikeus. Sovittelua sivuavilla aloilla käytössä olevia periaatteita ovat lisäksi oikeudenmukaisen 

oikeudenkäynnin periaate, kuluttaja- ja työoikeuden heikomman osapuolen suojan periaate ja sopimusoikeuden 

 

https://www.saxo.com/dk/forfatter/vibeke-vindeloev_1928846
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Oikeudenkäynti ja sovittelu perustuvat siis eri logiikoille, ja niillä on erilainen mittapuu oikeuden-

mukaiselle menettelylle.172 Konfliktiteoreettinen ja oikeudellinen lähestymistapa eroavatkin mieles-

täni juuri suhtautumisessa osapuolten itsemääräämisoikeuteen, joka kulminoituu sovittelumallikes-

kustelussa (fasilitatiivinen vai evaluatiivinen). Uhkana yksilön oikeusturvalle nähdään ensiksikin 

hybridimenettelyt, joissa yhdistyvät oikeudenkäynnille ja sovittelulle tyypilliset menettelytavat var-

sinkin silloin, kun osapuolet eivät ole tietoisia menettelyn poikkeavista lähtökohdista.173 Toisekseen 

osapuolten itsemääräämisoikeudelle perustuvaa kontrollia sovittelun lopputuloksesta on kyseenalais-

tettu, koska tuomareille ja asianajajille osapuolten itsemääräämisoikeuden sisältö ei välttämättä ole 

selvillä. Samalla sovittelijoille ja oikeudellisille avustajille osapuolten itsemääräämisoikeuden toteu-

tumisen on kuitenkin tutkittu olevan ilmeisempää kuin osapuolille itselleen.174 Kolmanneksi itsemää-

räämisoikeuden – joka on liitetty fasilitatiiviseen sovittelumalliin – lisäksi Linnanmäki arvioi, ettei 

suomalaisen tuomioistuinsovittelun oikeusturvassa ole huomioitu muita konfliktiteoreettisia oikeus-

turvatarpeita. Sovitteluteorioiden institutionaalinen tuki on melko heikkoa, kun teorioihin viitataan 

vain lain esitöissä ja oikeuskirjallisuudessa.175 Myös Hietanen-Kunwald näkee, että sopimusoikeu-

delliset normit syrjäyttävät itsemääräämisoikeuden ja vapaaehtoisuuden sovitteluperiaatteet ja epä-

onnistuminen konfliktiteoreettisten periaatteiden noudattamisessa ei yleensä vaikuta sovintosopi-

muksen pätevyyteen.176 Niinpä suomalaisessa tuomioistuinsovittelussa osapuolten itsemääräämisoi-

keus ei ole – eikä voikaan olla – ainoa yksilön oikeusturvaa määrittävä tekijä.  

 

3 SUOMALAISEN TUOMIOISTUINSOVITTELUN OIKEUDELLI-

SET PUITTEET 

 
Riita-asioiden sovittelusta tuomioistuimissa annettu laki on 1.1.2006 lähtien ollut voimassa olevaa 

oikeutta Suomessa. Laki uudistettiin vuonna 2011 riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistami-

sesta yleisissä tuomioistuimissa annetulla lailla, joka tuli voimaan 21.5.2011. Uudistuksella pantiin 

 
yksityisautonomian periaate. Näiden periaatteiden voi nähdäkseni tulkita sisältyvän myös tuomioistuinsovittelulakiin 

ja/tai vaikuttavan sen tulkintaan. 
172 Ervasti – Nylund 2014, s. 44–45. 
173 Ervasti – Nylund 2014, s. 45; Ervasti 2011b, s. 25–26. Ks. myös välimiesmenettelyn ja sovittelun koordinaatiosta 

Linna 2017, s. 484.  
174 Welsh 2017, s. 726; Welsh 2002, s. 179–192; Welsh 2001b, s. 60–61. 
175 Linnanmäki 2019, s. 221. Aarnion oikeuslähdeopissa kyse olisi siis heikosti velvoittavista (lain esityöt) ja sallituista 

(oikeustieteelliset kirjoitukset ja reaaliset argumentit) oikeuslähteistä, vaikka tuomitsemistoiminnasta ei olekaan kysymys 

(Aarnio 1989, s. 222–252). 
176 Hietanen-Kunwald 2018, s. 88–90, 133, 139.  
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täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/52/EY, annettu 21 päivänä toukokuuta 

2008, tietyistä sovittelun näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden alalla, joka ulotettiin koskemaan 

myös kansallisia tapauksia. Sovitteludirektiivin suurimmat muutosvaatimukset kansalliseen lakiin 

liittyivät tuomioistuimen ulkopuolisessa sovittelussa tehdyn sopimuksen täytäntöönpanokelpoisuu-

teen, sovittelun luottamuksellisuuteen sekä sovittelun kanne- ja vanhentumisaikoihin.177 Uuden tuo-

mioistuinsovittelulain voimaantulon jälkeen lakia on muutettu muutoksilla 723/2011 (TuomSovL 15 

§, osapuolten edustaminen), 316/2014 (TuomSovL 5 ja 10 §, huoltoriitojen sovittelu), 1457/2015 

(TuomSovL 29 §, maksut) ja 193/2019 (TuomSovL 10 §, LHL:n kokonaisuudistus).  

 

Tuomioistuinsovittelulain 3 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuinsovittelun tavoitteena on pyrkimys 

asian sovinnolliseen ratkaisuun. Aikaisemman lain esitöissä (HE 114/2004 vp) tuodaan esiin, että 

tuomioistuinsovittelun tulisi olla vastaus asianosaisten oikeusturvaodotuksiin konkreettisessa rii-

dassa. Se täyttää samoja tehtäviä kuin tuomioistuimen lainkäyttötoiminta ja sopii näin tuomioistui-

men yhteiskunnalliseen tehtävään konfliktinratkaisijana.178 Toisaalta esityksessä todetaan, ettei so-

vittelu ole tuomioistuimen varsinaista lainkäyttötoimintaa, vaan kyse on oikeuslaitoksen viranomai-

sena antamasta palvelusta. Sovittelua harjoittavat tuomarit virka-ajallaan tuomioistuinten tiloissa. Kä-

sittelyn järjestämisessä tulee siten huolehtia perustuslain vaatimusten toteuttamisesta yksilön oikeus-

turvatakeiden kannalta asianmukaisesti.179 Samalla tuomioistuinsovittelussa tunnustetaan olevan piir-

teitä, jotka lähentävät sitä vaihtoehtoiseen riidanratkaisuun, kuten pyrkimys sovinnolliseen ratkai-

suun, osapuolten tarpeiden huomioiminen, menettelyn suhteellinen vapaamuotoisuus sekä ei norma-

tiiviset sovintosopimukset.180 Hallituksen esityksessä (284/2010 vp) puolestaan korostetaan, ettei tuo-

mioistuinsovittelu ole oikeudenkäyntiin verrattavaa lainkäyttöä, vaan se on vapaamuotoinen menet-

tely, jonka tavoitteena on mahdollistaa osapuolille heidän tarpeitaan vastaava itsenäinen ratkaisu.181  

 
177 HE 284/2010 vp, s. 4–6, 13–14; Ervasti 2013, s. 49, 53–55. Sovitteludirektiivin soveltamisala kattaa vain sovittelun, 

jossa sovitteleva tuomari ei osallistu kyseiseen riita-asiaan mahdollisesti liittyvään oikeudenkäyntiin. Se ei myöskään 

sovellu menettelyyn, jossa henkilö tai taho antaa virallisen suosituksen riidan ratkaisemiseksi sen oikeudellisesta sitovuu-

desta riippumatta. Direktiivin soveltamisalaan ei siis kuulu sovinnon edistäminen prosessissa, kuluttajariitalautakuntame-

nettely tai välimiesmenettely (Sovitteludirektiivin johdanto-osan 11 perustelukappale ja 3 artiklan a alakohdan toinen 

virke; HE 284/2010 vp, s. 5–6). 
178 Kritiikkinä on esitetty, että tuomioistuinten perustuslaillisena tehtävänä on tuomiovallan käyttö (PL 3.3 §), josta poik-

keavan lisätehtävän sovittelu toi tuomioistuimiin. Lisäksi tuomari voi edistää sovintoa prosessissa (jakso 3.1), mikä on 

ollut käytössä jo lähes 30 vuotta. Suomessa on myös runsaasti julkisia ja yksityisiä neuvonta-, sovittelu- ja riidanratkai-

suelimiä tai -järjestöjä, joiden puoleen voi kääntyä sovittelutarkoituksessa (Virolainen 2013a, kohdat 9–14, 53–56). Onkin 

toivottu enemmän perusteita sille, miksi tuomioistuinsovittelu sopii tuomioistuimen lainkäyttötehtävään (Tuominen 2008, 

s. 939). 
179 Esimerkiksi oikeudenkäynnin menettelyllisen oikeudenmukaisuuden on tutkittu edistävän yleistä tyytyväisyyttä ja le-

gitimiteettiä yhteiskunnassa (Lind – Tyler 1988, s. 12-19). Siten menettelyn asianmukaisuus ylläpitää yleistä luottamusta 

tuomioistuimeen ja oikeusjärjestyksen legitimiteettiä (Ervasti – de Godzinsky 2014, s. 179–180).  
180 HE 114/2004 vp, s. 4–5, 18–19, 23. 
181 HE 284/2010, vp s. 14–15. Vuoden 2011 lakiuudistuksessa siirryttiin sovittelumyönteisempään linjaan (Ervasti – Ny-

lund 2014, s. 394; Ervasti 2013, s. 54). 
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Oikeusjärjestys määrittelee ne säännöt, joita lainkäytössä noudatetaan. Esimerkiksi oikeudenkäymis-

kaaressa on 32 lukua oikeudenkäynnistä yleisissä tuomioistuimissa. Omat lukunsa ovat esimerkiksi 

riita-asian vireillepanoon, valmisteluun ja riita-asian pääkäsittelyyn. Lisäksi pykäliä on useita kym-

meniä koskien esimerkiksi oikeuspaikkaa, asianosaisia, todistelua ja muutoksenhakua. Tuomioistuin-

sovittelulaissa on neljä lukua, joista yksin tuomioistuinsovittelulle kuuluu luku kaksi. Yleisten ja yh-

teisten säännösten (luvut 1 ja 4) lisäksi tuomioistuimen ulkopuolisen sovinnon vahvistaminen on lu-

vussa kolme. Toisin sanoen tuomioistuinsovittelua koskeva luku sisältää viisitoista pykälää, joiden 

lukumäärän yleiset ja yhteiset säännökset nostavat kahteenkymmeneen. Tarkemman sääntelyn puut-

teen voi nähdä osoituksena menettelyn suhteellisesta vapaamuotoisuudesta. Tuomioistuinsovittelu-

laki ei kuitenkaan vastaa vapaamuotoisuudeltaan sovittelu- ja konfliktiteorioiden luomaa mielikuvaa. 

Tuomioistuinsovittelulain lisäksi sovinnosta on voimassa, mitä on säädetty sovinnosta ja sen vahvis-

tamisesta oikeudenkäynnissä (TuomSovL 8 §). Lisäksi tuomioistuinsovittelua koskevat toimivaltai-

nen tuomioistuin (TuomSovL 11 §), sovittelun lähtökohtainen julkisuus (TuomSovL 12 §), sovitteli-

jan esteellisyys (TuomSovL 14 §) ja osapuolten edustaminen (TuomSovL 15 §), jotka ovat eräin 

poikkeuksin yhtäläiset riita-asian oikeudenkäynnin vastaavien pykälien kanssa. Jyrki Virolainen ky-

syy, miksi näin pikkutarkka sääntely on katsottu tarpeelliseksi, vaikka tuomioistuinsovittelun tulisi 

olla oikeudenkäynnin ulkopuolinen sovittelumenettely?182 

 

3.1 Sovinnon edistämisestä prosessissa tuomioistuinsovitteluun 

 
FR41183: ”Fasilitatiiviseen sovitteluun ei lähtökohtaisesti kuulu sovintoehdotusten teko, jota käytän 

enemmänkin OK 5:26 sovinnon edistämisessä. Joskus sovittelussakin sovintoehdotuksella on paik-

kansa, jos ”viimeisestä perääntymisestä” tulee ns. arvovaltakysymys – –.” 

 

– Follo- ja riita-asioiden tuomioistuinsovittelija 

  
T22: ”– – ”Virallinen” tuomioistuinsovittelu aiheuttaa asian käsittelyn pitkittymistä ja siten lisää 

oikeudenkäyntikuluja. Valmistelussa tapahtuva sovittelu on paljon tehokkaampaa. Mikäli 

 
182 Virolainen 2013b, kohta 19. 
183 Olen nimennyt kyselytutkimukseeni vastanneet tuomioistuinsovittelijat kirjaintunnuksella sen mukaan, minkälaisia 

asioita he sovittelevat eli riita-asioiden sovittelijat (R), follo- ja riita-asioiden sovittelijat (FR) ja follo-asioiden sovittelijat 

(F). Lisäksi muiden tuomareiden tunnus on T. Tämän jälkeen tunnuksen perässä on vastaajanumero, jotta siteeraamani 

vastaajat erottuvat toisistaan. Ks. tarkemmin jaksossa 1.3. 
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valmistelussa ei synny sovintoa asian käsittelyä voidaan jatkaa suoraan pääkäsittelyssä. Näin rat-

kaisu saadaan heti – –.” 

– Sovintoa edistävä tuomari 

 

Jo ennen nykymuotoista tuomioistuinsovittelua tuomioistuimissa on soviteltu riitoja. Sovinnon edis-

tämisen prosessissa käyttöönotto vuonna 1993 siviiliprosessiuudistuksen yhteydessä toi oikeuden-

käyntiin kaksi rinnakkaista tapaa ratkaista erimielisyyksiä.184 Yhden, joka perustuu aineellisen totuu-

den periaatteelle ja toisen, joka näkee oikeuden pragmaattisemmin – neuvoteltuna kompromissina.185 

Tuomarin on oikeudenkäynnin valmistelussa selvitettävä, onko asiassa edellytyksiä sovinnolle (OK 

5:19.1,4). Lisäksi asiassa, jossa sovinto on sallittu, tuomioistuimen on pyrittävä saamaan asianosaiset 

sopimaan asia (OK 5:26.1). Tuomari voi lisäksi ehdottaa asianosaisille sovintoratkaisua katsoessaan 

sovinnon edistämisen aiheelliseksi ottaen huomioon asianosaisten tahdon, asian laadun ja muut seikat 

(OK 5:26.2).186 Sovintosopimus voidaan myös vahvistaa (OK 5:27.1,2). Tällöin kyseessä ei kuiten-

kaan ole oikeudenkäynnin vaihtoehto, vaan prosessin päättyminen sovintoon.187 Sovinnon edistämi-

nen prosessissa, josta on käytetty myös termejä tuomioistuimen sovintotoiminta, sovinnon välittämi-

nen, sovittelu ja tuomioistuinsovittelu,188 eroaa nykyisestä tuomioistuinsovittelulain mukaisesta me-

nettelystä. Siksi käytän oikeudenkäymiskaaren mukaisesta menettelystä termiä sovinnon edistäminen 

prosessissa tai sovinnon edistäminen. 

 

Tuomioistuinsovittelulain esitöissä, kuten myös oikeuskirjallisuudessa, menettelyt on erotettu selke-

ästi toisistaan.189 Hallituksen esityksessä (114/2004 vp) tarkennetaan, että sovinnon edistämisestä 

huolehtii asiaa käsittelevä tuomari osana valmistelua. Mikäli sovintoa ei saada aikaiseksi, tuomari 

lähtökohtaisesti jatkaa pääkäsittelyssä, ellei hän ole toiminut esteellisyyttä aiheuttavalla tavalla.190 

Niinpä sovinnon edistäminen on yksi vaihe tuomarin prosessinohjausta, jota sitoo prosessioikeudel-

liset menettelynormit, kun taas nykymuotoinen tuomioistuinsovittelu on oikeudenkäyntiprosessin 

 
184 Ervasti – Nylund 2014, s. 400. 
185 Haavisto 2001, s. 98–101. 
186 Tuomarin sovintoehdotukseen päätyvän asian tulee olla laadultaan sellainen, että sovintoehdotuksen tekeminen on 

järkevää, molempien asianosaisten tulee toivoa sitä, asia tulee tuntua selvältä ja sovinnon tulee voida olla sisällöltään 

aineellisen oikeuden mukainen (HE 114/2004 vp, s. 6). 
187 Linna 2019, s. 123. 
188 Laukkanen 2001, s. 126. Tuomioistuinsovittelu käsitteenä on nykyisin käytössä vain tuomioistuinsovittelulain mukai-

sesta menettelystä (HE 284/2010 vp, s. 14). 
189 HE 284/2010 vp, s. 19; HE 114/2004 vp, s. 6–7; Aaltonen 2015, s. 68–75; Ervasti 2013, s. 40. 
190 HE 284/2010 vp, s. 8; HE 114/2004, vp s. 7. Sovinnon edistämisessä erillisneuvottelut eivät ole sallittuja ja tuomarilla 

on vastuu jutun lopputuloksesta ja sen oikeellisuudesta (Ervasti 2013, s. 60). 
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ulkopuolinen menettely.191 Sovinnon edistäminen soveltuu vain tapauksiin, joista on nostettu kanne. 

Se eroaa tuomioistuinsovittelusta muun muassa riidan rajaamisen, ratkaisuvastuun, julkisuuden, me-

nettelysääntöjen, lakimiesavustajien roolin ja menettelyn keston osalta.192 

 

Ervastin mukaan sovinnon edistämistä prosessissa voinee luonnehtia kompromissaamiseksi.193 Me-

nettelyssä keskitytään lähinnä oikeudellisiin ja taloudellisiin intresseihin aineellisen oikeuden mu-

kaista tulosta hakien. Sovinnon edistäminen soveltuu tapauksiin, joissa haetaan nopeaa ja käytännöl-

listä kompromissia, mutta aidosti soviteltavat asiat on syytä siirtää erilliseen sovitteluun. Näin ei ajau-

duta kvasijuridiseen järjestelmään ilman muodollisia oikeusturvatakeita.194 Tuomioistuinsovittelussa 

on suotavaa hakea luovia osapuolten psykologisiin, menettelyllisiin ja sosiaalisiin intresseihin poh-

jautuvia ratkaisuja.195  Myös sovittelussa saatetaan tehdä kompromisseja, mutta sovinnoissa voidaan 

huomioida juridisesti epäolennaisia tarpeita ja toiveita. Samalla tuomioistuinsovittelu kunnioittaa 

osapuolten itsemääräämisoikeutta, kun he saavat itse valita tarpeisiinsa sopivimman konfliktinratkai-

sumenettelyn. Lisäksi osapuolet tietävät etukäteen, mihin prosessiin ovat osallistumassa. Erillisessä 

menettelyssä nähdään myös vältyttävän kaksoisroolilta, jossa tuomari toimii sekä asian ratkaisijana 

että sovittelijana.196 Kaksoisrooliin ja muihin mielestäni edelleen ajankohtaisiin jo sovinnon edistä-

miseen liitettyihin kysymyksiin, kuten tuomarin asemaan tuomioistuimen edustajana, tuomarin puo-

lueettomuuteen sekä velvollisuuteen huomioida osapuolten oikeusturva,197 palaan jäljempänä. 

 

3.2 Tuomioistuinsovittelulain soveltamisalasta 

 
Tuomioistuinsovittelulain 1 §:n mukaan lakia sovelletaan vain riita-asioiden ja riitaisten hakemusasi-

oiden sovitteluun yleisessä tuomioistuimessa. Lain soveltamisalaan kuuluvat siis yleisten tuomiois-

tuinten lainkäyttötoiminnassa käsiteltävät riita-asiat. Osapuolten vaatimusten tulee lisäksi olla sellai-

sia, että ne voitaisiin toteuttaa tuomioistuimen ratkaisulla.198 Sovittelun tyypillisiä asiaryhmiä ovat 

 
191 Tosin Virolainen näkee, että tuomioistuin ja sen tuomarit toimivat virkatehtäviään hoitaessaan aina oikeudenkäynnissä 

(sanan laajassa merkityksessä), eivät sen ulkopuolella (Virolainen 2013a, kohta 27).  
192 Aaltonen 2015, s. 71–74. 
193 Ervasti 2013, s. 38.  
194 Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksessa osapuolten kokemuksista siviilioikeudenkäynneistä vuodelta 2013 

suhteellisen moni vastaaja kertoi painostuksesta tai erillisneuvottelujen käyttämisestä sovinnon edistämisessä prosessissa 

(Ervasti – Aaltonen 2013, s. 36). 
195 Ervasti 2014, s. 36–39; Ervasti – Nylund 2014, s. 401–402. 
196 Aaltonen 2015, s. 69–70. 
197 Ks. Laukkanen 2001, s. 165. 
198 HE 114/2004, vp s. 27. Hallituksen esityksessä tuodaan esiin, että sovittelussa tulisi neuvotella asiasta koko laajuu-

dessaan ja päästä kaikilta osin sopimukseen. Osittainen sopiminenkin on tosin mahdollista ja ristiriitaisten asioiden käsit-

telyä voidaan jatkaa oikeudenkäynnissä. Ilman sovintoakin jäävä sovittelu saattaa auttaa lähentämään osapuolten näkö-

kantoja (HE 114/2004 vp, s. 20, 27–29; Ervasti 2013, s. 68). 
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useimmat yksityisoikeudelliset asiat, kuten sopimusoikeuden, perhe- ja perintöoikeuden ja vahingon-

korvausoikeuden alaan kuuluvat riidat, joista nykyään määrällisesti korostuva asiaryhmä on huolto-

riitojen tuomioistuinsovittelu.199 Tuomioistuinsovittelulaki on yleislaki ja syrjäytyy, jos muussa laissa 

on siitä poikkeavia säännöksiä (TuomSovL 2 §).200 

 

Vaikka oikeudenkäynnin prosessinedellytykset eivät kuulu sovitteluun, soveltuvilta osin asian laatua 

ja asianosaisia koskevista oikeudenkäynnin prosessinedellytyksistä voidaan hakea kriteereitä myös 

tuomioistuinsovittelun soveltamisalaharkinnassa. Soviteltavan asian tulee laadultaan perustua oikeu-

delliseen suhteeseen, sen on oltava tuomioistuinkelpoinen, ja se tulee kyetä muotoilemaan juridisiksi 

vaatimuksiksi. Käytännössä sovittelun ulkopuolelle tulisi Ervastin mukaan rajata vain tapaukset, 

joissa on selkeästi taustalla muu kuin oikeudellinen suhde, kyseessä ei ole lainkaan tuomioistuin-

asia201 ja/tai asiassa ei ilmiselvästi ole havaittavissa oikeudellista intressiä. Sovittelun ”asianosais-

osapuolia” koskevat siviiliprosessistakin tutut asianosais- ja oikeudenkäyntikelpoisuus sekä asia le-

gitimaatio.202  

 

3.2.1 Riita-asioiden tuomioistuinsovittelu 

 
R61: ”– – Mahdollisuus saada sotkuinenkin riita-asia ratkaistua ja säästää merkittävästi asianajo-

kustannuksia puhumattakaan henkisestä paineesta mitä avoin riita-asia ainakin yksityiselle henki-

lölle aiheuttaa – –.” 

– Riita-asioiden tuomioistuinsovittelija 

 

Olen tutkielmassani rajannut riita-asioiden tuomioistuinsovittelun koskemaan kaikkea muuta tuo-

mioistuinsovittelua, kuin relatiivisesti indispositiivisia lapsen asemaa ja oikeutta koskevia asioita 

(TuomSovL 10 §). Riita-asioihin kuuluu useita dispositiivisia asioita, joista osapuolet voisivat sopia 

muutoinkin vapaasti. Suomalaisen tuomioistuinsovittelun piirissä on kuitenkin myös semidispositii-

visia asioita, kuten kuluttajakauppa- ja työsuhderiitoja, joiden sopimusvapautta rajoittaa pakottava 

heikomman osapuolen suojaksi tehty sääntely.203 Esimerkkejä riita-asioista ovat irtaimen ja kiinteän 

esineen kaupan virheet ja vuokrahuoneiston irtisanomis- ja häätötapaukset. Lisäksi voidaan sovitella 

 
199 OM 14/2020, s. 48; Linna 2019, s. 8. 
200 HE 284/2010 vp, s. 23. 
201 Esimerkiksi pelkkää tosiasian vahvistamista tai laintulkintakysymystä ei voida sovitella (Ervasti 2013, s. 63). 
202 Ervasti 2013, s. 61–63. Jussi Tuominen nimeää edellä käydyt sovitteluun soveltuvat prosessinedellytykset sovittelu-

menettelyn perusedellytyksiksi (Tuominen 2008, s. 941). 
203 Sovitteludirektiivin soveltamisalaan kuuluvat vain rajat ylittävät dispositiiviset riita-asiat, kun taas suomalaisessa tuo-

mioistuinsovittelussa voidaan sovitella myös kansallisia ja sopimusvapaudeltaan rajoitettuja tapausryhmiä. 
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riitautettuja työntekijän työsuhteen irtisanomisia tai purkuja. Niin ikään vahingonkorvaukset kuulu-

vat sovitteluun. Rikosperustaisia yksityisoikeudellisia vaatimuksia voidaan vahvistaa tuomioistuin-

sovittelussa.204 

 

3.2.2 Huoltoriitojen tuomioistuinsovittelu  

 
FR53: ”– – Asiantuntija-avusteisessa sovittelussa on merkittävä etu, että vanhemmilla on käytettä-

vissä erityisesti lapsen kehitykseen ja asemaan perehtynyt asiantuntija.” 

 

– Follo- ja riita-asioiden tuomioistuinsovittelija 

 

FR20: ”Yhdessä follossa vanhempien alkupuheenvuorojen jälkeen ja keskustelua käytyämme ilmoi-

timme jo etukäteen asiantuntija-avustajan kanssa, että pienen lapsen elämästä ei voi vahvistaa sopi-

musta, jossa lapsi elää vuorotellen kaksi viikkoa eripuolilla Suomea eri kodeissa ja eri päiväko-

deissa.” 

– Follo- ja riita-asioiden tuomioistuinsovittelija 

   

Perheasioiden sovittelulla viitataan yleensä laajemmin perheen sisäisten konfliktien sovitteluun, kun 

taas lapsiasioiden sovittelulla205 sovitellaan avio- tai avoerosta aiheutuvia lapsen huoltoa, asumista, 

tapaamisoikeutta ja elatusta koskevia ristiriitoja.206 Suomessa 1.5.2014 tulivat voimaan lakimuutok-

set (315-317/2014), joilla kokeilun jälkeen vakinaistettiin lapsenhuoltoriitojen asiantuntija-avustei-

nen tuomioistuinsovittelu.207 Tuomioistuinsovittelulain 10 § koskee lapsen elatusta tai lapsen huoltoa 

ja tapaamisoikeutta koskevia asioita. Sen sijaan esimerkiksi isyys-, adoptio- ja edunvalvonta-asiat 

eivät kuulu tuomioistuinsovittelulain soveltamisalaan.208  

 

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/1983, lapsenhuoltolaki, LHL) on pai-

notettu sovinnollisuutta jo ennen tuomioistuinsovittelulain säätämistä (LHL 7 ja 10 §). Vanhempien 

kykyä sopia lapsen edun mukaisia ratkaisuja on lapsenhuoltolain uudistuksessa (190/2019) korostettu 

entisestään. Lapsen yhteishuollosta päätettäessä huomioidaan erityisesti vanhempien kyky asettaa 

 
204 Ervasti 2013, s. 133.  
205 Lapsiasioiden sovitteluun on kehitetty erityisiä sovittelumalleja, joissa lapsen asema sovittelussa korostuu (Linnan-

mäki 2019, s. 59–62; Ervasti – Nylund 2014, s. 437–452, 475–481). 
206 Ervasti – Nylund 2014, s. 419. 
207 Ervasti 2017, s. 201; Aaltonen 2015, s. 57. 
208 HE 114/2004 vp, s. 47. Myös asuminen kuuluu soveltamisalaan, vaikka sitä ei mainita laissa. 
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lapsen tarpeet vanhempien välisten ristiriitojen edelle (LHL 10.2 §). Lisäksi vanhempien välinen so-

pimus on ensisijainen, ellei ole aihetta olettaa, että ratkaisu olisi vastoin lapsen etua (LHL 10.4 §). 

Muita eropalveluja ovat esimerkiksi sosiaalitoimen lastenvalvoja, kunnallinen perheasioiden sovit-

telu, yksityiset terapiapalvelut ja asianajoneuvottelut. 209 Valtaosa huoltoriidoista sovitaan sosiaali-

lautakunnan vahvistamilla sopimuksilla. Tuomioistuintie on tarkoitettu erityisen tulehtuneiden tilan-

teiden ratkaisemiseen, missä siinäkin ensisijaisesti pyritään sovinnolliseen ratkaisuun.210 

 

Huoltoriitojen tuomioistuinsovittelu eroaa eräiltä osin muusta riita-asioiden tuomioistuinsovittelusta. 

Ensiksikin siinä noudatetaan työparityöskentelyä, jossa asiantuntija-avustaja211 ja tuomioistuinsovit-

telija tekevät yhteistyötä. Myöskään asiantuntija-avustajan ei fasilitatiivisessa parisovittelussa tulisi 

neuvoa tai muutoin ottaa kantaa sopimuksen mahdollisiin sisällöllisiin ratkaisuihin.212 Parisovitteluun 

evaluoiva sovittelu sopiikin huonosti, koska yksimieliset parisovittelijat saattavat vaikuttaa osapuol-

ten päätöksentekoon yksittäistä sovittelijaa voimakkaammin.213 Toisaalta parisovittelu voi myös li-

sätä sovittelijoiden puolueettomuutta, kun moniammatillisuus tarjoaa laajemman kokonaiskuvan ti-

lanteesta.214 Sovittelun edellytyksistä varmistuminen ja sovintosopimuksen vahvistaminen kuuluvat 

kuitenkin yksinomaan sovittelijatuomarin tehtäviin, koska hän on virkavastuussa ratkaisuista.215 Asi-

antuntija-avustajan ja tuomioistuinsovittelijan tehtävissä korostetaankin eri painopisteitä. Sovittelija 

vastaa prosessinjohdosta, kun taas asiantuntijan tehtävä on edistää muilta osin lapsen edun toteutu-

mista.216 Lisäksi sovitteluun osallistujia kannustetaan sopimaan käytännön järjestelyistä keske-

nään.217 Huoltoriidoissa asiantuntija-avustajan käyttö on osapuolille maksutonta, vaikka muutoin 

 
209 Aaltonen 2020, s. 468-469; Aaltonen 2015, s. 26–28, 51, 101. 
210 HE 284/2010, vp s. 9; Aaltonen 2020, s. 287. 
211 Asiantuntija-avustajan pätevyysvaatimukset on kirjattu lapsenhuoltolain 3 a luvun 17 c §:ssä. Erityisasiantuntijan teh-

tävänä on perheiden emotionaalisten ristiriitojen käsittely tapauksissa, joita ei ole ennen tuomioistuinta pystytty ratkaise-

maan (Karvinen-Niinikoski – Pelli 2010, s. 98–99).  
212 Usein asiantuntija-avustajien perustyö eroaakin sovittelusta. Avustajan toimenkuvaan ei nimittäin sovittelussa kuulu 

”neuvoa, ohjata, tutkia, hoitaa tai tuoda esiin omaa kantaansa yksittäisen lapsen tarpeista tai edusta” (Aaltonen 2020, 

s. 488). 
213 Ervasti – Nylund 2014, s. 284–286.  
214 Parkinson 2014, s. 84–85, 243, 381. Ks. tiivistetysti Linnanmäki 2019, s. 64. Linnanmäki näkee, että huoltoriitojen 

tuomioistuinsovittelu on lapsen edusta huolehtimisen ja tasa-arvon edistämisen erityistehtävien takia osin luopunut fasili-

tatiivisesta ja evaluatiivisesta sovittelumallijaosta (Linnanmäki 2019, s. 64). Ks. myös Aaltonen 2020, s. 485-486. 
215 Ervasti 2013, s. 80–81. 
216 HE 186/2013 vp, s. 10, 12–13. Käytännön sovittelutilanteessa asiantuntija-avustajan ja tuomarin rooleja on kuitenkin 

vaikea erottaa toisistaan (Aaltonen 2020, s. 488). 
217 HE 284/2010 vp, s. 24.  
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osapuolet suorittavat mahdollisen hyväksymänsä avustajan palkkion ja korvauksen hänen kuluistaan 

(TuomSovL 5.2 ja 5.3 §).218 

Toisekseen tuomioistuinsovittelulain 10 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuinsovittelu on toteutet-

tava siten, että siinä otetaan huomioon lapsen etu. Lapsen etu vaikuttaa sovittelumenettelyn aloitta-

miseen, menettelyn kulkuun ja sovinnon vahvistamiseen. Käsite on kuitenkin erittäin monitulkintai-

nen ja toisinaan itsessään ristiriitainen.219 Lapsenhuoltolaissa lapsen huollon tarkoitukseksi määritel-

lään lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilölliset tarpeet ja toiveet huomioon ottaen 

sekä lapsen myönteisten ja läheisten ihmissuhteiden turvaaminen (LHL 1 §). Samalla kuitenkin pai-

notetaan lapsen edustajina toimivien vanhempien kykyä määritellä perheelle käytännössä toimivin 

lapsen edun mukainen ratkaisu (LHL 7 ja 10.4 §).220 Hallituksen esityksessä (114/2004 vp) lasta pi-

dettiin vielä itse sovittelun osapuolena, mutta lakivaliokunnan mietinnössä tulkinta muutettiin vas-

taamaan lapsenhuoltolain säännöksiä – lapsi ei täten ole myöskään sovittelussa osapuolen ase-

massa.221 Kuitenkin nykyään myös lapsen omat toivomukset ja mielipide tulee huomioida, sikäli kun 

se on lapsen ikään ja kehitystasoon nähden mahdollista (TuomSovL 10.1 §). Muutos kasvattanee 

lapsen vaikutusmahdollisuuksia häntä koskevassa asiassa. Silti sovittelija tekee päätöksen lapsen 

kuulemisesta. Kuulemiselle tulisi olla selkeä syy, koska lapsella on oikeus pysyä myös riitojen ulko-

puolella.222  

Lapsen edun vaarantuessa menettelyn aikana tuomioistuinsovittelijan tulee päättää sovittelu oma-

aloitteisesti tuomioistuinsovittelulain 9 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisesti.223 Näin tulee menetellä 

myös silloin, kun sovittelija ei saa riittävän luotettavaa kuvaa vanhempien ja lapsen tilanteesta.224 

Sovinnon vahvistamisharkinnassa tuomioistuinsovittelijan on lapsen edun lisäksi otettava 

 
218 Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa korvaus sovittelijan nimeämän, lapsen huollosta ja tapaamis-

oikeudesta annetun lain (361/1983) 17 b ja 17 c §:ssä tarkoitetun asiantuntija-avustajan käyttämisestä maksetaan valtion 

varoista (TuomSovL 5.3 §). Elatusapuasiat yksin eivät siis kuulu vastikkeettoman asiantuntija-avun piiriin, mutta niitä ei 

yleensä voida erottaa kokonaisuudesta, jos samaan aikaan käsitellään myös huolto- ja tapaamisriitaa (Aaltonen 2020, s. 

502).  
219 Linnanmäki 2019, s. 89–95. Ks. myös Karvinen-Niinikoski – Pelli 2010, s. 100. Laissa ei heidän mukaansa määritellä 

lapsen oikeuksien vastapainoksi vanhemmille velvollisuuksia tai riittävän konkreettisia suuntaviivoja sille, miten lapsen 

etu tulisi määritellä. 
220 HE 88/2018 vp, s. 70; HE 114/2004 vp, s. 47; Ervasti – Nylund 2014, s. 421. Riidattomissa asioissa lapsen ääni välittyy 

ensisijaisesti vanhempien välityksellä. Heidän tulee keskustella asiasta lapsen kanssa ja ottaa sovinnosta neuvotellessaan 

huomioon lapsen mielipide ja toivomukset. Tuomioistuimen on puolestaan varmistuttava siitä, että vanhemmat ovat sel-

vittäneet lapsen mielipiteen (HE 88/2018 vp, s. 23, 70). 
221 HE 114/2004 vp, s. 47; LaVM 4/2005, s. 2. 
222 OMML 25/2013, s. 70; Linnanmäki 2019, s. 182. Samalla velvoite turvata lapsen etu muutettiin lapsen edun huomioon 

ottamiseksi (Linnanmäki 2019, s. 119). Lapsen kuuleminen ja lapsen tahto eivät ole synonyymeja lapsen edulle. Lasta ei 

myöskään tulisi asettaa ratkaisijan asemaan vanhempien välisessä riidassa (Aaltonen 2015, s. 270, 280–284). 
223 HE 114/2004 vp, s. 47 
224 Aaltonen 2015, s. 187. 
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lapsenhuoltolain sekä lapsen elatuksesta annetun lain (704/1975, elatuslaki) säännökset (TuomSovL 

10.1 §). Lapsen edun huomioon ottaminen jättääkin huoltoriitojen tuomioistuinsovitteluun sovitteli-

jaa velvoittavaa menettelyn aikaista tapauskohtaista harkintavaltaa. 

 

On toki mahdollista, että sovinnon saavuttamisesta huolimatta, vanhempien välistä konfliktia ei saada 

ratkaistuksi. Tällöin edessä voi olla prosessikierre, koska lapsen huoltoa, tapaamista ja elatusta kos-

kevan asian ratkaisu ei saa perinteisten riita-asioiden tavoin oikeusvoimaa ennen lapsen täysi-ikäi-

syyttä.225 Näen Aaltosen tavoin, että vanhempien sovittelumotiivina tulisi olla lapsen etu, eikä esi-

merkiksi kaupankäynti elatusmaksuista, asian käsittelyn pitkittäminen, tiedon kerääminen oikeuden-

käyntiin tai vain väsyminen riidan jatkumiseen.226 Nähdäkseni sovittelu on siten suhteellisen tasa-

arvoisten vanhempien yhteistyölle pohjautuva keino saavuttaa lapsen edun mukainen ja perheen yk-

silölliset olosuhteet huomioiva sopimusratkaisu. Samalla sovittelijan tulee kuitenkin varmistua siitä, 

ettei sovittelua väärinkäytetä.  

 

3.3 Lähtökohtana osapuolten itsemääräämisoikeus 

 
FR37: ”– – Olen aina heti sovittelun alussa – olipa kysymys Follosta tai muusta sovittelusta – tehnyt 

selväksi, että en millään tavoin ratkaise asiaa.” 

 

– Follo- ja riita-asioiden tuomioistuinsovittelija 

 

T10: ”Tuomioistuinsovittelun vapaaehtoisuus ja fasilitatiiviset lähtökohdat ovat omiaan suojaamaan 

kummankin osapuolen asemaa menettelyssä – –.” 

 
– Sovittelija koulutettava 

 

Osapuolten itsemääräämisoikeus on koko tuomioistuinsovittelumenettelyn läpileikkaava periaate. 

Sen voi tulkita käyvän ilmi niin menettelyn lähtökohtaisessa vapaaehtoisuudessa kuin pyrkimyksessä 

asian sovinnolliseen ratkaisuun (TuomSovL 4.3 ja 3.1 §).227 Osapuolten itsemääräämisoikeus ilmenee 

 
225 Aaltonen 2020, s. 8. Huoltoriitojen tuomioistuinsovittelussa voidaan tehdä myös määräaikaisia kokeilusopimuksia, 

joiden toteutumista seurataan, mikäli sovinnon saavuttaminen ensimmäisessä istunnossa osoittautuu mahdottomaksi 

(Aaltonen 2015, s. 52). 
226 Aaltonen 2015, s. 67, 155.  
227 Ks. myös TuomSovL 6 ja 7 §.  
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erityisesti tuomioistuinsovittelulaissa sovittelun aloittamisen ja päättämisen yhteydessä. Lisäksi so-

vittelussa aikaansaadun sovintoratkaisun nähdään olevan osapuolten oma.228  

 

Tuomioistuinsovittelun aloittamiseksi on kaksi vaihtoehtoista tapaa, joista osapuolet saavat valita. 

Mikäli asiaa ei ole vielä viety tuomioistuimen käsiteltäväksi, se voidaan ottaa soviteltavaksi osapuo-

len tai osapuolten hakemuksesta (TuomSovL 4.1 §).229 Hakemus tulee tehdä tuomioistuimelle, joka 

olisi toimivaltainen käsittelemään asiaa koskevan kanteen (TuomSovL 11 §). Jos asia on jo tuomio-

istuimessa käsiteltävänä, se voidaan osoittaa soviteltavaksi asianosaisen tai asianosaisten pyynnöstä 

(TuomSovL 4.2 §).230 Tosin tuomioistuin ei voi aloittaa sovittelua ilman osapuolen aloitetta, johon 

kaikki osapuolet suostuvat (TuomSovL 4.3 §). Sovittelun onnistumista edesauttaa, jos osapuolet pyy-

tävät sovittelua yhteisesti.231 Kuitenkin tuomioistuin päättää viime kädessä sovittelun aloittamisesta 

(TuomSovL 4.4 §). Kyseessä on siten osapuolten sovittelumahdollisuus – ei oikeus. Lain esitöissä 

säännöstä perustellaan tuomioistuinten rajallisilla resursseilla, jotka oikeusturvan saatavuuden tur-

vaamiseksi priorisoidaan oikeudenkäyntiasioihin.232 

 

Vapaaehtoisuuden edellytys seuraa läpi menettelyn. Toinen osapuoli voi nimittäin koska tahansa yk-

sipuolisesti päättää sovittelun ilmoitukseen (TuomSovL 9.1 §:n 2 kohta). Sovittelu päättyy suoraan 

ilmoituksen johdosta, eikä toinen osapuoli voi vaatia sovittelun jatkamista.233 Sovittelun sovinnolli-

suuden tavoitteen kannalta olisi ongelmallista, mikäli osapuoli ei voisi halutessaan irrottautua menet-

telystä, johon hän ei ole enää sitoutunut.  Niinpä, jos sovintoa tai sopimusta ei saada aikaan, ja asiassa 

on ollut oikeudenkäynti vireillä, asia palaa riita-asian oikeudenkäyntiin (TuomSovL 9.3 §). Suoraan 

hakemuksella aloitettu sovittelu ei epäonnistuttuaan palaa automaattisesti oikeudenkäyntiin, vaan 

siitä tulee erikseen laittaa kanne vireille. Tuomioistuinsovittelu muodostaa osapuolille vapaaehtoi-

suuteen ja sovinnollisuuteen perustuvan vaihtoehdon, joka ei hallituksen esityksen (114/2004 vp) 

mukaan rajoita mahdollisuutta päästä oikeudenkäyntiin, eikä täten heikennä yksilön oikeusturvaa.234   

 
228 HE 284/2010 vp, s. 14–15; HE 114/2004 vp, s. 4, 36. 
229 Vrt. Virolainen 2013a, kohdat 36–67. Hänen mukaansa sovittelun aloittaminen tuomioistuimessa ennen kuin kanne 

on vireillä, merkitsee periaatteellista muutosta suomalaiseen oikeusjärjestelmään, kun oikeusriidasta eikä sen kohteesta 

tarvitse olla selvyyttä etukäteen.  
230 Hakemus ja pyyntö ovat käsitteellisesti erotettu toisistaan (LaVM 4/2005 vp, s. 4). Kantaja voi ensin pyytää sovittelua 

ja esittää kannevaatimuksen siltä varalta, ettei sovittelu onnistuisikaan. Sovittelupyyntö on vapaamuotoinen. Sen voi esi-

merkiksi liittää haastehakemukseen, mutta se on tehtävä ennen kuin asian valmistelu on todettu päättyneeksi (TuomSovL 

4.2 §). Käytännössä tapauksia siirretään toisinaan sovitteluun vielä pääkäsittelystäkin (Aaltonen 2015, s. 80).  
231 HE 114/2004, vp s. 29–30; Ervasti 2013, s. 96. 
232 HE 114/2004 vp, s. 20, 29. Ks. sovittelun aloittamisen edellytyksissä jaksossa 4.1.2. Tuomioistuimen työtilannetta ei 

kuitenkaan pidetä sovittelun aloittamisharkinnassa riittävänä perusteena sovittelun aloittamatta jättämiselle. 
233 HE 114/2004 vp, s. 38; Ervasti 2013, s. 111. Syyt voivat olla monenlaisia, kuten luottamuksen puute sovittelijaan, 

pelko toista osapuolta kohtaan, turhautuminen sovittelun tuloksettomuuteen, mutta ilmoitusta ei tarvitse perustella.  
234 HE 114/2004 vp, s. 19–20. 
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3.4 Oikeudelliset avustajat tuomioistuinsovittelussa 

 
R61: ”– – Työasioissa on ollut sovitteluja, joissa on ollut loistavia asianajajia paikalla eli ovat täysin 

ymmärtäneet ”tukihenkilön” roolinsa ja pysytelleet taka-alalla.” 

 

– Riita-asioiden tuomioistuinsovittelija 

 

FR62: ”– – Useimmiten osapuolilla on avustajat mukanaan tai ainakin mahdollisuus olla sovittelun 

aikana yhteydessä lainopilliseen avustajaan, jolloin heillä on mahdollisuus varmistua, etteivät he 

sitoudu itselleen epäedulliseen sovintoon.” 

 

– Follo- ja riita-asioiden tuomioistuinsovittelija 

 

T22: ”– – Tuomioistuinsovittelua tulisi kehittää siten, että siinä ei olisi avustajia mukana lainkaan. 

Näin kansalaiset saisivat laitettua vireille asioitaan ilman pelkoa suurista oikeudenkäyntikuluista – 

–.” 

   – Sovintoa edistävä tuomari 

  

Suomessa ei ole velvollisuutta käyttää oikeudellista avustajaa, vaan jokainen voi edustaa itseään tuo-

mioistuimessa.235 Hallituksen esityksessä (114/2004 vp) esitetään, että osapuolet voisivat usein itse 

hoitaa oman sovittelunsa, mutta sovittelun tavoitteiden kannalta lainopilliset avustajat voivat olla 

eduksi.236 Lakimiesavustajalle on osoitettu useita tehtäviä sovittelussa, joilla hän voi edistää asiak-

kaansa oikeusturvan toteutumista.237 Osapuolet saapuvatkin tuomioistuinsovitteluun yleensä oikeu-

delliset avustajat mukanaan varsinkin, jos sovitteluun siirrytään oikeudenkäynnistä.238 Osapuolten 

edustamiseen sovelletaan, mitä laissa säädetään asianosaisen puhevallan käyttämisestä oikeuden-

käynnissä (TuomSovL 15.1 §). Lisäksi sovittelija voi osapuolen esittämästä perustellusta syystä 

 
235 Linna 2019, s. 30. 
236 HE 114/2004 vp, s. 25, 40. Vrt. Virolainen 2013b, kohdat 21–23. Hän näkee, että sovittelun luonteeseen sopii huonosti 

avustajat ja asiamiehet, joille sovinnon edistäminen ensisijaisesti kuuluisi. Sovittelu avustajien kanssa lisää myös sovit-

telun kustannuksia, ellei avustajien palkkiot tule korvattaviksi osapuolten oikeusturvavakuutuksista. Sovittelu puolestaan 

lisää mahdollisen sitä seuraavan oikeudenkäynnin kustannuksia osapuolille. 
237  OMML 25/2013, s. 61–64. Ks. myös Kilpeläinen 2015 s. 128–138. 
238 Aaltonen 2015, s. 291–292; Ervasti – Nylund 2014, s. 404. Lisäksi tieto tuomioistuinsovittelusta saattaa alun perin 

olla lähtöisin oikeudelliselta avustajalta, kuten asianajajalta. Suomen Asianajajaliiton hyvää asianajajatapaa koskevien 

ohjeiden mukaan ennen oikeudellisiin toimiin ryhtymistä on vastapuolelle annettava tilaisuus asian sovinnolliseen selvit-

tämiseen (kohta 7.1). Asianajajan on tehtävän kuluessa kartoitettava myös sovinnollisen ratkaisun tai vaihtoehtoisten 

riidanratkaisukeinojen käytön mahdollisuus (kohta 5.6) (Suomen Asianajajaliiton hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet 

2012). 
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hyväksyä avustajaksi tai asiamieheksi239 muunkin kuin oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 §:ssä tar-

koitetun tutkinnon suorittaneen henkilön, joka ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole 

rajoitettu (TuomSovL 15.2 §).  

 

Ymmärtämällä sovittelun eron suhteessa muihin riidanratkaisumenettelyihin oikeudellinen avustaja 

voi auttaa asiakasta saavuttamaan tavoitteensa, mutta myös tehostaa sovitteluprosessia.240 Avustaja 

saattaa antaa osapuolelle etukäteistä oikeudellista neuvontaa, osallistua paikan päällä sovitteluun tai 

varmistaa ennen sovinnon vahvistamista sopimuksen olevan osapuolen intressien mukainen.241 Oi-

keudellisten avustajien tehtävä on rakentaa yhteistyötä osapuolten välille. Sen sijaan heidän välityk-

sellään käytävän sovittelun tulisi olla poikkeuksellista, jotta osapuolet saadaan omaehtoisesti sitou-

tumaan sovintoon.242 Avustajat tasapainottavat varsinkin keskenään epätasa-arvoisten osapuolten vä-

lisiä valtaeroja. Jos vain toisella osapuolella on avustaja, tulisi sovinnon aloittamisen edellytykset 

tarkastella erityisen huolellisesti.243 Edustussääntöjen rikkominen tuomioistuinsovittelussa ei ole 

sanktioitua, joten sovittelijan viimeinen keino puuttua osapuolten tai heidän avustajiensa poissaoloi-

hin on sovittelun keskeyttäminen perusteettomana, mihin palaan jaksossa 4.3.2. 

 

3.5 Sovittelun kustannukset 
 

R61: ”Oikeusturva – access to justice – toteutuu mitä parhaimmin siinä, että oikeudenkäynnin kus-

tannukset jäävät murto-osaan siitä, mitä normaalissa prosessissa – –.” 

 

– Riita-asioiden tuomioistuinsovittelija 

 

 
239 Hallituksen esityksen mukaan osapuolet saavat käyttää asiamiestä, ellei heitä määrätä henkilökohtaisesti saapumaan 

sovitteluun. Sovittelun tarkoituksena on kuitenkin omaehtoinen sitoutuminen sovinnolliseen ratkaisuun, johon riidan osa-

puolten henkilökohtainen ja yhteisöillä niiden laillisten edustajien läsnäolo on usein tarpeen (HE 114/2004 vp, s. 40; 

Ervasti 2013 s. 86–87). 
240 Goldberg – Sander – Rogers – Cole 2012, s. 281. Vrt. Nolan-Haley 2012, s. 30-37; Riskin – Welsh 2008, s. 6–15, 36–

39, 73–74. Heidän kritiikkinsä kohdistuu oikeudellisiin avustajiin, jotka muuttavat sovittelun luonnetta, jos sovittelu käy-

dään esimerkiksi asianajajien välityksellä erillisneuvotteluissa. Ammattilaisille suppea ongelmanratkaisu ja taloudelliset 

ratkaisut saattavat olla tavoiteltavampia kuin ”ei toistuville pelaajille”. Ks. Suomessa vastaavasti Kilpeläinen 2015 s. 128. 
241 Ervasti – Nylund 2014, s. 211, 247. Ervastin mukaan avustajan tulee etenkin valvoa, ettei sopimus ole täysin kohtuuton 

ja että osapuoli on valmis sitoutumaan sopimukseen (Ervasti 2013, s. 87). Lisäksi, kun oikeudellinen neuvonta kuuluu 

osapuolten oikeudellisille avustajille, sovittelijan on yksinkertaisempaa pysyä puolueettomana ja tasapuolisena.  
242 HE 114/2004 vp, s. 40; Aaltonen 2020, s. 486, 500–502; Ervasti – Nylund 2014, s. 211, 247–248; McAdoo – Welsh 

– Wissler 2003, s. 10.  
243 Rubinson 2018, s. 1373; Ervasti 2017, s. 203; Kilpeläinen 2015 s. 134; Ervasti – Nylund 2014, s. 256.  On myös 

ehdotettu, että osapuolet eivät voisi sovitella täytäntöönpanokelpoista sopimusta ilman oikeudellisia avustajia (Deason 

2005, s. 587). 
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R59: ”Tuomioistuinlaitos pystyy resurssisäästöjen jatkuessa käsittelemään yhä vähemmän asioita 

perinteisin menoin – –.” 

– Riita-asioiden tuomioistuinsovittelija 

 

Ennen siirtymistäni tuomioistuinsovittelijan lainsäädännölliseen asemaan tuon vielä lyhyesti esiin so-

vittelun kustannuksia yhteiskunnalle ja yksilölle.244 Onhan sovittelun edullisuutta pidetty yhtenä tuo-

mioistuinsovittelujärjestelmän käyttöönoton perusteena.245 Prosessiekonomisesti kustannussäästöjä 

seuraa sovinnollisesta konfliktin päättävästä sovinnosta, jolloin sitä vastaava riita-asia on poissa täy-

simittaisesta oikeudenkäynnistä.246 Siten tuomioistuinlaitokselle sovittelun voi nähdä olevan kustan-

nustehokas ratkaisu, ellei tuomioistuinsovittelu tuo tuomioistuimeen tapauksia, jotka olisi ilman so-

vittelumahdollisuutta soviteltu muualla.247 

 

Taloudellisia argumentteja käytetään usein poliittisessa diskurssissa, mutta ne voivat saada myös oi-

keudellista merkitystä.248 Suomessa oikeudenkäynnin varmuus, nopeus ja halpuus luetaan perintei-

sesti oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin tarkoituksenmukaisuusperiaatteisiin. Asianosainen ei esi-

merkiksi pääse tosiasiallisesti oikeuksiinsa, jos prosessia ei saada päätökseensä kohtuullisessa 

ajassa.249 Myös menettelyn kustannukset vaikuttavat yksilön oikeusturvan toteutumiseen. Miten yk-

silö pääsee oikeuksiinsa, jos hän ei korkeiden oikeudenkäyntikustannusten pelossa joko uskalla lait-

taa kannetta vireille tai keskeyttää tuloksettomaksi käynyttä sovittelumenettelyä? Asianosaiselle oi-

keudenkäynnistä mahdollisesti lankeavat suuret oikeudenkäyntikulut nostavat oikeudenkäyntikyn-

nystä.250 Vuoden 2019 hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi selvittää oikeudenkäyntikulujen 

määräytymisperusteita muun muassa kuluriskin alentamiseksi. Lisäksi tavoitteena on selvittää oi-

keusavun tulorajojen nostoa, keskituloisten oikeusapua ja oikeusturvavakuutusten sääntelyä.251  

 

Tuomioistuinsovittelu onnistuessaan on oikeudenkäyntiä kuluriskittömämpi vaihtoehto, koska sovit-

telusta ei seuraa oikeudenkäyntiin liittyvää riskiä joutua vastaamaan vastapuolen oikeudenkäyntiku-

luista. Tuomioistuinsovittelulain mukaan osapuoli vastaa sovittelusta aiheutuneista kustannuksistaan 

 
244 Kansainvälisessä tutkimuksessa on tutkittu, että sovittelu säästää tuomioistuimen taloudellisia resursseja. Osapuolten 

kustannusten suhteen tutkimustulokset vaihtelevat riippuen varsinkin siitä, sovitaanko asia (Eisenberg 2015, s. 250–251 

alaviitteineen). 
245 HE 284/2010, s. 20; HE 114/2004 vp, s. 18, 25.  
246 HE 114/2004 vp, s. 18; Haavisto 2001, s. 96.  
247 Virolainen 2013a, kohta 13. 
248 Hietanen-Kunwald 2019a, s. 38. 
249 Linna 2019, s. 21. 
250 Oikeudenkäyntikynnystä pyritään madaltamaan julkisella oikeusapujärjestelmällä ja oikeudenkäyntikulujen korvaus-

säännöksillä (Linna 2019, s. 36). 
251 Valtioneuvoston julkaisuja 2019:31, s. 88.  
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itse (TuomSovL 27.1 §).252 Lisäksi osapuoli ei voi jo soviteltavana ollutta asiaa koskevassa mahdol-

lisessa myöhemmässä oikeudenkäynnissä vaatia vastapuolelta korvausta sovittelusta aiheutuneista 

kustannuksista. Myöskään tuomioistuimen ulkopuolisesta sovittelusta aiheutuneita kuluja ei voi oi-

keudenkäynnissä vierittää toisen osapuolen maksettavaksi (TuomSovL 27.2 §).253 Tuomioistuinso-

vittelun etuna suhteessa tuomioistuimen ulkopuolisiin sovittelumenettelyihin pidetään sitä, ettei 

virka-ajalla sovittelevalle tuomarille makseta erikseen palkkiota.254  

 

Tuomioistuinsovittelua kuvataan oikeudenkäyntiä halvemmaksi ja nopeammaksi menettelyksi, koska 

esimerkiksi oikeudenkäynnin pääkäsittelyvaiheen lisäykset avustajan palkkioon sekä todistelukus-

tannukset eivät aktualisoidu. Tuomioistuinsovitteluun voi siten turvautua myös silloin, kun oikeuden-

käyntikulujen vuoksi ei olla halukkaita ryhtymään täysimittaiseen oikeudenkäyntiin. Näin sovittelu-

mahdollisuuden voidaan nähdä parantavan yksilön oikeusturvaa.255 Kääntöpuolena sovittelun epäon-

nistuessa on kuitenkin vaara joutua maksamaan omien sovittelukustannusten lisäksi myös omat sekä 

vastapuolen oikeudenkäyntikulut mahdollisen sovittelua seuraavan ”hävityn” oikeudenkäynnin jäl-

keen. Sovittelun vapaaehtoisuudessa piilee nimittäin riski, ettei ratkaisua saada aikaan ja siihen uhra-

tut resurssit menetetään.256 Lähtökohtaisesti tuomioistuinsovittelija ratkaisee kysymyksen muista 

kuin sovittelusta aiheutuneista kustannuksista (esimerkiksi mahdollinen oikeusapu ja oikeudenkäyn-

nin vireillä olosta aiheutuneet kulut) sovinnon vahvistamisen yhteydessä. Jos asia palaa oikeuden-

käyntiin, asiaa käsittelevä tuomari pääsääntöisesti ratkaisee oikeudenkäyntikulut myös sovittelun 

osalta.257 

  

 
252 Sovittelusta aiheutuneita kustannuksia ovat tuomioistuimen käsittelymaksu ja mahdollisen oikeudellisen avustajan 

palkkio ja kulujen korvaus (HE 114/2004 vp, s. 43). Käsittelymaksu vuonna 2020 on 260 euroa, jos sovittelu aloitetaan 

ja 100 euroa, jos sovittelua ei aloiteta (Oikeusministeriön asetus 1384/2018). Niinpä suurimman kuluerän muodostaa 

mahdollisen oikeudellisen avustajan palkkio, jonka määrittymiseen vaikuttaa muun muassa sovittelun kesto (Aaltonen 

2015, s. 154). Sovittelun kustannuksiin on mahdollista saada julkista oikeusapua oikeusapupäätöksellä (OAL 1 §).  
253 Ks. myös Linna 2019, s. 130. 
254 Ervasti 2013, s. 57. Tuomioistuimen ulkopuolisessa sovittelussa myös sovittelijan palkkio tulee osapuolten maksetta-

vaksi (Koulu 2006, s. 431). Osapuolet kuitenkin suorittavat mahdollisen tuomioistuinsovittelijan avustajan palkkion ja 

korvauksen hänen kuluistaan (TuomSovL 5.2 §; HE 284/2010 vp, s. 30; HE 114/2004 vp, s. 43). Poikkeuksena huolto-

riitojen tuomioistuinsovittelu, ks. jakso 3.2.2. 
255 HE 114/2004 vp, s. 18, 25; Ervasti 2013, s. 57. 
256 Linna 2017, s. 489. 
257 HE 114/2004 vp, s. 43; Aaltonen 2020, s. 503–504; Aaltonen 2015, s. 322–323. 
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4 TUOMIOISTUINSOVITTELIJAN ASEMA LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ 

 

Tässä luvussa tarkastelen sitä, minkälaiset puitteet lainsäädäntö asettaa tuomioistuinsovittelijan toi-

minnalle. Hallituksen esityksen (114/2004 vp) mukaan sovitteluun ei tulisi hakea menettelyohjeita 

oikeudenkäyntiä koskevasta lainsäädännöstä.258 Tuomioistuinsovittelulaki määrittelee sovittelijan 

toimintaa ja sen rajoja. Siinä on kuitenkin vain väljässä merkityksessä säädännäistä menettelyä tai 

sisältöjä.259 Lainkäyttöä on sovittelun edellytysten tarkistaminen ja sovintosopimuksen vahvistami-

nen, vaikka tuomioistuinsovittelu ei ole tuomarin ratkaisutoimintaan oikeudenkäynnissä rinnastettava 

menettely.260 Lisäksi tuomioistuinsovittelulain lakiviittaukset oikeudenkäymiskaareen oikeudellista-

van menettelyä.261 Sen sijaan tuomioistuinsovittelulaissa on vain harvoja menettelyn aikaista toimin-

taa ohjaavia pykäliä, jotka eivät juurikaan tarjoa konkreettisia toimintaohjeita sovittelijalle. 

 

Tuomioistuinsovittelulain ohella menettelyn aikaisen sisällön muodostaa konfliktiteoreettinen jak-

sossa 2.3 esitelty fasilitatiivinen teoriapohja. Suomalaista tuomioistuinsovittelua käsittelevässä kir-

jallisuudessa käytetäänkin usein konfliktiteoreettista rakennetta esiteltäessä menettelyn kulkua.262 

Norjan ja Tanskan mallin mukaisesti hallituksen esityksessä (114/2004 vp) suomalaiseen tuomiois-

tuinsovitteluun suositeltiin nelivaiheista jäsentelyä.263 Nykyisin rakenteellinen fasilitatiivis-intressi-

pohjainen sovittelumalli jaetaan tyypillisesti viiteen eri vaiheeseen: valmisteluvaihe, aloitusvaihe, 

selvitysvaihe, neuvotteluvaihe ja päätösvaihe.264 Aaltosen mukaan se on vakiintunut tuomioistuinso-

vittelun rakenteeksi, josta ei erikseen tarvitse neuvotella osapuolten kanssa.265 Koska itse keskityn 

ensisijaisesti lainopilliseen tarkasteluun, päädyin kuitenkin kolmiosaiseen otsikointiin sen mukaan, 

miten tuomioistuinsovittelulaki määrittelee tuomioistuinsovittelijan asemaa ennen tuomioistuinsovit-

telun aloittamista, menettelyn aikana ja sovittelun päättyessä.  

 

 
258 HE 114/2004 vp, s. 22, 40. 
259 Linna 2018 s. 663–664. Ks. myös Koulu 2005, s. 44. Hän arvioi vanhan lain aikaista tilannetta, johon uusi tuomiois-

tuinsovittelulaki ei tuonut muutosta, ehdottaen ratkaisuksi pehmeän sääntelyn lisäämistä. Pehmeällä sääntelyllä pystytään 

huomioimaan ADR-menettelyjen sisäistä erilaisuutta ja reagoimaan nopeasti toimintaympäristön muutoksiin. 
260 HE 284/2010 vp, s. 14–15; HE 114/2004 vp, s. 32, 37; Ervasti 2013, s. 96–97. 
261 Ks. tarkemmin luku 3 johdanto-osa. 
262 Ks. esimerkiksi Aaltonen 2020 s. 491–494 Aaltonen 2015, s. 157–180; Ervasti 2014, s. 57–101. Vrt. kuitenkin Ervasti 

– Nylund 2014, s. 195-245. He jakavat sovittelun seitsemään eri vaiheeseen: valmisteluvaihe, aloitusvaihe, informaation 

kokoamisvaihe, intressien selvittämisvaihe, vaihtoehtojen kehittämisvaihe, neuvotteluvaihe ja päätösvaihe. 
263 HE 114/2004 vp, s. 35. 
264 Ervasti 2013, s. 41, 105. 
265 Aaltonen 2015, s. 157. 
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4.1 Ennen tuomioistuinsovittelun aloittamista 
 

Ervasti on hahmotellut suomalaisessa tuomioistuinsovittelussa eettiselle tuomioistuinsovittelijalle 

keskeisiä lähtökohtia. Näitä ovat sovittelijan kompetenssi, vilpittömyys sekä neutraalisuus ja puolu-

eettomuus. Lisäksi ovat osapuolten itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen sekä sovittelun luotta-

muksellisuuden ja vallan epätasapainon huomioonottaminen.266 Käsittelen lähtökohtia siten, kuin ne 

tuomioistuinsovittelulaissa on tuotu esiin. Kuten esimerkiksi jaksossa 3.3 ilmeni, tuomioistuinsovit-

telulaissa tuetaan osapuolten itsemääräämisoikeutta, vaikka kyseistä sanaa ei laissa käytetäkään. Toi-

saalta tuomioistuinsovittelumenettelyssä on viranomaiskontrollia, mitä ei voi ristiriidatta sovittaa so-

vittelun konfliktiteoreettiseen taustateoriaan. 

 

4.1.1 Sovittelijan kompetenssi 

 
FR37: ”– – Sovittelussa koen, että asianosaisia voi auttaa enemmän kuin käräjäoikeuden istunnossa 

näkemään asian eri puolia ja keskustelemaan auki ongelmia ja niiden taustoja – –.” 

 

– Follo- ja riita-asioiden tuomioistuinsovittelija 

 

FR53: ”– – [Sovittelijana] saa käyttää muita taitoja ja kykyjä kuin tuomarina, panna itsensä peliin 

ihmisenä ja auttaa ihmisiä ratkomaan ongelmia huomattavasti luovemmin kuin tuomarina – –.”   

 

– Follo- ja riita-asioiden tuomioistuinsovittelija 

 

Suomessa vain asiaa käsittelevän tuomioistuimen tuomari voi toimia sovittelijana (TuomSovL 5.1 §). 

Tätä perustellaan tuomarin virkaan olennaisesti kuuluvalla puolueettomuudella ja tasapuolisuudella 

(PL 21 §), vaikka sovittelun muutoin tiedostetaan edellyttävän osin erilaisia valmiuksia kuin tuomit-

semistoiminnan.267 Tuomioistuinsovittelijan koulutukseen valittaessa tulisikin painottaa tuomarin 

omaa kiinnostusta tehtävään. Valikoituminen yksittäiseen sovitteluun tapahtuu tuomioistuinten sisäi-

sin päätöksin tuomareiden kiinnostuksen ja työtilanteen mukaan.268 Alkaen 21.5.2011 on ollut 

 
266 Ervasti 2014, s. 123–131. 
267 Hallituksen esityksessä korostetaan tuomioistuinsovittelijoiden koulutusta ja sovittelukokemuksen tärkeyttä (HE 

284/2010 vp, s. 14, 17). Hietanen-Kunwaldin mukaan sovittelijan toimintaa ohjaavat sovittelun oikeudelliset perusteet ja 

reunaehdot sekä menettelylliset periaatteet (Hietanen-Kunwald 2019a, s. 323; Hietanen-Kunwald 2018, s. 166–206). Er-

vasti ja Nylund jakavat hyvälle sovittelijalle ominaiset piirteet menettelyllisiin taitoihin, asiantuntemukseen sisältökysy-

myksissä eli koulutukseen ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin (Ervasti – Nylund 2014, s. 257–262).  
268 HE 114/2004 vp, s. 22, 32. 
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mahdollista myös pyytää tuomioistuimen tietyn tuomarin määräämistä sovittelijaksi (TuomSovL 4.1 

§).269 Tuomioistuimen ulkopuolisissa sovittelujärjestelmissä on tavallista, että osapuolet valitsevat 

itselleen luottamuksensa arvoisen sovittelijan.270 Puolueettomuuden ja tasapuolisuuden lisäksi tuo-

marin asemaa tuomioistuinsovittelijana on perusteltu muun muassa vastuu- ja kustannussyillä.271  

 

Sovittelijan ja asiantuntija-avustajan esteellisyydestä on voimassa, mitä tuomarin esteellisyydestä 

säädetään (TuomSovL 14.1 § ja OK 13 luku). Tuomarin esteellisyyssäännökset ylläpitävät perustus-

lain 21 §:n mukaista tuomioistuimen riippumattomuutta, mutta samalla myös tuomioistuinsovittelijan 

edellä mainittua puolueettomuutta.272 Esteellisyydellä ei menettelyn alkaessa ole osapuolten näkö-

kulmasta oikeudenkäyntiin verrattavaa merkitystä. Sovittelun aloittaminen ja sovintosopimuksen 

vahvistaminen vaativat nimittäin osapuolten yhteisen suostumuksen ja sovittelun keskeyttäminen on 

mahdollista ilman perusteita.273 Käytännössä ristiriitatilanteessa sovittelija vaihdetaankin, mikäli so-

vittelija itse tai osapuoli näin haluaa. Esteellisyysväitteen voi tehdä missä vaiheessa tahansa ennen 

sovittelun päättymistä. Toisaalta esteellinen tuomari ei voi edes osapuolten yksimielisellä näkemyk-

sellä sovitella heidän asiaansa.274 Lisäksi Linnanmäki ehdottaa, että painostaen tai puolueellisesti so-

vittelun aikana toiminut tuomari voisi tulla esteelliseksi arvioimaan sovinnon vahvistamista ja vah-

vistamaan sovintosopimusta.275 Nähdäkseni näin ennaltaehkäistäisiin tilannetta, jossa sovittelija vah-

vistaa täytäntöönpanokelpoiseksi sopimuksen, jonka syntymiseen hän on itse epäasiallisesti vaikut-

tanut. Ongelmalliseksi muodostuu kuitenkin sen määritteleminen, milloin sovittelijan voidaan katsoa 

toimineen tehtävässään painostaen tai puolueellisesti esteellisyyden synnyttävällä tavalla ja miten 

osapuoli voisi sen osoittaa,276 ellei hän katso aiheelliseksi keskeyttää menettelyä. 

 

Yleisten esteellisyyssäännösten lisäksi sovittelija ei saa käsitellä tuomarina oikeudenkäynnissä asiaa, 

jossa hän on toiminut sovittelijana (TuomSovL 14.2 §). Oikeudenkäyntiin on siis välittömästi mää-

rättävä uusi tuomari käsittelemään asiaa, jos haastehakemuksessa on pyydetty sovittelua, eikä 

 
269 Muutosta perustellaan sovittelusta ja sen kehittämisestä kiinnostuneiden tuomareiden erikoistumisen mahdollista-

miseksi (HE 284/2010 vp, s. 14). 
270 Ervasti 2013, s. 94. Sovittelijoilla on suhteellisen vähän valtaa osapuoliin nähden, joten heidän kykynsä auttaa sovin-

non saavuttamisessa riippuu siitä, hyväksyvätkö osapuolet sovittelijan. Hyväksyntä ansaitaan saavuttamalla osapuolten 

luottamus prosessin kuluessa (Goldberg – Sander – Rogers – Cole 2012, s. 123).  
271 HE 284/2010 vp, s. 24; HE 114/2004 vp, s. 22. Vrt. Ervasti 2013, s. 73–76.  
272 Esimerkiksi osassa tuomioistuimen ulkopuolisista sovittelujärjestelmistä sovittelijan edustamalla yhteisöllä voi olla 

omia intressejä soviteltavassa asiassa (Ervasti 2017, s. 122–123). 
273 Ks. tarkemmin jakso 3.3. 
274 Aaltonen 2015, s. 73, 90–92, 134–135; Ervasti 2013, s. 84. 
275 Linnanmäki 2019, s. 213. 
276 Painostuksen kokeminen tai itsemääräämisoikeuden toteutuminen sovittelussa on osapuolen subjektiiviseen kokemuk-

seen perustuvaa (Welsh 2001b, s. 68). 



45 
 

oikeudenkäyntiprosessia ole varsinaisesti ehditty vielä aloittaa. Epäonnistunut sovittelu aiheuttaa pe-

rustellun aiheen epäillä sovittelijatuomarille muodostunutta ennakkoasennetta. Lisäksi sovittelija 

saattaa sovittelijana saada osapuolilta tietoonsa luottamuksellisia asioita. Sovittelijan tietopohjalla 

tuomarina jatkamisen nähdään heikentävän osapuolten luottamusta niin sovitteluun kuin lainkäyt-

töönkin. Kuitenkin, jos oikeudenkäynti on ehditty aloittaa ennen sovitteluun siirtymistä ja vain osa 

kysymyksistä saadaan sovittua sovittelussa, niin asia palaa riitaisilta osin tuomioistuimeen sitä aikai-

semmin käsitelleelle kokoonpanolle. Tuomioistuimen aikaisempi kokoonpano voidaan jääviyssään-

nösten estämättä säilyttää myös silloin, kun asia on siirretty valmistelusta erilliselle tuomioistuinso-

vittelijalle.277  

 

4.1.2 Tuomioistuinsovittelun aloittamisen edellytykset 

 
FR41: ”Jos sovittelija on asianmukaisesti koulutettu, hän osaa erottaa ne harvat asiat, joihin sovit-

telu ei sovellu sekä pitää eri menettelylajit (riita-asian varsinaisen prosessin, sen aikaisen osin eva-

luoivan OK 5:26 mukaisen sovinnon edistämisen sekä erillisen fasilitatiivisen sovittelun) erillään – 

–.”    

– Follo- ja riita-asioiden tuomioistuinsovittelija 

 

FR26: ”Sovittelussa on tärkeää, että osapuolet ovat riittävän tasavertaisessa asemassa. Lainopilliset 

avustajat ovat usein tärkeässä asemassa sovittelussa. Jutut, joissa osapuolten välillä eri syistä vallit-

see suuri epätasa-arvo, pelko tai muu riippuvuus eivät useinkaan sovellu sovitteluun.” 

 

– Follo- ja riita-asioiden tuomioistuinsovittelija 

 

Ennen päätöstä tuomioistuinsovittelun aloittamisesta tuomioistuin tutkii, että asia kuuluu lain sovel-

tamisalaan, se soveltuu soviteltavaksi ja sovittelu on muuten tarkoituksenmukainen keino asian rat-

kaisemiseksi (TuomSovL 1 ja 3 §). Hallituksen esityksessä (114/2004 vp) tarkennetaan, että sovitte-

lun tarkoituksenmukaisuusharkinta tulisi aloittaa asian laadun perusteella. Lain soveltamisalaan liit-

tyen dispositiivisten asioiden sovittelun voidaan katsoa aina olevan tarkoituksenmukaista. Sopimus-

vapaudeltaan rajoitetuissa asioissa sovittelun voi nähdä lähentävän osapuolten katsantokantoja ja 

edistävän siten sovinnollisen ratkaisulinjan löytämistä.278 Tarkoituksenmukaisuus ei sen sijaan täyty, 

 
277 HE 114/2004 vp, s. 38–39, 44; Ervasti 2013, s. 84–85, 111–114. 
278 HE 114/2004 vp, s. 28. 
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jos sovittelua pyydetään asian viivyttämiseksi ilman todellista pyrkimystä sovintoon.279 Yleisesti ot-

taen osapuolten sovittelualttiutta lisääviksi tekijöiksi on nostettu muun muassa oikeudenkäynnin uhka 

ja sosiaalinen paine.280 

 

Hallituksen esityksen (114/2004 vp) mukaan tuomioistuinsovitteluun tulisi ryhtyä vain silloin, kun 

siinä on mahdollisuuksia päästä sovinnolliseen ratkaisuun.281 Sovitteluun ei tulisi ensiksi ryhtyä sil-

loin, kun osapuolten asenteet ovat lukkiutuneet ja konflikti kärjistynyt. Ervastin mielestä alkuvaiheen 

jyrkän vastakkainasettelun ei kuitenkaan välttämättä tarvitse olla peruste sulkea asiaa sovittelun ul-

kopuolelle, koska esimerkiksi huoltoriidoille se on suhteellisen tyypillistä.282 Toiseksi laatunsa puo-

lesta sopivaa tapausta ei tulisi sovitella, mikäli se olisi muuten epätarkoituksenmukaista osapuolten 

vaatimuksiin nähden. Epätarkoituksenmukaisista osapuoliin liittyvistä tilanteista annettuja esimerk-

kejä ovat osapuolen verraten selvät oikeusturvaodotukset283 ja osapuolten epätasaveroinen asema, 

jonka takia joku osapuolista ei osaa asianmukaisesti valvoa omaa etuaan. Tapauksen laatuun liittyvinä 

esimerkkeinä ovat oikeudenkäyntiin liian jäsentymätön asia ja taloudelliselta merkitykseltään liian 

vähäinen juttu.284 Sovittelulla ei ole tarkoitus korvata muita tarjolla olevia oikeussuojakeinoja, kuten 

kunnallista lastenvalvojaa tai kuluttajariitalautakunnan palveluja. Lisäksi sovittelu on lopetettava vi-

ran puolesta, jos sovittelupyyntöä tai -kannetta ei jätetä toimivaltaiseen tuomioistuimeen.285  

 

Sovittelun vapaaehtoisuuden nähdään takaavan sen, että osapuolet osaavat itse hahmottaa oman neu-

votteluasemansa. Aina näin ei kuitenkaan ole. Silloin jo sovitteluun ryhtyminen voi itsessään olla 

huonon sovittelun hyväksymistä.286 Käytän esimerkkinä huoltoriitojen sovittelua, jossa korostetaan 

osapuolten yhdenvartaisuutta, jotta ehkäistään toisen vanhemman myöntymistä mahdollisesti lapsen 

edun vastaisiin ratkaisuihin.287 Riskiä, että myönnyttäisiin lapsen edun vastaiseen sopimukseen vä-

hentänee se, ettei tuomioistuimissa sovitella lainkaan rikoslain (39/1889) alaisia tapauksia, joiden 

 
279 Ervasti 2013, s. 95.  
280 Hietanen-Kunwald 2018, s. 113, 143; Kilpeläinen 2015 s. 136; Koulu 2011, s. 75. 
281 HE 114/2004 vp, s 28–29. 
282 Ervasti 2013, s. 69. 
283 HE 114/2004 vp, s. 20, 29. Sovittelua ei siis tulisi aloittaa silloin, kun osapuolen oikeuksiin pääsy estyisi tai viivästyisi 

toisen tietoisen moitittavan toiminnan seurauksena. Ervastin mukaan kyseessä on tapaus, jossa toinen osapuoli näyttäisi 

olevan selkeästi oikeassa (Ervasti 2013, s. 69–70). 
284 Merkitykseltään liian vähäisestä jutusta on kyse silloin, kun asian sovittelu tuomioistuimessa olisi odotettavissa ole-

vaan työmäärään ja asiasta aiheutuvaan käsittelymaksuun nähden epäsuhteessa. 
285 HE 114/2004 vp, s. 20–21, 28–30, 39; Ervasti 2013, s. 112. 
286 Rubinson 2018, s. 1369. Tällaisten kansainvälisessä kirjallisuudessa pienituloisten asianosaisten ryhmään sisällytetään 

muun muassa huoltoriidat, asunnonvuokraus sekä velka-, konkurssi- ja ulosottoasiat (Rubinson 2018, s. 1370). Itse käytän 

usein esimerkkinä huoltoriitojen tuomioistuinsovittelua, vaikka myös muissa riita-asioissa voi olla epätasapainoa osa-

puolten välillä, mikä korostuu soviteltaessa ilman oikeudellisia avustajia.  
287 HE 114/2004 vp, s. 48. 
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osalta on kyseenalaistettu tasapuolisen sovittelun mahdollisuus.288 Väkivallan rikosoikeudellista so-

vittelua tuntuisi olevan vaikea yhdistää fasilitatiiviseen sovitteluun.289 Tuomioistuinsovittelulain so-

veltamisalaan sisältyvistä huoltoriidoista ei kuitenkaan ole poissuljettu mitään tapausryhmiä. Linnan-

mäki on taipuvainen näkemään, ettei mitään tapauksia tulisi kategorisesti kieltää ennen kuin tiede-

tään, millaiselle menettelylle on tarvetta.290 Oikeusministeriön asiantuntija-avusteisen huoltoriitojen 

tuomioistuinsovittelua koskevan kokeilun loppuraportin mukaan sovittelua ei tulisi lainkaan aloittaa 

patologisissa lapsenhuoltoriidoissa tai kun osapuolella on vakavia mielenterveys- ja päihdeongelmia 

tai taipumusta väkivaltaan, eikä vanhempi tunnista ongelmaa. Ongelman tunnistavan ja sen vaiku-

tukset lapseen huomioon ottavan, realiteetit tiedostavan sekä vastuuta lapsen hyvinvoinnista ja tar-

peista kantavan vanhemman kanssa sovittelu on mahdollista aloittaa.291 Näin huoltoriidoissa korostuu 

tuomioistuinsovittelijan kyky havaita osapuolten välinen vääristynyt valtatasapaino. Sovittelun aloit-

taakseen sovittelijalla tulisi lisäksi olla osaamista fyysisestä ja/tai henkisestä väkivallasta sekä sen 

ehkäisemisestä.292 

 

Soviteltavan asian laadun tarkoituksenmukaisuus, konfliktin liika kärjistyminen, sovittelun muu epä-

tarkoituksenmukaisuus ja osapuolten sovittelumotiivin ”vilpittömyyden” arviointi pitävät sisällään 

runsaasti tuomioistuinsovittelijan harkintavaltaa. Carrie Menkel-Meadowin mukaan asian sopivuus 

sovittelumenettelyyn on usein riippuvainen osapuolista, oikeudellisista avustajista, sovittelijasta ja 

konfliktin yksittäispiirteistä.293 Ervasti ja Nylund näkevät, että sovittelijalla tulisi olla tieto osapuolten 

neuvotteluasetelmaa mahdollisesti rasittavista valtasuhteista, vastuuasetelmista ja tunnesiteistä, jotta 

hän voi tehdä päätöksen sovittelun aloittamisesta.294 On kuitenkin huomattava, että jos sovitteluun 

”epäsopivassakin” tapauksessa osapuolet ovat ilmaisseet tahtonsa riittävällä tarkkuudella ja epäto-

dennäköisyydestään huolimatta sovintosopimus saadaan osapuolten suostumuksin vahvistettua, on se 

pätevä ja osapuolia sitova.295 Siksi pidän tuomioistuinsovittelijan tekemää sovittelun 

 
288 Rubinson 2018, s. 1369; Ervasti – Nylund 2014, s. 190, 314; Flinck – Elonheimo 2010, s. 125–127; Takala – Mieli-

tyinen 2001, s. 299–302.  
289 Karvinen-Niinikoski – Pelli 2010, s. 98. Rikosasioiden sovittelussa ohjeistetaan suhtautumaan pidättyvästi lähisuhde-

väkivaltaa sisältävien rikosten sovitteluun (HE 93/2005 vp, s. 16). 
290 Linnanmäki 2019, s. 164, 167. Myös Aaltonen näkee, ettei sovittelun esteille voi asettaa ehdottomia rajoja. On koke-

musta siitä, että hyvin vaikeita konflikteja voidaan sovitella onnistuneesti lapsen etu turvaten silloinkin, kun riidan taus-

talla on psykososiaalisia ongelmia, pitkittyneitä riitatilanteita tai jopa perheen sisäistä väkivaltaa (Aaltonen 2020 s. 495). 
291 OMML 25/2013, s. 96–97. Esimerkiksi rikosasioissa – joka on kuitenkin riita-asioihin nähden erilainen menettely – 

sovittelua ei tulisi aloittaa, mikäli osapuolten kyvystä ymmärtää sekä sovittelun että siinä tehtävien ratkaisujen merkitystä 

ei saada riittävää selvyyttä (HE 93/2005 vp, s. 21). Vapaaehtoisen suostumuksen lisäksi korostetaan henkilökohtaista 

suostumusta sekä riittävää ja asianmukaista tietopohjaa (Flinck 2013, s. 91). 
292 Aaltonen 2015, s. 66, 182, 183, 190–195; Ervasti – Nylund 2014, s. 245.  
293 Menkel-Meadow 2015a, s. 4. 
294 Ervasti – Nylund 2014, s. 260. 
295 Hietanen-Kunwald 2018, s. 98. Poikkeuksena huoltoriitojen tuomioistuinsovittelu, ks. jakso 3.2.2. 



48 
 

aloittamisharkintaa ja myöhempää sovintosopimuksen vahvistamisharkintaa olennaisina tekijöitä so-

vittelijan aseman ja yksilön oikeusturvan muodostumiselle. Kielteiset päätökset on perusteltava, sillä 

sovittelijan aloittamis- ja vahvistamisharkinta on lainkäyttöä.296 Myönteinenkin aloittamisarvio saat-

taa toki muuttua prosessin kuluessa.  

 

4.2 Tuomioistuinsovittelumenettelyn aikana 

 
Tuomioistuinsovittelun käytännön toteutukselle on tuomioistuinsovittelulaissa jätetty paljon tilaa. 

Tarkoituksena on, että sovittelu voidaan järjestää suhteellisen vapaamuotoisesti osapuolten lähtökoh-

dista.297 Ervastin mukaan sovittelun fasilitatiiviseen luonteeseen sopisikin huonosti yksityiskohtainen 

sääntely.298 Tuomioistuinsovittelun toteutuksesta on tuomioistuinsovittelulain 6 §:ssä, jonka mukaan:  

 

Sovittelu on toteutettava joutuisasti sekä tasapuolisuutta ja puolueettomuutta noudattaen.  

Sovittelijan tulee kuulla osapuolia ja neuvotella heidän kanssaan. Osapuolten suostumuksella voi-

daan kuulla muitakin henkilöitä ja esittää muuta selvitystä.  

Sovittelija voi neuvotella osapuolen kanssa muiden osapuolten läsnä olematta, jos osapuolet tähän 

suostuvat.  

Menettelyn muusta järjestämisestä sovittelija päättää osapuolten kanssa neuvoteltuaan.  

 

Huolimatta vapaamuotoisuudestaan tuomioistuinsovittelulain 6 §:n 1 momentti asettaa menettelylle 

siis joutuisuuden, tasapuolisuuden ja puolueettomuuden vaateet. Sovittelun joutuisa toteutus oli edus-

kunnan lakivaliokunnan lisäys, koska epäonnistuneesta sovittelusta aiheutuu varsinaisen oikeuden-

käynnin alkamisen viivästyminen tai keskeytyminen.299 Onhan perustuslain 21 §:n mukaan jokaisella 

oikeus saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa ilman aiheeton viivytystä. Huoltoriitojen tuo-

mioistuinsovittelun sovitteluistunto tulee järjestää viipymättä sen jälkeen, kun tuomioistuin on tehnyt 

päätöksen sovittelun aloittamisesta (TuomSovL 10.2 §). Ilmaisulla viipymättä tarkoitetaan sitä, että 

ensimmäinen sovitteluistunto tulisi järjestää mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään kuuden 

viikon kuluessa siitä, kun on tehty päätös sovittelun aloittamisesta. Ensimmäinen sovitteluistunto voi-

daan toki perustellusta syystä siirtää myöhemmäksikin.300  

 
296 HE 114/2004 vp, s. 32, 37; Ervasti 2013, s. 96–97. 
297 HE 114/2004 vp, s. 33. 
298 Ervasti 2013, s. 97. 
299 LaVM 4/2005, s. 4. Riita-asioissa sovitteluhakemuksesta tai -pyynnöstä sovittelun päättymiseen kestää yleensä 2–3 

kuukautta ja aloittamispäätöksestä sovittelun päättymiseen 1–2 kuukautta (Ervasti 2011b, s. 63).  
300 HE 186/2013 vp, s. 25. Huoltoriitojen tuomioistuinsovittelun kokeilussa ensimmäinen valmisteluistunto järjestyi kes-

kimäärin 1,5 kuukaudessa päätöksestä ja sovittelun oikeudenkäyntiä pitkittävä vaikutus ei näkynyt tilastollisesti oikeu-

denkäyntien keskimääräisissä käsittelyajoissa. Tuomareiden työmääriin sovittelun pitkittävää vaikutusta on vaikea arvi-

oida, sillä sovinto voi olla myös osittainen, jolloin päällekkäistä työtä on vähän (Aaltonen 2015, s. 53, 54, 338). 
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4.2.1 Tasapuolisuus ja puolueettomuus sovittelussa 

 
FR17: ”– – Oikeusturvaongelma saattaisi syntyä, mikäli esimerkiksi toinen osapuoli on sovittelussa 

ilman avustajaa. Silloin sovittelija ei voi ryhtyä korvaamaan avustajaa, vaan viime kädessä sovittelu 

tulee peruuttaa.” 

– Follo- ja riita-asioiden tuomioistuinsovittelija 

 

R18: ”Tietääkseni sovitteluistunnoissa joskus harjoitetaan puheenjohtajien toimesta niin vahvaa pai-

nostamista, että sitä voidaan pitää sovintoon pakottamisena. Tällöin on ilmeinen vaara, että asian-

osaisen harkintakyky pettää ja suostutaan jopa oman edun tai tahdon vastaiseen ratkaisuun.” 

 

– Riita-asioiden tuomioistuinsovittelija 

 

Hallituksen esityksessä (114/2004 vp) todetaan seuraavaa: Sovittelijan on aina noudatettava tasa-

puolisuutta ja puolueettomuutta. Menettelyllinen oikeusturva toteutuisi näin sovittelussa sen vapaa-

muotoisuudesta huolimatta.301  Täten puolueettomuus kohdistuu ensisijaisesti sovittelijaan. Se on sa-

malla nähdäkseni keskeinen sovittelumenettelyä määrittävä vaatimus.302 Puolueettomuudella viita-

taan perinteisesti siihen, ettei sovittelijalla tulisi olla ennakkoon käsitystä tapauksen oikeasta ratkai-

susta.303 Puolueettomuuteen liitetään sekä mielivaltaisen suosimisen kielto että kielto suosia itseä.304 

Tuomioistuinsovittelussa tasapuolisuus ja puolueettomuus on lisäksi osapuolten yhdenvertaista koh-

telua kuuntelemalla molempien osapuolten ehdotuksia ja toiveita asian käsittelyssä. Sovittelijan tulisi 

myös pidättäytyä osoittamasta nimenomaisesti tai hiljaisesti suhtautumistaan osapuolten vaatimuk-

siin neuvotteluilmapiirin suojelemiseksi.305 Sovittelija ei voi menetellä osapuolten yhteisen tahdon 

vastaisesti. Hän ei myöskään voi toimia yhden osapuolen asiamiehenä, vaan tasapuolisuus näyttäytyy 

sovittelijan pyrkimyksenä sovitella ristiriitaisiakin näkemyksiä yhteen.306  

 

 
301 HE 114/2004 vp, s. 59. Hallituksen esityksessä (114/2004 vp) on nähtävissä merkityseroja puolueettomuudelle ja 

tasapuolisuudelle (Ervasti 2013 s. 98), mutta itse en erottele käsitteitä toisistaan, ellen erikseen tuo sitä esiin. 
302  Ks. myös Hietanen-Kunwald 2018, s. 198. 
303  Silti tuomari voi ohjeistaa asianosaisia heidän oikeusasemastaan ja lainsäädännöstä (HE 114/2004 vp, s. 33–34). 
304 Impartiaalisuudesta Yeung – Saari – Lagerspetz 2007, s. 14. Puolueettomuuden rinnalla käytetään riippumattomuutta 

(Hietanen-Kunwald 2018, s. 195). Ne eivät kuitenkaan ole synonyymejä, sillä riippumattomuus ei takaa puolueetto-

muutta, mutta voi edistää sitä (Koulu 2011, s. 141). 
305 HE 114/2004 vp, s. 33–34. Täydellistä ennakkoasenteettomuutta ei voi kuitenkaan realistisesti olettaa, koska ihmisillä 

on taustansa takia asenteita, jotka vaikuttavat heidän toimintaansa. Olennaisempaa on, että sovittelija osaa erottaa henki-

lökohtaiset mielipiteensä osapuolten toiveista. Konfliktiteoriassa käytetäänkin usein käsitettä neutraalisuus puolueetto-

muuden sijaan (Linnanmäki 2019, s. 178; Hietanen-Kunwald 2018, s. 197; Ervasti 2014, s. 136).  
306 Ervasti 2013, s. 98; Ervasti 2011b, s. 37–38.  
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Tuomioistuinsovittelulakia valmisteltaessa ei juurikaan pohdittu sitä, miten sovittelijan tulisi suhtau-

tua osapuolten keskinäiseen epätasa-arvoon, jos hän sen huomaa. Sovittelija ei nimittäin Richard 

Delgadon mukaan välttämättä kykene havaitsemaan osapuolten keskinäisiä valtasuhteita, eikä hänen 

keinonsa ole riittävät epätasapainon tasoittamiseksi epävirallisessa menettelyssä.307 Tutkimustulokset 

aiheesta kuitenkin vaihtelevat.308 Osapuolten vuorovaikutukseen puuttuminen muodostaa uhan sovit-

telijan puolueettomuudelle. Silti esimerkiksi eurooppalaisissa menettelysäännöissä sovittelijoille 

tuodaan esiin, että sovittelijan tulee hoitaa menettely asianmukaisella tavalla huomioiden mahdolli-

nen osapuolten voimasuhteiden epätasapaino ja hänen on varmistuttava siitä, että kaikilla on mahdol-

lisuus osallistua menettelyyn.309 Samankaltaista ajatusta on havaittavissa esimerkiksi välimiesmenet-

telyssä, jossa välitystuomion kumoamisperuste on olemassa, mikäli asianosaisille ei ole varattu tar-

peellista tilaisuutta ajaa asiaansa (VML 41.1 §:n 4 kohta).310  

 

Voiko sovittelija kuitenkaan samaan aikaan huolehtia osapuolten menettelyn aikaisesta tasa-arvosta 

ja säilyttää puolueettomuutensa? Sovittelijan velvoite tasapainottaa valtaeroja on kiistelty aihe. Yh-

täältä voidaan nähdä, että sovittelijalla on velvollisuus puuttua osapuolten väliseen epätasapainoon 

huolehtimalla esimerkiksi kommunikaation tasapuolisuudesta.311 Epäsuoria valtaeroja tasoittavia kei-

noja nähdään olevan esimerkiksi tasapuolisesta vuorovaikutuksesta (kuten keskeytysten kieltäminen 

tai yhtä pitkät puheenvuorot) ja asiallisesta käytöksestä huolehtiminen sekä avustajan hankkimisen 

suositteleminen.312 Lisäksi osapuolten lisätiedon hankintaan kannustamisen, uusien näkökulmien 

esille tuomisen, osapuolten valitseman päätöksentekonormiston testaamisen sekä kriittiseen ajatte-

luun kannustamisen nähdään olevan keinoja vahvistaa osapuolten itsemääräämisoikeutta.313 

 

 
307 Delgado 2017, s. 620–621, 624. Ks. myös Welsh 2017, s. 738–742, 749; Delgado – Dunn – Brown – Lee 1985 s. 1–

41. Myös Aaltonen pohtii huoltoriitojen osalta sitä, miten sovittelijalta saattaa jäädä huomaamatta vanhempien välinen 

valtaepätasapaino tai lapsen edun kannalta olennaisia asioita, jotka oikeudenkäyntiin tehtävä sosiaalitoimen olosuhdesel-

vitys saattaisi paljastaa (Aaltonen 2015, s. 66). 
308 Vrt. Bachar – Hensler 2017, s. 817–836; Eisenberg 2015, s. 263 alaviitteineen. 
309 CEPEJ(2018)24, kohdat 3.1.4 ja 3.2.1. Ks. myös Hietanen-Kunwald 2018, s. 205. Olen hänen kanssaan kuitenkin yhtä 

mieltä siitä, että eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille luovat sovittelijasta ideaalikuvan, jota tuskin voidaan saa-

vuttaa käytännön sovittelutyössä (Hietanen-Kunwald 2018, s. 72). 
310 Ks. myös Ovaska 2007, s. 258, 263–264. Sovittelun ja välimiesmenettelyn selkeistä eroista huolimatta välimiesme-

nettelyn reunaehtoina voi pitää osin samoja tekijöitä. Välimiesmenettelyn reunaehtoina nähdään osapuolten osallistumis-

oikeus, välimiesten puolueettomuus, riippumattomuus ja toimivaltuuksien rajoissa pysyminen (Linna 2017, s. 493, 497). 
311 Ervasti 2013, s. 99. 
312 Ervasti – Nylund 2014, s. 246, 282–283, 297–302; Ervasti 2014, s. 130–131. 
313 Hietanen-Kunwald 2018, s. 189–191, 199. 
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Toisaalta varoitetaan, ettei osapuolten välistä epätasapainoa voi tasoittaa oikeudellisilla neuvoilla il-

man sovittelijan puolueettomuuden kärsimistä.314 Kun sovittelija alkaa arvioida osapuolten oikeudel-

lisia asemia, hän saattaa tulla toimineeksi toisen osapuolen etua edistäen. Toiseksi, vaikka tuomiois-

tuinsovittelijalla olisi koulutuksensa puolesta tarvittava oikeudellinen asiantuntemus, sovittelussa ei 

voi saada riittävän luotettavaa tietoa oikeudenkäyntiin rinnastettavan arvioinnin pohjaksi.315 Kolman-

neksi sovittelijan evaluoiva tyyli saattaa muuttaa sovittelun luonnetta pysyvästi, kun osapuolet ryh-

tyvät vakuuttamaan sovittelijaa näkemystensä oikeellisuudesta.316 Yleisesti ottaen rajanveto fasilita-

tiivisen sovittelijan ja evaluatiivisen asiantuntijan välillä on kuitenkin epämääräinen varsinkin, jos 

sovintoehdotus ei jo oletusarvoisesti ole osa menettelyä. Rajanvedon vaikeus korostuu entisestään 

suomalaisessa tuomioistuinsovittelussa, jossa sovittelijoiden ollessa ammatiltaan tuomareita matka 

tuomarin rooliin on lyhyt.317 Tuomioistuinsovittelijan on oletettavasti yksinkertaisempaa pysyä puo-

lueettomana silloin, kun osapuolilla on lainopilliset avustajat mukanaan. Heidänkään toimenkuvaansa 

ei tosin kuulu asian ajaminen osapuolten puolesta. 

 

Hietanen-Kunwald ratkaisee ristiriidan tuomioistuimen ulkopuolisten siviili- ja kauppaoikeudellisten 

riitojen osalta siten, että sovittelijan puolueettomuus ja osapuolten tasapuolinen osallistumisoikeus 

sovitteluun muodostavat sovittelun vähimmäisvaatimukset. Sovittelijan tulee edistää osapuolten tasa-

arvoista asemaa, jotta he itse kykenevät tekemään itsemääräämisoikeutensa edellyttämiä rationaalisia 

päätöksiä. Mikäli osapuolten tasa-arvoista osallistumista päätöksentekoon ei voida taata, sovittelija 

ei voi lähteä neuvomaan osapuolta tai tekemään sovintoehdotusta, vaan hänen tulee keskeyttää me-

nettely tai pyytää osapuolia hankkimaan itselleen ulkopuoliset avustajat.318 Myös itse näen, että osa-

puolten tulee saada yhtäläiset mahdollisuudet sovitella asiaansa unohtamatta kuitenkaan sovittelijan 

tasapuolisuutta ja puolueettomuutta tuomioistuinsovittelun menettelyllisenä oikeusturvana. Sovinto-

ehdotuksen suhteen tuomioistuinsovittelu kuitenkin eroaa eräiltä osin tuomioistuimen ulkopuolisesta 

riidanratkaisusta, mihin palaan jaksoissa 4.2.5 ja 6.2.2.  

  

 
314 Ks. esimerkiksi Hietanen-Kunwald 2018, s. 184–185, 199; Aaltonen 2015, s. 183; Ervasti – Nylund 2014, s. 301. 

Myös välimiesmenettelyssä välimiesten aktiivista roolia pidetään riskialttiina heidän puolueettomuudelleen, kun taas pas-

siivisen roolin mahdollisena ongelmana tiedostetaan olevan todistelun paisuminen (Ovaska 2007, s. 194–195). 
315 Hietanen-Kunwald 2018, s. 185. 
316 Ervasti – Nylund 2014, s. 302. 
317 Siksi konfliktiteoreettisessa keskustelussa painotetaan tuomioistuinsovittelijoiden asianmukaista koulutusta, jotta he 

eivät käyttäisi sovinnon edistämisessä omaksumiaan menetelmiä myös sovittelussa (Ervasti 2011b, s. 49). 
318 Hietanen-Kunwald 2019a, s. 315; Hietanen-Kunwald 2018, s. 205–206, 227, prosessuaalisen oikeudenmukaisuuden 

periaatteesta laajemmin s. 192–206. 
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4.2.2 Osapuolten kuuleminen ja muu selvitys 

 
FR37: ”Sovittelussa voidaan käydä sellaista asian taustoja valottavaa ja asianosaisia auttavaa kes-

kustelua, jota käräjäoikeuden istunnossa ei voida käydä – –.” 

 

– Follo- ja riita-asioiden tuomioistuinsovittelija 

 

FR53: ”– – Sovittelussa osapuolille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ja kertoa omat näkemyksensä 

ja siten myös ”pakotetaan” kuuntelemaan toisen osapuolen ajatuksia asiasta. Olen niin monta kertaa 

nähnyt, että sovittelussa osapuolet kuulevat toisiltaan näkökantoja, joita he eivät ole aiemmin tien-

neet ja ymmärrys toista osapuolta kohtaan on kasvanut – –.” 

 

– Follo- ja riita-asioiden tuomioistuinsovittelija 

 

Tuomioistuinsovittelulain 6 §:n 2 momentin mukaan sovittelijan tulee kuulla osapuolia ja neuvotella 

heidän kanssaan. Osapuolten suostumuksella voidaan kuulla muitakin henkilöitä ja esittää muuta sel-

vitystä. Selvitystä ei kuitenkaan voida esittää, mikäli yksikin osapuoli pitää sitä tarpeettomana.319 

Näin menettely eroaa merkittävästi oikeudenkäynnistä, jossa tuomari kuulee molempia osapuolia 

(kuulemisperiaate) ja antaa heille tilaisuuden lausua vastapuolen vaatimuksista (kontradiktorinen pe-

riaate).320 Sovittelussa sovintoa rakennetaan vastavuoroisen dialogin kautta, mutta osapuolet eivät 

lähtökohtaisesti ota kantaa samoihin kysymyksiin, vaan heidän tulisi pyrkiä yhteistyöhön ja keski-

näiseen ymmärrykseen ratkaisusta. Sovittelija ei siis tuomarin tavoin vastaanota näyttöä. Siten sovit-

telussa saatava tieto saattaa olla vajavaista ja tulkinnanvaraista, mikä vaikeuttaa esimerkiksi lapsen 

edun arviointia. Sosiaalitoimelta voidaan hankkia pikaselvitystä321, mutta täysimittaisen olosuhdesel-

vityksen hankkiminen ei kuulu sovittelun luonteeseen.322 Tiedon mahdollinen puutteellisuus ja vir-

heellisyys varjostaa myös osapuolten keskinäistä päätöksentekoa, sovittelijan mahdollista oikeudel-

lista arviointia ja sovintoehdotuksen tekemistä.323 

 

 
319 HE 114/2004 vp, s. 34; Ervasti 2013, s. 100. 
320 Linna 2019, s. 16–17. 
321 Pikaselvityksellä tarkoitetaan tässä yhteydessä lähinnä viranomaisten tietokannoista löytyviä yksittäisiä tietoja koskien 

eroperhettä, kuten lastensuojelun tarvetta tai osapuolten terveystietoja (Aaltonen 2015, s. 206). 
322 Aaltonen 2015, s. 199. Jos sosiaalitoimen olosuhdeselvitys on jo ehditty tehty, sen tulisi nostaa kynnystä aloittaa 

sovittelu ja osapuolten tulisi olla vahvasti sitoutuneita sovittelumenettelyyn (Aaltonen 2020, s. 496; Aaltonen 2015, s. 

205). Hallituksen esityksessä todetaan, että mikäli sosiaaliviranomaisen selvityksen hankkiminen ajankohtaistuu, voi olla 

tarkoituksenmukaisempaa siirtyä käsittelemään tapausta oikeudenkäyntiin (HE 114/2004 vp, s. 48). 
323 Ks. myös Hietanen-Kunwald 2018, s. 179–181. 
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Sovittelussa kuultavien henkilöiden ala ei ole kovin laaja. Se kattaa lähinnä osapuolet, eikä heidän 

asemaansa voi edellä käydysti verrata oikeudenkäyntiin. Tarvittaessa sovittelussa voidaan kuitenkin 

kuulla myös muita henkilöitä, kuten sidosryhmien edustajia, rahoittajia tai lasta huoltoriidassa. Sel-

vityksen esittämisen käytännön järjestelyt ovat osapuolten kanssa vapaamuotoisesti sovittavissa, ku-

ten esimerkiksi minkälaista selvitystä voidaan esittää ja missä sovittelun vaiheessa. Kuitenkaan ke-

tään ei voida saattaa tuomioistuinsovitteluun kuultavaksi vastoin tahtoaan, saati valan tai vakuutuksen 

nojalla.324 Myös muusta sovittelun järjestämisestä sovittelijan tulee neuvotella osapuolten kesken 

(TuomSovL 6.4 §). Siten menettely perustuu voimakkaasti sovittelijan ja osapuolten yhteisymmär-

rykseen. Jos yksimielisyyteen ei kuitenkaan päästä, sovittelija päättää menettelytavoista.325   

 

4.2.3 Sovittelun julkisuus ja erillisneuvottelut 

 
R61: ”– – Minulla on ollut myös sovitteluja, jossa on ollut läsnä yksityishenkilöitä ja niissä on saatu 

hyviä tuloksia nimenomaan erillisneuvotteluilla, joissa sovittelija voi selostaa vapaammin kyseisen 

osapuolen – – ja toisen asemaa – –.” 

– Riita-asioiden tuomioistuinsovittelija 

 

Sovittelun selkein perusoikeuskytkös on sovittelun julkisuus, jota hallituksen esityksissä (284/2010 

ja 114/2004) perustellaan eksplisiittisesti perustuslain 21 §:n 2 momentin mukaisella käsittelyn jul-

kisuudella ja siten yhtenä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeena. Sovittelun lähtökohtainen 

julkisuus parantaa menettelyn kontrollia ja varmistaa tuomioistuinsovittelijan tasapuolisuutta ja puo-

lueettomuutta.326 Lakivaliokunnan mietinnöissä julkisuuden säilyttäminen nähtiin tärkeänä lähtökoh-

tana, koska tuomioistuinsovittelussa kyse on viranomaistoiminnasta.327 Tuomioistuinsovittelussa siis 

noudatetaan tuomioistuinsovittelulain rinnalla oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistui-

missa annettua lakia (370/2007, YTJulkL) rajoitusperusteineen. Pääsääntöisesti tuomioistuinsovit-

telu on siis erillisneuvotteluja lukuun ottamatta julkista.328  

 

 
324 HE 114/2004 vp, s. 34–35; Ervasti 2013, s. 100–101.  
325 HE 114/2004 vp, s. 35. Näin sovittelussa vältytään osapuolten välisiltä menettelyä koskevilta konflikteilta, mutta mi-

käli osapuoli tai osapuolet yhdessä eivät hyväksy sovittelijan päätöksiä, he voivat keskeyttää menettelyn. 
326 HE 284/2010 vp, s. 15; HE 114/2004 vp, s. 23. Mahdollistaahan sovittelun julkisuus objektiivisen puolueettomuusar-

vioinnin, vaikka konfliktiteoreettisesti sen merkitystä ei erityisemmin korosteta osapuolten subjektiiviselle oikeudenmu-

kaisuuskäsitykselle pohjautuvassa menettelyssä (Linnanmäki 2019, s. 164). 
327 LaVM 32/2010 vp, s. 4; LaVM 4/2005 vp, s. 5.  
328 Vrt. Ervasti 2014, s. 127–128; Ervasti 2013, s. 121–128. Sovittelun luottamuksellisuutta pidetään laajasti menettelyn 

edellytyksenä (Rubinson 2018, s. 1364 alaviitteineen). 



54 
 

Tuomioistuinsovittelulain 12 §:ssä on kuitenkin rajoitettu menettelyn yleisöjulkisuutta, koska sovit-

telu ei ole oikeudenkäyntiin rinnastettava menettely. Yleisön läsnäolo tuomioistuinsovittelussa hei-

kentää sovittelun keskeistä tavoitetta luoda osapuolten keskusteluyhteyttä tukeva luottamuksellinen 

ilmapiiri. Niinpä osapuolten yhteisestä pyynnöstä sovittelu voidaan toimittaa ilman yleisöä, ellei luot-

tamus sovittelun asianmukaisuuteen tai muu painava syy, kuten huomattava yhteiskunnallinen mer-

kitys, edellytä asian julkista käsittelyä.329 Käytännössä sovittelu järjestetäänkin suljetuin ovin, jos 

osapuolet sitä toivovat.330 Konfliktiteoreettisesti sovittelun luottamuksellisuus on tärkeä osa sovitte-

lua mahdollistaen aidon vuorovaikutuksen osapuolten välillä.331 Samalla luottamuksellisuus kuiten-

kin suojaa sovittelun lopputulosta menettelyltä itseltään varsinkin,332 kun sovittelussa ei menettelyn 

aikana yleensä laadita muita dokumentteja kuin sovintosopimus.333 

 

Sovinnon edistämisessä prosessissa sovintoneuvotteluja toisen osapuolen läsnä olematta (erillisneu-

vottelut/erilliskeskustelut) ei ole yksimielisesti hyväksytty, koska niiden pelätään vaarantavan tuo-

marin puolueettomuuden mahdollisessa sovittelua seuraavassa pääkäsittelyssä.334 Sen sijaan tuo-

mioistuinsovittelussa sovittelija vaihtuu oikeudenkäyntiin siirryttäessä (TuomSovL 14.2 §). Niinpä 

tuomioistuinsovittelulaissa sallitaan erillisneuvottelut osapuolten yhteisellä suostumuksella, joissa 

yleisö ei saa olla läsnä (TuomSovL 6.3 ja 12 §). Luottamuksellinen keskustelu yhden osapuolen 

kanssa voi antaa tuomioistuinsovittelijalle ymmärrystä osapuolen tilanteesta, suhteesta muihin osa-

puoliin tai osallisiin, intressistä lähteä sovitteluun ja sen tavoitteista.335  Lisäksi erillisneuvottelut tar-

joavat sovittelijalle mahdollisuuden testata ja kyseenalaistaa osapuolten realiteetteja ilman toisen osa-

puolen läsnäoloa.336 Näin sovittelija voi menestyä paremmin tehtävässään. 

 

 
329 HE 284/2010 vp, s. 15, 24; HE 114/2004 vp, s. 23, 40–42. 
330 Aaltonen 2015, s. 141–142; Ervasti 2014, s. 128. 
331 Goldberg – Sander – Rogers – Cole 2012, s. 247; Deason 2005, s. 563–565. 
332 Hietanen-Kunwald 2018, s. 102; Rubinson 2018, s. 1365–1366. Hietanen-Kunwald ei pidä luottamuksellisuutta sovit-

telun määritelmässä olennaisena kriteerinä, eikä sovittelun sitovuuden justifikaatioperusteena, vaikka se on tärkeä ele-

mentti (Hietanen-Kunwald 2018, s. 206–207, 224). 
333 Aaltonen 2020, s 489; Ervasti 2014, s. 128; Ervasti 2011b, s. 3. Tuomioistuimen vahvistama sovintosopimus on läh-

tökohtaisesti julkinen asiakirja (YTJulkL 22 §), ellei sen julkisuutta ole erikseen rajoitettu. Esimerkiksi huoltoriitojen 

tuomioistuinsovittelussa, jossa saatetaan sopimuksiin kirjata yksityiskohtaisia henkilökohtaisia sopimusehtoja, osa sopi-

muksesta voidaan laatia vanhempien tahdosta erilliseksi vahvistamattomaksi asiakirjaksi (Aaltonen 2015, s. 143). 
334 HE 114/2004 vp, s. 6. 
335 HE 114/2004 vp, s. 35, 42. Erillisneuvottelussa sovittelija voi myös kuulla painostuksesta, pelosta tai muusta valta-

epätasapainosta osapuolten välillä (Flinck 2013, s. 96). Erilliskeskustelujen nähdään myös mahdollistavan epäröiville 

heidän äänensä kuuluviin (Welsh 2017, s. 752). 
336 Aaltonen 2015, s. 250. Ks. myös Kilpeläinen 2016 s. 45–62. Kilpeläinen tutkii lisensiaatin työssään empiirisellä tut-

kimuksella erilliskeskusteluja suomalaisessa tuomioistuinsovittelussa. Hänen havaitsemiaan hyviä puolia erilliskeskuste-

luissa osapuolille ovat: kokemus kuulluksi tulemisesta ja tunteiden käsittelyn helppous sekä hankalien asioiden saaminen 

mukaan yhteiskeskusteluun. Lisäksi erilliskeskusteluissa sovittelijan on mahdollista evaluoida tapausta ja asianajajan tu-

kea päämiestään paremmin. 
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Sovittelun luottamuksellisuutta lisää entisestään tuomioistuinsovittelijan salassapitovelvollisuus 

(TuomSovL 13 §)337 ja todistamiskielto (OK 17:11.2)338. Todistamiskiellon taustalla on sovitteludi-

rektiivin 7 artikla poikkeuksineen. Sovittelun luottamuksellisuus voidaan kuitenkin murtaa sekä so-

vitteludirektiivin että kansallisten lakien poikkeussäännöksillä.339 Osapuolia taas koskee vetoamis-

kielto (TuomSovL 16 §), jonka mukaan osapuoli ei saa vedota ilman vastapuolen suostumusta myö-

hemmässä oikeudenkäynnissä siihen, mitä sovittelun aikana on esitetty. Huoltoriitaoikeudenkäyn-

nissä vetoamiskiellon merkitys kuitenkin heikkenee, koska indispositiivisissa asioissa tuomioistui-

men on voitava selvittää kaikki lapsen edun arvioinnin kannalta merkitykselliset seikat, vaikka ne 

olisivat tulleet esiin sovittelussa käydyssä keskustelussa.340 

 

Erillisneuvottelujen ei alkujaan katsottu kuuluvan osaksi osapuolten itsemääräämisoikeutta, vaan so-

vittelu tapahtui osapuolten välisin keskusteluin. Sovittelumenettelyyn eivät sopineet evaluoivat so-

vittelijat, erillisneuvottelut tai edes oikeudelliset avustajat.341 Erillisneuvottelujen käyttö jakaakin 

mielipiteitä. Erillisneuvotteluja on muun muassa arvosteltu siitä, että ne saattavat muodostaa uhan 

sovittelijan puolueettomuudelle ja tasapuolisuudelle yksilön itsemääräämisoikeuteen tukeutuvassa 

menettelyssä.342 Sovittelija voi erilliskeskusteluissa saada myös haltuunsa tietoa, jota ei ole muilla 

osapuolilla. Luottamuksellisesti saatuun informaatioon ei toinen osapuoli voi kommentoida, eikä kor-

jata mahdollisesti hänen mielestään virheellistä tietoa.343 Niin ikään erillisneuvottelut mahdollistavat 

sovittelijalle laajemman ja syvällisemmän ymmärryksen konfliktista kuin osapuolilla, joiden tulisi se 

itse ratkaista.344 Lisäksi huoltoriitojen tuomioistuinsovittelu on keskeytettävä, mikäli toiselta van-

hemmalta puuttuu jokin lapsen edun kannalta merkityksellinen tieto, jota sovittelija ei 

 
337 Sovittelija tai sovittelijan avustaja ei saa ilmaista mitä hän tehtävässään on saanut tietää soviteltavasta asiasta, jollei 

se, jonka hyväksi vaitiolovelvollisuus on säädetty, anna suostumustaan tietojen ilmaisemiseen tai laissa muuta säädetä 

(TuomSovL 13 §). 
338 Luottamuksellisuuden vastapuolena on sovittelussa saavutetun tiedon käytön kielto todistelutarkoituksessa (Goldberg 

– Sander – Rogers – Cole 2012, s. 247). Suomessa todistamiskiellosta säädetään oikeudenkäymiskaaressa: Riita-asioiden 

sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetussa laissa (394/2011) tarkoitettu sovittelija ei 

saa riita-asiassa todistaa siitä, mitä hän tehtävässään on saanut tietää soviteltavasta asiasta, elleivät erittäin tärkeät syyt 

ottaen huomioon asian laatu, todisteen merkitys asian ratkaisemisen kannalta ja seuraukset sen esittämisestä sekä muut 

olosuhteet vaadi todistamista tai se, jonka hyväksi vaitiolovelvollisuus on säädetty, todistamiseen suostu (OK 17:11.2). 
339 Tilanteita, joissa salassapitovelvoite voidaan murtaa ovat esimerkiksi lastensuojelun tarpeen selvittäminen, huostaan-

oton valmistelu ja tiedonhankinta huoltoriidan oikeudenkäyntiä varten (Aaltonen 2015, s. 145). 
340 Aaltonen 2020, s. 490; Aaltonen 2015, s. 147. 
341 Welsh 2001a, s. 796, 809. 
342 Welsh 2017, s. 753; Ervasti – Nylund 2014, s. 307–310. Toisaalta on tutkittu, että erillisneuvottelut voivat jopa paran-

taa osapuolten suhdetta sovittelijaan, mutta heikentää heidän suhtautumistaan toisiinsa ja yleisesti sovitteluun (Eisenberg 

2015, s. 260). 
343 Näin saattaa olla myös välimiesmenettelyssä, jossa sovittelija jatkaa välimiehenä epäonnistuneen sovitteluyrityksen 

jälkeen. Erillisneuvotteluissa välimiehelle jaettu luottamuksellinen tieto herättää helposti epäilyjä sen vaikutuksesta osa-

puolten tarpeelliseen tilaisuuteen ajaa asiaansa ja välitystuomioon. Ks. tarkemmin Linna 2017, s. 490, 494–496. 
344 Ervasti – Nylund 2014, s. 307–310. Ks. myös Hietanen-Kunwald 2018, s. 221. 
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salassapitovelvollisuutensa sitomana voi paljastaa.345 Tuomioistuinsovittelijan tulisi siis varmistua 

siitä, että osapuolet hyväksyvät omasta tahdostaan erillisneuvottelut.346 Kilpeläinen kannattaa erillis-

keskustelujen käyttöä vain rajoitetusti ja oikein ajoitettuina, koska ne heikentävät sovittelun perus-

elementtejä: osapuolten välistä vuorovaikutusta, ymmärryksen lisääntymistä ja yhteistyötä.347 

 

4.2.4 Sovinnon aikaansaaminen  

 
R60: ”Korostan alkupuheenvuorossani sitä, että menettelyssä on tärkeää, että osapuolet etsivät rat-

kaisua, eikä sovittelija.”  

– Riita-asioiden tuomioistuinsovittelija  

 

FR37: ”– – Asianosaiset voivat myös sopia sellaisista seikoista, joihin tuomioistuin ei voisi ottaa 

päätöksessään tai tuomiossaan kantaa. Esimerkkinä esimerkiksi follossa asianosaisten välinen kom-

munikaatio, lasten tavaroiden siirtyminen vanhemmalta toiselle yms.” 

 

    – Follo- ja riita-asioiden tuomioistuinsovittelija 

 

Tuomioistuinsovittelulain 7 §:n 1 momentin mukaan sovittelijan tulee auttaa osapuolia heidän pyrki-

myksessään päästä yhteisymmärrykseen ja sovinnolliseen ratkaisuun. Hallituksen esityksessä 

(114/2004 vp) täsmennetään, että sovittelijan rooli on ensisijaisesti sovintoa edistävä. Hänen ei tulisi 

oma-aloitteisesti nostaa esille ratkaisuvaihtoehtoja, vaan tukea osapuolten omia sovintopyrkimyksiä 

ja pyrkiä osapuolten välisen keskusteluyhteyden rakentamiseen. Fasilitatiiviselle sovittelulle tyypil-

listä on asianosaisten aktiivinen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuus käsittelyyn sekä lopputu-

loksen muotoilemiseen. Sen sijaan evaluatiivinen sovittelu rinnastetaan hallituksen esityksessä tuo-

mioistuimen lainkäyttötoimintaan.348 Sovittelijan tehtäviksi mainitaan muun muassa suotuisan kes-

kusteluilmapiirin ja –yhteyden luominen sekä osapuolten odotusten ja intressien pohjalta rakennet-

tava vuorovaikutus. Sovittelun tulee olla tukevaa, eikä tarjota ulkoapäin ratkaisua riitaan.349 Siten ei 

 
345 Aaltonen 2015, s. 142, 143, 251. Kilpeläisen havaitsemia erilliskeskustelujen huonoja puolia ovat osapuolten välisen 

suoran vuorovaikutuksen katkeaminen ja osapuolten kokema epäluulon lisääntyminen (yksilökohtaista). Lisäksi sovitte-

lijaan liittyviä havaintoja ovat vaara paljastaa luottamuksellista tietoa, liiallinen evaluointi ja sovittelijan viestinviejän 

asema (harvinaista) (Kilpeläinen 2016 s. 62–68). 
346 LaVM 4/2005 vp s. 5; Ervasti – Nylund 2014, s. 210; Ervasti 2013, s. 103. Kilpeläisen mukaan osapuolet lähes poik-

keuksetta hyväksyvät sen, mitä sovittelija heille menettelyn suhteen ehdottaa (Kilpeläinen 2016 s. 42). 
347 Kilpeläinen 2016 s. 19-20, 74–75.  
348 HE 114/2004 vp, s. 4–5, 22. 
349 HE 114/2004 vp, s. 19, 36. 
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ole yllättävää, että fasilitatiivisuus näyttäisi olevan tuomioistuinsovittelun lähtökohta niin lain esi-

töissä kuin oikeuskirjallisuudessakin.350  

 

Menettelyn asiantuntijana fasilitatiivisella sovittelijalla on kuitenkin vastuu prosessinjohdosta.351 Me-

nettelyn ohjaus ilmenee muun muassa vuorovaikutusta vaiheistavan jäsentelyn käyttämisenä ja osa-

puolten vuorovaikutuksen rajaamisena kohti ongelmanratkaisua.352 Sovittelijan katsotaan myös voi-

van informoida osapuolia siitä, minkälaiset sopimukset ylipäänsä ovat mahdollisia ja mitä sopimuksia 

voidaan vahvistaa, ellei osapuolilla ole jo näitä tietoja tai oikeudellisia avustajia mukanaan. Ervasti 

kutsuu toimintaa sovittelumenettelylle tarpeellisten edellytysten luomiseksi, eikä siihen liity puuttu-

mista sovintosopimuksen sisältöön.353 On kuitenkin vaikea arvioida, milloin menettelyllinen ohjeis-

tus lakkaa ja sisällöllinen alkaa. Kumpaan luokkaan kuuluu esimerkiksi lapsen eri tapaamisvaihtoeh-

doista kertominen?354 Linnanmäki erottelee menettelyllisen ohjeistuksen sisällöllisestä sen perus-

teella, määrittelevätkö osapuolet keskustelun sisällön vai onko kyse sovittelijan omasta aktiivisuu-

desta.355 Vielä haastavampaa sovittelijan on kuitenkin arvioida hänen oman toimintansa vaikutuksia 

osapuolten päätöksentekoon.356 Tuomioistuinsovittelija on auktoriteettiasemassa ja vastuussa sovit-

telun etenemisestä. Hänen käyttämillään osapuolten itsemääräämisoikeutta tukevillakin tekniikoilla, 

kuten osapuolten valitseman päätöksentekonormiston testaamisella sekä kriittiseen ajatteluun kan-

nustamisella, saattaa tosiasiassa olla ohjausvaikutusta osapuolten ”itsenäisen” sovintoratkaisun ai-

kaansaamiseksi.  

 

Menettelyn aikana sovittelijalla on siis useita eri keinoja toteuttaa sovittelua, joista osa on fasilitatii-

visia, toiset ei niinkään. Sovittelun toteutettavuutta tietyn sovittelumallin mukaan onkin epäilty.357 

 
350 Linna 2019, s. 123; Aaltonen 2015, s. 43; Ervasti 2013, s. 99, 106; Koulu 2006, s. 135. Linnanmäki näkee, että huol-

toriitojen tuomioistuinsovittelu on kuitenkin alkanut haastaa tuomioistuinsovittelun fasilitatiivista painotusta. Lapsen 

edun turvaamiseksi evaluatiivinen sovittelutyyli nähdään tarpeellisena, vaikka oikeudellisesta arvioinnista ei tällöinkään 

ole kysymys. Evaluatiivisuus ilmenee muun muassa sovittelijan velvollisuutena suhtautua vakavasti lapsen edun valvon-

taan, mikä ilmenee esimerkiksi saatavilla oleviin asiakirjoihin tutustumisena, oma-aloitteisena lapsen hyvinvoinnin kan-

nalta keskeisten asioiden esiin nostamisena sekä sovittelun keskeyttämisenä lapsen edun vaarantuessa (Linnanmäki 2019, 

s. 180, 202–207). 
351 Hietanen-Kunwald 2018, s. 175. 
352 Saul 2012, s. 5.  
353 Ervasti 2013, s. 138-139. Ks. myös Aaltonen 2015, s. 112. Hänen mukaansa sovittelijan tehtäviin kuuluu (ellei oikeu-

dellisia avustajia ole) neutraalin informaation jakaminen laeista ja oikeuskäytännöstä, mutta oikeudellisten neuvojen an-

tamisesta tulisi kieltäytyä. Myös Hietanen-Kunwald näkee, ettei pääasiassa itsemääräämisoikeudelle pohjautuvaan me-

nettelyyn sovi oikeudellisten neuvojen antaminen tai aktiivinen lopputulokseen vaikuttaminen (Hietanen-Kunwald 

2019a, s. 110).  
354 Vastaaja FR17. 
355 Linnanmäki 2019, s. 253. 
356 Ks. myös Riskin 2003, s. 16–17. 
357 Hietanen-Kunwald 2018, s. 129; Rubinson 2018, s. 1361, 1367; Virolainen 2013b, kohdat 24–25; Riskin 2003, s. 16–

17. 
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Esimerkiksi Marylandin osavaltion tehdyssä huoltoriitojen tuomioistuinsovittelua koskevassa tutki-

muksessa yksin fasilitatiivisiksi luokiteltavien reflektoivien tekniikoiden – kuten osapuolten aktiivi-

sen kuuntelemisen, tunteiden ja arvojen validoimisen ja tarkentavien kysymysten käyttämisen – on 

osoitettu jopa heikentävän todennäköisyyttä saavuttaa sovinto. Yhdessä asiaa selventävien keinojen 

kanssa – joita tutkimuksen mukaan ovat esimerkiksi yhteenvetojen tekeminen sekä osapuolten kan-

nustaminen ratkaisuehdotusten tekemiseen ja niiden testaamiseen – saavutetaan parhaiten sekä per-

sonoitu sovinto, että osapuolten vuorovaikutuksen kohentuminen. Toisaalta evaluatiivisiksi luokitel-

tavien selittävienkään sovittelutekniikoiden358 käyttäminen ei aiheuta tilastollisesti merkittävää muu-

tosta osapuolten suhtautumisessa sovittelijaan tai sovinnon saavutettavuuteen. Sen sijaan ohjaavat 

tekniikat – kuten yhden osapuolen ideoiden ajaminen ja prosessin suuntaviivoista kiinni pitäminen 

(osapuolen käytökseen puuttumalla) sekä osapuolen tulkitseminen toiselle osapuolelle – heikentävät 

sovittelijan puolueettomuutta osapuolten silmissä.359  

 

Suomalaisessa huoltoriitojen tuomioistuinsovittelussa sovittelija joutuu usein jo lähdössä tasapainot-

telemaan fasilitatiivisen ja evaluatiivisen sovittelun välimaastossa, koska hänen tulee huomioida lap-

sen etu. Myös osapuolet saattavat odottaa sovittelijalta aktiivista roolia.360 Sovittelijan ohjaava ote on 

perusteltu esimerkiksi silloin, kun huoltoriidan taustalla on lähisuhdeväkivaltaa tai psykososiaalisia 

ongelmia.361 Linnanmäen sanoin fasilitatiivinen rooli ei enää riitä, jos sovittelijan on otettava kantaa 

osapuolten näkemysten lainvastaisuuteen. Lisäksi lapsen edun kokonaisarviointi puoltaa evaluatiivi-

sempaa sovittelua, joka antaa sovittelijalle mahdollisuuden tarjota asiantuntemuksensa osapuolten 

käyttöön.362  

 

Linnanmäki huomioi havainnointi- ja haastattelututkimuksessaan, että myös suomalaisessa huoltorii-

tojen tuomioistuinsovittelussa on menettelyn aikaisia evaluatiivisia piirteitä, kuten vanhempien juri-

dinen, sosiaalinen ja psykologinen informoiminen, sovittelijan oma-aloitteinen potentiaalisten riito-

jen ja ongelmakohtien esiin nostaminen, vanhempien näkökulmiin, asemiin ja ehdotuksiin kantaa 

ottaminen sekä voimakas keskustelun rajaaminen. Sovittelussa käytetään myös painostuskeinoja so-

pimuksen saavuttamiseksi ja realiteettien ymmärtämiseksi.363 Nähdäkseni yksilön oikeusturvan 

 
358 Tutkimuksen selittäviä sovittelutekniikoita ovat muun muassa sovittelijan omien mielipiteiden jakaminen, tapausarvi-

oiden ja sovintoehdotusten tekeminen, oikeudellinen arvioiminen ja uusien aiheiden esiin nostaminen. 
359 Eisenberg 2015, s. 259–262. 
360 Aaltonen 2015, s. 44–46; Ervasti 2013, s. 107. Asiantuntija-avustaja saa myös oma-aloitteisesti nostaa esiin lapsen 

hyvinvoinnin kannalta keskeisiä seikkoja (OMML 25/2013, s. 78). 
361 Linnanmäki 2019, s. 180; Aaltonen 2015, s. 199. 
362 Linnanmäki 2019, s. 202–204. 
363 Linnanmäki 2019, s. 254–260. 
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kannalta olennainen kysymys on, milloin sallitusta paineesta tulee laitonta painostamista.364 Huono 

sovittelu liitetään usein ”väärään” sovittelumalliin tai sovittelijan epäpätevyyteen, kun sen sijaan so-

vitteluun olisi tarpeen luoda oikeudelliset kriteerit virheelliselle menettelylle.365 Toisaalta yhdyn 

Nancy Welshin näkemykseen, että osapuolten itsemääräämisoikeuden määrittelyn typistäminen aino-

astaan painostuksen puuttumiseksi edustaisi siitä hyvin kapeaa näkemystä.366 

 

4.2.5 Tuomioistuinsovittelijan sovintoehdotus 

 
FR3: ”Sovittelun tarkoituksena on, että osapuolet itse löytävät itse sovinnollisen ratkaisun. Sovittelun 

tarkoituksena on auttaa heitä tässä. Sovittelun alussa tämä tuodaan esiin, mistä syystä osapuolet 

eivät edes kysy sovintoehdotusta.” 

 

– Follo- ja riita-asioiden tuomioistuinsovittelija 

 

FR20: ”Olen sanoittanut osapuolten näkemyksiä, tuonut esiin eroavaisuuksia ja yhteneväisyyksiä 

sekä yrittänyt sovittaa niitä yhteen – –.” 

 

– Follo ja riita-asioiden tuomioistuinsovittelija 

 

Tuomioistuinsovittelu ei sisällä tuomitsemistoimintaan verrattavaa lainkäyttöä, mikä on tuomarin pe-

rinteinen tehtävä. Lisäksi, kuten aikaisemmin on käynyt ilmi fasilitatiivisessa menettelyssä sovitteli-

jan ei tulisi lainkaan ottaa kantaa sovintosopimuksen sisältökysymyksiin. Ensisijaisesti tuomioistuin-

sovittelijan tulee siis pyrkiä auttamaan osapuolten välisessä kommunikaatiossa ja sovintoneuvotte-

luissa. Silti tuomioistuinsovittelulain 7 §:n 2 momentin mukaan: osapuolten pyynnöstä tai suostu-

muksella sovittelija voi tehdä ehdotuksen asian sovinnolliseksi ratkaisemiseksi. Ehdotus voidaan pe-

rustaa siihen, minkä sovittelija osapuolten sovittelussa esiin tuomien seikkojen perusteella harkitsee 

tarkoituksenmukaiseksi. Näin tuomioistuinsovittelijalle on annettu mahdollisuus arvioida asiaa sekä 

vaikuttaa sovinnon suuntaan ja sisältöön, kunhan osapuolet siihen vain suostuvat.367 Käyttämästäni 

 
364 Ks. laajemmin Hietanen-Kunwald 2018, s. 113–114. Hän jatkaa, että painostamisen osoittaminen sovittelussa ja sen 

todistaminen, että sopimus syntyi painostamisen seurauksena saattaa osoittautua hankalaksi luottamuksellisessa menet-

telyssä. Esimerkiksi Welshin mukaan osapuolten välisen painostuksen tulee sovittelussa olla eksplisiittistä, jotta siihen 

puututaan (Welsh 2017, s. 728; Welsh 2001b, s. 74). 
365 Rubinson 2018, s. 1367; Ryan 2000, s. 1869. Suomalaisessa tuomioistuinsovittelussa sovittelija tekee sovintosopi-

muksen vahvistamisharkinnan, johon palaan jaksossa 4.3.1. Osapuolten tai heidän avustajiensa arvioitavaksi jää kuitenkin 

sovittelijan toiminnan asianmukaisuus. 
366 Welsh 2017, s. 729. 
367 HE 114/2004 vp, s. 36. 
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käsitteestä sovintoehdotus käytetään hallituksen esityksessä termiä ratkaisuehdotus368 ja oikeuskir-

jallisuudessa molempia.369  Tuomioistuinsovittelulaissa on päädytty käsitteeseen ehdotus. 

 

Sovintoehdotusarviointi on toissijaista.370 Ervastin mukaan tuomioistuinsovittelijan tulisi suhtautua 

varovaisesti evaluatiivisen roolin ottamiseen sovittelussa ja melko pidättyvästi oma-aloitteisen sovin-

toehdotukseen tekemiseen, ellei sovittelija havaitse selkeitä viitteitä ehdotuksen sovintoa edistävästä 

vaikutuksesta. Hän perustelee näkemystään sillä, ettei sovittelijalta ensisijaisesti odoteta sisällöllistä 

arviota tapauksen ratkaisemiseksi. Jos osapuolet haluaisivat saada tuomioistuimelta arvion asiassa, 

he olisivat laittaneet kanteen vireille.371 Sen sijaan Virolainen arvelee, että sovittelijan lienee mahdo-

tonta päästä kokonaan eroon tuomarin roolista. Sovittelun osapuolet luultavasti eivät sitä käytännössä 

häneltä edes odota, vaan toivovat johdateltua sovintoa, joka vastaisi pitkälti lainmukaista ratkaisua 

asiassa. Miksi osapuolet muuten olisivat pyytäneet juuri tuomaria sovittelijaksi? Vaikutusta on puo-

lueettomuuden lisäksi myös tuomarin asiantuntemuksella.372 Näkemykseni mukaan tuomarin asema 

sovittelijana liittyy ennen kaikkea menettelylliseen oikeudenmukaisuuteen. Osapuolet voivat tuomio-

istuimessa luottaa tulevansa kohdelluiksi reilusti, vaikka pääsevät itse vaikuttamaan riidanratkaisun 

menettelytapoihin ja lopputulokseen.373 

 

Jotta kannanmuodostus sovintoehdotuksen tekemiseen olisi ollut selkeämpää, tuomioistuinsovittelu-

lain uudistusta valmistelevan oikeusministeriön työryhmän mietinnössä ehdotettiin, ettei sovittelija 

voisi enää oma-aloitteisesti tarjoutua osapuolten suostumuksella tekemään sovintoehdotusta, vaan 

vastata ainoastaan heidän sovintoehdotuspyyntöönsä. Lisäksi esiin tuotiin toisen momentin poistami-

nen kokonaan laista.374 Esimerkiksi Suomen Asianajajaliiton sovittelusääntöjen mukaan sovittelija 

voi tehdä vain osapuolten pyynnöstä asianosaisille sovintoesityksen.375 Myös oppaassa 

 
368 HE 114/2004 vp, s. 36. 
369 Ks. Ervasti 2013, s. 108. 
370 HE 114/2004 vp, s. 22, 36. 
371 Ervasti 2013, s. 106–108; Ervasti 2011b, s. 23, 41. Ks. myös HE 114/2004 vp, s. 36. Sovittelijan tai avustajan tehtävänä 

ei myöskään huoltoriitojen tuomioistuinsovittelussa tulisi olla pyrkimys ratkaista osapuolten puolesta soviteltavia kysy-

myksiä tai tehdä ratkaisuehdotuksia. Aaltosen mukaan huoltoriitojen tuomioistuinsovittelun sovittelukäytännössä on syn-

tynyt yhteinen näkemys siitä, etteivät sovittelija tai asiantuntija-avustaja normaalisti edes vanhempien pyynnöstä anna 

arviota lapsen edun mukaisesta ratkaisusta (Aaltonen 2015, s. 44–45, 138–139). 
372 Virolainen 2013b, kohta 25. Hietanen-Kunwald arvioi, että tuomioistuimet pyrkivät kohtelemaan samanlaisia tapauk-

sia samalla tavalla ja erilaisia eri tavalla periaatteiden mukaan, jotka perustuvat lakiin tai yleisiin sosiaalisiin normeihin 

konfliktiteoreettisen pareto-optimaalisen tehokkuuden sijaan (Hietanen-Kunwald 2018, s. 121). 
373 Welsh 2017, s. 733–736; Hollander-Blumoff – Tyler 2011, s. 2-3, 19; Riskin – Welsh 2008, s. 79–80; Welsh 2001a, 

s. 816, 847–849.  
374 OMML 64/2010, s. 20. Helsingin käräjäoikeus esitti lakiin tiukennusta siten, että osapuolten pyynnöstä sovittelija voi 

erityisestä syystä tehdä ehdotuksen asian sovinnolliseksi ratkaisemiseksi. SSF puolestaan katsoi, että pykälän toinen mo-

mentti tulisi poistaa, koska fasilitatiivisessa ohjauksessa sovittelijan ei pidä tehdä ehdotusta asian ratkaisemiseksi (OMML 

64/2010, s. 20). 
375 Suomen Asianajajaliiton sovittelusäännöt, kohta 8. 
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keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöihin katsotaan, että sovittelussa ennen välimiesme-

nettelyä välimiesten on syytä varoa esittämästä kannanottoja, joiden voi nähdä heikentävän luotta-

musta heidän puolueettomuuteensa ja riippumattomuuteensa. Poikkeuksena on osapuolten nimen-

omaisesta pyynnöstä annettu ennakkokäsitys lopputuloksesta, joka saattaa suojata välimiehiä esteel-

lisyysväitteiltä mahdollisessa myöhemmässä menettelyssä.376 Vasta-argumenttina sovittelijan oma-

aloitteisen sovintoehdotuksen puolesta esitettiin sovittelun juuttuminen paikoilleen, mikäli kukaan 

osapuolista ei olisi valmis ottamaan ensimmäistä askelta ehdotuksen pyytämiseksi.377 Vastustuksen 

vuoksi sovintoehdotus jätettiin entiselleen, eikä muutosta sisällytetty hallituksen esitykseen.378 Kui-

tenkin jo hallituksen esityksessä (114/2004 vp) esitetään huoli, että liian aikaisin tai suoraviivaisesti 

käytettynä arvioiva sovittelu voi johtaa sovittelun epäonnistumiseen.379  

 

Kummankaan tuomioistuinsovittelulain hallituksen esityksissä ei ole täsmällistä määritelmää sovit-

telijan sovinto- tai ratkaisuehdotukselle, eikä selkeitä ohjeita sen tekemiseksi. Varhaisemman lain 

hallituksen esityksessä (114/2004 vp) tarkennetaan, että päätyessään arvioivaan sovitteluun sovitte-

lija voi arvioida aktiivisemmin asiaa ja osapuolten näkemysten vahvuuksia ja heikkouksia juridisen 

tai muun asiantuntemuksensa perusteella. Tuomioistuinsovittelijan evaluoivaa otetta perustellaan 

sillä, että riitojen ratkaisu on tuomioistuimen erityisosaamista. Näin tätä osaamista voidaan hyödyntää 

jo sovittelun varhaisessa menettelyvaiheessa ratkaisuehdotuksen muodossa.380 Evaluointi saattaa aut-

taa osapuolia lähtökohtiensa hahmottamisessa, vaikka tällöin sovittelija voi tukeutua lähinnä voi-

massa olevaan oikeuteen.381 Nähdäkseni alkuvaiheeseen sijoittuva oikeudellinen arviointi saattaa kui-

tenkin olla ongelmallista, koska sovittelun päätöksentekoprosessi perustuu lainkäytöstä poikkeavalle 

rationaliteetille ja osapuolten itse määrittelemälle oikeudenmukaisuudelle.382 Evaluointi alussa saat-

taa kaventaa osapuolten näköalaa ja vaikeuttaa asiantuntijaroolin omaksuneen sovittelijan pysymistä 

puolueettomana. Siitä huolimatta tuomioistuinsovittelulain mukaan oikeudellistenkin arviointien te-

keminen on sallittua, kunhan osapuolet siihen suostuvat. 

 

 
376 Savola 2015, s. 118, ks. poikkeuksista Linna 2017, s. 494–495. 
377 Sovittelun ajautuminen umpikujaan voi johtua monista syistä, kuten esimerkiksi osapuolen liian aikaisen tarjouksen 

takia loppuvasta neuvotteluvarasta, tunteisiin liittyvistä tekijöistä, strategisesta käyttäytymisestä (esim. sovittelun pitkit-

täminen) tai kasvojen säilyttämisestä (Ervasti – Nylund 2014, s. 371). 
378 HE 284/2010 vp, s. 22. 
379 HE 114/2004 vp, s. 36. 
380 Early neutral evaluation (ENE) on menettely, jossa sovittelija voi lausua sovittelun alkuun näkemyksensä osapuolten 

kannoista ja tämän jälkeen sovitella tai päinvastoin (Ervasti – Nylund 2014, s. 159). 
381 HE 114/2004 vp, s. 22, 36. 
382 Hietanen-Kunwald 2018, s. 54, ks. tarkemmin jaksot 2.3 ja 2.4. 
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Ensisijaisesti sovintoehdotusta pohtivaa tuomioistuinsovittelijaa kannustetaan osapuolten odotusten 

perustalta rakennettaviin sovintoehdotuksiin.383 Hallituksen esityksessä (HE 284/2010 vp) painote-

taan osapuolten yksilölliset olosuhteet huomioon ottavia ja tulevaisuuteen suuntautuvia sovintoehdo-

tuksia.384 Mitä pidemmälle sovittelu etenee sitä vahvemman aseman osapuolten odotusten tulisikin 

saada sovintosopimuksen sisällössä. Ajan myötä tulisi väistyä tarve ennakkotietoon voimassa olevan 

oikeuden sisällöstä. Oikeusministeriön työryhmän mietinnössä ehdotetaan, että sovintoehdotus tulisi 

perustaa osapuolten sovittelussa esiin tuomiin näkökohtiin ja tarpeisiin.385 Lisäksi sovintoon voi si-

sältyä myös muita kuin osapuolten alkuperäisiä vaatimuksia (TuomSovL 8 §). Sovittelussa ei siten 

tarvitse tavoitella lainmukaista ratkaisua, vaan osapuolten kannalta mahdollisimman kestäviä ja laa-

dukkaita myös tulevaisuudessa toimivia lopputuloksia.386 Uuden ja vanhan lain välinen ero näkyy 

siinä, että vanhan lain esitöissä painotetaan yleisiin kohtuus387- ja tarkoituksenmukaisuusnäkökohtiin 

perustuvaa harkintaa. Uudemman tuomioistuinsovittelulain valmisteluaineistossa (HE 284/2010 vp 

ja LaVM 32/2010 vp) taas kielletään jakamasta vastuuta tai riidan kohdetta kohtuusperustaisesti osa-

puolten kesken ja ehdotetaan tulevaisuuteen suuntautuvaa intressipohjaista tarkoituksenmukaisuus-

harkintaa.388 Tosin lakivaliokunnan mietinnössä korostetaan, ettei tarkoituksenmukaisuus tarkoita, 

etteikö sovintoehdotuksen tulisi olla myös kohtuullinen ja oikeudenmukainen. Tämä tulee sovittelijan 

arvioitavaksi viimeistään sovintoa vahvistettaessa.389  

 

Sovittelijan sovintoehdotuksen tekemistä kohtaan esitetään runsaasti kritiikkiä. Ensinnäkin osapuol-

ten itsemääräämisoikeutta voidaan pitää sovittelun oikeusturvamekanismina.390 Osapuolten tulisi itse 

päättää sovittelun aloittamisesta ja päättämisestä, keskeisistä näkökulmista ja heidän kannaltaan par-

haasta ratkaisusta. Evaluointi heikentää osapuolten itsemääräämisoikeutta, koska sen avulla sovitte-

lija voi vaikuttaa osapuolten ajatteluun ja valintoihin.391 Toisekseen evaluatiivisen sisällöllisesti kan-

taa ottavan sovittelun katsotaan vaarantavan sovittelijan tasapuolisuuden ja puolueettomuuden. Tuo-

mion tavoin sovintoehdotus sisältää kannanoton, joka perustuu sovittelijan valitsemille perusteille. 

 
383 HE 114/2004 vp, s. 36. 
384 HE 284/2010 vp, s. 14, 22. 
385 OMML 64/2010, s. 20. 
386 Linna 2019, s. 129. 
387 Kohtuullisuus käsitteenä on ongelmallinen, koska se liitetään juridiseen kohtuullisuussarviointiin, jolla pyritään kor-

jaamaan yksittäistapauksessa sopimusosapuolten välistä epätasapainoa (Ervasti 2013, s. 109). 
388 HE 284/2010 vp, s. 14–15; HE 114/2004 vp, s. 37; LaVM 32/2010 vp, s. 4.  
389 LaVM 32/2010 vp, s. 4. Virolainen näkee, että käytännössä sovittelija pyrkinee ainakin alitajuntaisesti edesauttamaan 

asianosaisia saavuttamaan sellaisen sovinnon, jota tuomarin kokemuksen mukaan voitaisiin pitää myös yleisesti hyväk-

syttävänä tai jopa "laillisena" (Virolainen 2013b, kohta 25).   
390 Riskin 2003, s. 18–20, 29–32; McAdoo – Welsh – Wissler 2003, s. 9. 
391 Sovittelijan puuttuminen sovintosopimuksen sisältöön tuo ulkoisia standardeja subjektiiviseen oikeuteen, jolloin tulos 

ei välttämättä enää tyydytä osapuolten näkemystä reiluudesta (Hietanen-Kunwald 2018, s. 121; McAdoo – Welsh – Wiss-

ler 2003, s. 9). 
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Ratkaisuehdotukselle perustuva sovinto on myös altis epäilylle sen tosiasiallisesta pohjautumisesta 

asiantuntijan auktoriteettivaltaan.392 Kolmanneksi sovittelijan arvioivat kannanotot saattavat ohjata 

osapuolia keskinäisen yhteistyön sijaan kilpailemaan toisiaan vastaan sovittelijan vakuuttamisessa, 

jonka nähdään muuttavan sovitteluprosessin luonnetta.393 Neljäs haaste liittyy sovittelijan pätevyy-

teen tehdä sovintoehdotus sovinnollisuuteen tähtäävässä menettelyssä. Sovittelija perustaa arvionsa 

epäformaalissa menettelyssä hankitulle puutteelliselle tiedolle.394 On kuitenkin muistettava, ettei osa-

puolten itsemääräämisoikeus ole tuomioistuinsovittelussa ainoa osapuolten oikeusturvan tae, eikä so-

vintoehdotus välttämätön edellytys evaluatiiviselle sovittelulle. 

 

4.3 Sovittelun päätös 
 

Tuomioistuinsovittelun päättämiselle on tuomioistuinsovittelulain 9 §:n 1 momentin mukaan kolme 

vaihtoehtoista tapaa. 

Tuomioistuinsovittelu päättyy, kun: 

1) asiassa vahvistetaan sovinto tai osapuolet ilmoittavat sovittelijalle muuten sopineensa asian;  

2) osapuoli ilmoittaa sovittelijalle, että ei halua asiaa enää soviteltavan; tai  

3) sovittelija päättää osapuolia kuultuaan, että sovittelun jatkaminen ei ole enää perusteltua. 

 

Näistä keskityn tuomioistuinsovittelijan tehtäviin eli sovinnon vahvistamisharkintaan ja mahdolli-

seen sovittelun päättämiseen perusteettomana.  

4.3.1 Sovinnon vahvistaminen 

 
FR25: ”Sovintoa ei vahvisteta, jos se on lainvastainen tai loukkaa sivullisen oikeutta tai on kohtuu-

ton. Yleensä molemmilla osapuolilla on lakimiesavustaja ja vielä sovittelijatuomari valvoo edellä 

mainittuja sovinnon esteitä.” 

– Follo- ja riita-asioiden tuomioistuinsovittelija 

 

R15: ”– – Olen kieltäytynyt myös vahvistamasta sovintoa tilanteessa, jossa toinen osapuoli selvästi 

ei ollut tyytyväinen sovinnon ehtoihin, mutta on kokenut olevansa pakotettu sopimaan asian.” 

 

 
392 Ervasti 2011b, s. 26.   
393 Linnanmäki 2019, s. 57; Ervasti – Nylund 2014, s. 308–310. Ks. myös Hietanen-Kunwald 2018, s. 157. Hän pohtii 

kysymystä osapuolten sopimukseen perustuvien odotusten kannalta eli ovatko osapuolet hyväksyneet sovintoehdotuksen 

osaksi menettelyä vai eivät. Evaluoivan sovittelutyylin merkityksen arvioiminen kuitenkin vaikeutuu, jos sovintoehdotus 

ei ole lähtökohtaisesti osa menettelyä. 
394 Ks. tarkemmin jakso 4.2.2. 
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– Riita-asioiden tuomioistuinsovittelija 

 

Sovitteludirektiivin 6 artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti sovinnon voi jättää vahvistamatta vain 

silloin, kun sen sisältö on jäsenvaltion lainsäädännön vastainen tai jos jäsenvaltion lainsäädäntö ei 

mahdollista sopimuksen täytäntöönpanoa.395 Direktiivin edellyttämä sovintosopimuksen täytäntöön-

panokelpoisuus toteutettiin Suomessa tuomioistuinsovittelulain 8 §:ssä. Tuomioistuinsovittelussa 

tehdyn sovinnon vahvistamiseen ja sovintoon sovelletaan vastaavasti, mitä laissa säädetään sovin-

nosta oikeudenkäynnissä (TuomSovL 8 §). Säännöksen tavoitteena on varmistaa, että sovittelu on 

oikeudenkäyntiin rinnastettavissa oleva menettely.396 Oikeudenkäymiskaaren 20 luvun 3 §:n 1 mo-

mentin mukaan sovinto vahvistetaan asianosaisten pyynnöstä. Sovintoa ei saa vahvistaa, jos se on 

lain vastainen tai selvästi kohtuuton taikka jos se loukkaa sivullisen oikeutta.397 Tuomioistuinsovit-

telussa vahvistettu sovinto pannaan täytäntöön kuten lainvoimainen tuomio (UK 2:12).398 

 

Sovinnon vahvistamiselle on siis oltava osapuolten yhteinen pyyntö, joka voidaan antaa vapaamuo-

toisesti. Sen jälkeen tuomioistuimen tulee arvioida sovintosopimuksen vahvistamisen esteperusteet 

viran puolesta. Hallituksen esityksen (114/2004 vp) mukaan sovittelijan ei kuitenkaan tulisi tarkastaa 

enempää, kuin mitä sovintosopimuksesta suoraan ilmenee ja vahvistettava osapuolten tahdon mukai-

nen sopimus, ellei sille ole esteitä.399 Nämä esteet ovat siis sopimuksen lainvastaisuus400, selvä koh-

tuuttomuus, sivullisen oikeuden loukkaus ja ei edes osittainkaan täytäntöönpanokelpoinen sovinto-

sopimus.401 Hyvän tavan vastaisuutta ei lisätty lakiin erikseen, koska kohtuuttomuus perusteen kat-

sottiin kattavan myös mahdolliset hyvän tavan vastaiset tilanteet.402 Huoltoriidoissa 

 
395 Sovintosopimuksen vahvistaminen on siten direktiivin lähtökohta.  
396 HE 284/2010 vp, s. 5–6. Myös aikaisemman lain hallituksen esityksessä sovinnon vahvistaminen on tarpeen, jotta 

sovittelu täyttäisi siihen liitetyt oikeusturvaodotukset ja tuottaisi osapuolille pysyvän ratkaisun (HE 114/2004 vp, s. 37). 
397 Vastaavasti tuomioistuinsovittelulain 23 §:n mukaan: Sovintoa ei saa vahvistaa täytäntöönpanokelpoiseksi, jos se on 

lain vastainen tai selvästi kohtuuton taikka jos se loukkaa sivullisen oikeutta. Sovintoa ei myöskään saa vahvistaa, ellei 

sitä voida panna täytäntöön ulosottokaaren mukaisesti (HE 284/2010 vp, s. 12; HE 114/2004 vp, s. 52).  
398 HE 114/2004 vp, s. 38, 52. 
399 HE 114/2004 vp, s. 52-53. 
400 Sovintosopimus on lainvastainen, jos se sisältää yhden tai useamman määräyksen, joka velvoittaa johonkin laissa 

kiellettyyn toimintaan tai käskee pidättäytymään laissa käsketystä toiminnasta. Yleensä tällainen toiminta tai laiminlyönti 

täyttää samalla jonkin rikoksen tunnusmerkistön. Tosin kyseessä voi olla myös on sovinto, jossa on sivuutettu lain pakot-

tavat säännökset (HE 114/2004 vp, s. 52–53, 58). Esimerkiksi ratkaisussa KKO 2020:75 korkein oikeus katsoi, että so-

vintosopimuksessa on kysymys kiinteistön kaupan esisopimuksesta, jota ei tehty maakaaren 2 luvun 1 ja 7 §:n mukaisesti. 

Käräjäoikeuden olisi pitänyt ottaa muotovirhe viran puolesta huomioon ja jättää sovintosopimus lainvastaisena vahvista-

matta. 
401 Suomessa tuomioistuinsovittelijan tulee siten jättää vahvistamatta sopimus, joka ei täytä sille asetettuja ulkoisia kri-

teereitä. Nämä tukevat osapuolten subjektiivisia oikeudenmukaisuuden standardeja. Hietanen-Kunwaldin mukaan tuo-

mioistuinsovittelulain 23 § muodostaakin yhdessä osapuolten tosiseikkoihin perustuvan rationaalisen päätöksenteon ja 

tietoisten valintojen kanssa sovittelun aineellisen oikeudenmukaisuuden periaatteen (Hietanen-Kunwald 2019a, s. 315; 

Hietanen-Kunwald 2018 s. 183). 
402 LaVM 4/2005, s. 8.  
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tuomioistuinsovittelijan on lapsen edun lisäksi otettava huomioon lapsenhuoltolain ja elatuslain sään-

nökset, jotta sovinto toteuttaisi lapsen edun yhtä hyvin kuin tuomioistuimen lainmukainen päätös. 

Tuomioistuin voi kuitenkin luottaa vanhempien sopimukseen, ellei ilmene aihetta olettaa, että sovinto 

olisi lapsen edun vastainen.403  

 

Hallituksen esityksen (114/2004 vp) mukaan selvä kohtuuttomuus tulee arvioitavaksi samoin kuin 

sopimussuhteissa yleensäkin. Arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota sopimuskäytäntöön vastaavissa 

oikeussuhteissa yleensä ja sopijapuolten asemaan suhteessa toisiinsa erityisesti kyseisessä tarkastel-

tavassa suhteessa. Tuomioistuinsovittelijan puuttumiskynnyksen tulisi olla matalampi niissä tilan-

teissa, joissa osapuolet eivät lähtökohtaisesti ole yhdenvertaisessa asemassa, kuten kuluttajakauppa- 

ja työsuhdesopimuksissa. Silti esteperusteiden laaja tutkiminen sopimuksen kohtuuttomuuden osalta 

on erikseen kielletty. Vahvistamatta tulee jättää lähinnä vain sovintosopimus, jossa kohtuuttomuus 

on ilmeistä ja ilmenee suoraan sopimusmääräyksistä. Sovittelijan ei tule laajemmin ryhtyä arvioi-

maan sopimuksen edullisuutta tai epäedullisuutta osapuolille.404 Tällä linjauksella korostetaan näh-

däkseni osapuolten sopimusvapautta, mutta se kaventaa sovittelijan mahdollisuutta enää sopimuksen 

vahvistamisvaiheessa arvioida sopimusosapuolten ominaisuuksia tai sopimuksen syntyolosuhteita, 

jotka kuitenkin vaikuttavat jälkikäteisessä sopimuksen pätemättömyysharkinnassa.405 Jaan siten Hie-

tanen-Kunwaldin näkemyksen, että vaikka osapuolet ovat sovittelussa vastuussa itse valitsemistaan 

olennaisista tosiasioista, sovittelijan tulee varmistua siitä, että osapuolet ymmärtävät menettelyn oi-

keudellisen luonteen. Osapuolten on myös hyväksyttävä sovintosopimus tietoisina siitä, ettei heidän 

 
403 HE 114/2004, s. 47–50; Ervasti 2013, s. 137, ks. tarkemmin jakso 3.2.2. 
404 HE 114/2004 vp, s. 52–53. Sovittelijan tehtävänä ei siten ole heikomman osapuolen auttaminen ”parempaan” sopi-

mukseen, jos osapuolet ovat yhdessä tehneet ratkaisun. Se, että yksi osapuoli näyttäisi objektiivisesti saavan enemmän 

sovinnossa, ei oikeuta sovittelijaa puuttumaan sopimuksen sisältöön tai kieltäytymään sen vahvistamisesta (Ervasti – 

Nylund 2014, s. 317). Sen sijaan rikos- ja riita-asioiden sovittelussa ohjeistetaan osapuolten ollessa tekemässä itselleen 

epäedullista sopimusta, että sovittelijoiden tulee ottaa asia esille ja ohjata heitä neuvoilla ja keskustellen (Flinck 2013, s. 

113). 
405 Hemmo 2003, s. 308–309, 329. Ks. myös Ervasti 2013, s. 138; Welsh 2001, s. 830. Suomessa perusteita oikeustoimen 

pätemättömyyteen ovat varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain (228/1929, OikTL) mukaan muun muassa 

törkeä tai lievä pakko (OikTL 28 ja 29 §), kiskominen (OikTL 31 §), petollinen viettely (OikTL 30 §), ilmaisuerehdys 

(OikTL 32.1 §), kunnianvastainen ja arvoton menettely (OikTL 33 §) sekä oikeustoimikelpoisuuden puute (Hemmo 2003 

s. 331–401). Esimerkiksi HelHO 6.6.2019, 717 (lainvoimainen) ratkaistavana olleessa lapsen elatusta koskevassa asiassa 

sovintosopimuksen pätemättömyyskanne ei menestynyt. Väitteen mukaan kantaja oli joutunut sovittelumenettelyn aikana 

vastaajan manipuloinnin kohteeksi. Hovioikeus arvioi sovittelun edellytyksiä, menettelyn väitettyä virheellisyyttä ja so-

vintosopimuksen pätemättömyyttä. Asiassa jäi näyttämättä, että vastaaja olisi jättänyt oman osansa sovintosopimuksesta 

täyttämättä tai että kantajan fyysinen tai psyykkinen terveydentila olisi ollut siten heikentynyt sovitteluistunnoissa, että 

sopimukseen vetoamisen olisi voitu sen vuoksi katsoa olevan kunnianvastaista ja arvotonta. Asiassa ei myöskään näytetty 

tapahtuneen sellaista erehdystä, olosuhteiden muutosta tai kantajan tietoon tullutta uutta seikkaa, joka olisi ollut syy so-

vinnosta irtautumiseen. 
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päätöksentekonsa tueksi ole varmuutta osapuolten oikeudellisista asemista ja tosiasioista, eikä syn-

tyvä sovintosopimus näin ollen vastaa mahdollisen oikeudenkäynnin lopputulosta.406  

 

Sivullisen oikeuden loukkaaminen on niin ikään sovintosopimuksen vahvistamisen este. Vain käsillä 

olevan oikeussuhteen sopimusosapuolia koskeva sopimus voidaan vahvistaa, koska sivullisen oi-

keusasemaan ei voida pätevästi tehdä sovittelussa muutoksia. Tuomioistuinsovittelijalla ei kuiten-

kaan ole velvollisuutta varmistua siitä, onko sivullisen oikeutta loukattu, ellei se käy suoraan ilmi 

sovintosopimuksesta.407 Ervasti ehdottaa kokonaisharkintaa kaiken sovittelussa esiin tulleen aineis-

ton perusteella, koska esimerkiksi sivullisen oikeutta loukkaavaa sopimusta ei pitäisi vahvistaa, jos 

oikeuden loukkaus on tuomioistuimen tiedossa. Lisätietoa tuomioistuimen ei tarvitsisi kuitenkaan 

hankkia omasta aloitteestaan.408 Esimerkiksi ratkaisussa KKO 2018:55 korkein oikeus katsoi, että 

sovintosopimuksen vahvistamiselle oli este, kun päätöstä asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muut-

tamisesta eivät olleet tehneet kaikki yhtiön osakkeenomistajat. Ollessaan tästä tietoinen hovioikeuden 

sovittelijan ei olisi pitänyt vahvistaa sopimusta.409  

 

Sovinnon vahvistamisesta on voimassa, mitä laissa säädetään sovinnosta oikeudenkäynnissä.410 Kui-

tenkin toisin kuin oikeudenkäynnissä411, tuomioistuinsovittelussa vahvistettava sovinto voi koskea 

myös muuta kuin osapuolten alkuperäisiä vaatimuksia (TuomSovL 8 §). Niinpä tuomioistuinsovitte-

lulain 23 §:n ja hallitusten esitysten (284/2010 vp ja 114/2004 vp) mukaan sovinnon vahvistaminen 

edellyttää lisäksi sitä, että kirjallisessa sovintosopimuksessa sovinnon kohde on yksilöity ja lopputu-

los niin täsmällisesti muotoiltu, että se voidaan panna vaikeuksitta täytäntöön.412 Tuomioistuinsovit-

telussa sovinnon vahvistaminen ja sovintosopimuksen sitovuus ratkaistaan siis pääsääntöisesti 

 
406 Hietanen-Kunwald 2019a, s. 315, 317–318; Hietanen-Kunwald 2018, s. 181, 189–191, aineellisen oikeudenmukaisuu-

den periaatteesta laajemmin s. 181–192. Ks. myös HE 114/2004 vp, s. 52. Sopimusvapauden piiriin kuuluvissa asioissa 

lainvastaisuutta tai hyvän tavan vastaisuutta ei ole erisisältöinen sovinto suhteessa siihen, miten tuomioistuin olisi lakia 

soveltamalla ratkaissut asian. 
407 HE 114/2004 vp, s. 52–53. 
408 Ervasti 2013, s. 138. 
409 KKO 2018:55. Ks. myös Hietanen-Kunwald 2019a, s. 318–320. Vahvistettavaa sovintosopimusta ei ollut syntynyt, 

koska sovintosopimuksen vahvistamisen edellytyksenä on pätevä sopimus.  
410 Sovinnon vahvistamisessa viimeistään konflikti tulee muuntaa oikeudellisille käsitteille sopivaksi ja sovittelun loppu-

tulos laillisiksi oikeuksiksi ja velvollisuuksiksi. Tavoitteet ja tarpeet, joita ei voi muuntaa oikeudellisiksi, menettävät 

merkityksensä oikeusjärjestelmässä. Vaikka itse menettely on suunniteltu tutkimaan osapuolten todellisia intressejä ja 

tarpeita, sopimuksen vahvistamisen jälkeen väite virheellisestä tahdonilmaisusta harvoin menestyy (Hietanen-Kunwald 

2018, s. 101, 110–111, 138). 
411 Dispositiivisissa riita-asioissa tuomioistuin on sidottu kannevaatimuksiin ja -väitteisiin (OK 24:3). Indispositiivisissa 

asioissa tavoitellaan aineellista totuutta ja sille perustuvaa lain mukaista ratkaisua (Linna 2019, s. 21, 99). 
412 HE 284/2010 vp, s. 27; HE 114/2004 vp, s. 24, 37. Ervastin mukaan riittänee, kunhan sovintosopimuksessa on täsmäl-

linen oikeudellisesti täytäntöönpantavissa oleva ydin, vaikka se muuten sisältäisikin erilaisia täytäntöönpanokelvottomia 

lausumia ja tavoitteita, kuten lupauksen anteeksipyynnöstä (Ervasti 2014, s. 35; Ervasti 2013, s. 137). Näin myös Aalto-

nen 2015, s. 177.  
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oikeudenkäymiskaaren, tuomioistuinsovittelulain sekä sopimusoikeudellisten normien ja periaattei-

den perusteella.413 Olen Linnanmäen kanssa yhtä mieltä siitä, että vahvistamisharkinnassa sovitteli-

jalla on viimeistään käytössään evaluoiva rooli.414 Sovittelija ei voi ottaa kantaa sopimuksen lainvas-

taisuuteen tai selvään kohtuuttomuuteen ilman sopimuksen sisällöllistä arviointia. Jos sovittelija pää-

tyy siihen, ettei sovintosopimusta tai sen osaa voida vahvistaa, hänen tulee antaa osapuolille mahdol-

lisuus muuttaa sopimusta tai pyytää suostumusta sopimuksen osittaiselle vahvistamiselle.415 Myös 

sopimuksen osittainen vahvistaminen heijastelee sovintosopimuksen tulkinnanvaraista luonnetta.416  

 

Tuloksellinen sovittelu päättyy tuomioistuinsovittelulain 9 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisesti eli 

sovittelijana toiminut tuomari vahvistaa sovinnon tai osapuolet sopivat asian keskinäisesti pyytämättä 

tuomioistuimen vahvistusta. Jos asiassa saadaan aikaan tuomioistuimen vahvistama sovinto, myös 

mahdollinen ennen tuomioistuinsovitteluun siirtymistä aloitettu oikeudenkäynti päättyy. Elleivät osa-

puolet halua vahvistusta sopimukselleen, oikeudenkäyntiasia jää sillensä asianosaisten ilmoituk-

sesta.417 Vahvistamista ei voida tehdä sovintoon pääsystä huolimatta, jos osapuolet esimerkiksi eivät 

halua sopimustaan julkiseksi tai se ei ole miltään osin toimeenpantavissa.418 Vahvistamaton sovinto-

sopimus jää täytäntöönpanokelvottomaksi yksityiseksi asiakirjaksi.419 Mikäli sopimus saadaan vain 

osittain aikaan, lähtökohtaisesti oikeudenkäyntiasiana käsiteltävänä olevan riita-asian käsittelyä jat-

ketaan riitaisilta osin oikeudenkäynnissä.420
 Lopuksi, ellei vahvistettavaksi tarjottu sovinto täytä osa-

puolille annetun muutosmahdollisuudenkaan jälkeen vähintään osittaisen vahvistamisen edellytyksiä, 

sovittelijan tulee päättää sovittelu vahvistamatta sovintosopimusta.421
  

 

4.3.2 Sovittelun keskeyttäminen perusteettomana 

 
R42: ”Sovittelijan tulee päättää sovittelu havaitessaan, että sovittelu ei sovi, kuten esimerkiksi, jos 

osapuolet eivät ole tasapuolisia – –.” 

– Riita-asioiden tuomioistuinsovittelija 

 
413 Tapauksessa KKO 2012:35 oli kyse tuomioistuimen valmisteluistunnossa vahvistaman sovinnon sitovuudesta. Kor-

kein oikeus totesi perusteluissaan, että tuomioistuimen vahvistama sovinto on lainvoimainen. Se hyväksyi myös hovioi-

keuden perustelut, jossa muun muassa katsottiin, että sopimusten sitovuus on vahva oikeusperiaate ja oikeudenkäyntime-

nettelyssä syntynyt sopimus sitoo yhtä vahvasti kuin muu osapuolten välinen sopimus.  
414 Linnanmäki 2019, s. 212. 
415 HE 284/2010 vp, s. 28; HE 114/2004 vp, s. 52–53.  
416 Hietanen-Kunwald 2018, s. 135. 
417 HE 114/2004 vp, s. 38. 
418 Ervasti 2013, s. 111. 
419 Linna 2019, s. 129. 
420 HE 284/2010 vp, s. 18; HE 114/2004 vp, s. 38. 
421 Ks. huoltoriitoihin liittyen HE 114/2004 vp, s. 47, 49; muuten Ervasti 2013, s. 136-138. 
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T8: ”– – Sopiminen on vapaaehtoista ja osapuolilla on aina mahdollisuus siirtyä sen sijasta normaa-

liin siviiliprosessiin.” 

– Muu tuomari 

 

Tuomioistuinsovittelulain 9 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdat koskevat tuomioistuinsovittelun päätty-

mistä tuloksettomana. Sovittelun edellytysten rauettua sovittelu jatkuessaan hukkaa osapuolten ja 

myös yhteiskunnan voimavaroja. Osapuolen oikeus päättää sovittelu onkin perustellusti asetettu hy-

vin matalaksi.422 Toisaalta, koska menettely perustuu osapuolten yhteistyölle, heidän uskonsa sovit-

telun menestymiseen on otettu lähtökohdaksi myös sovittelua lopetettaessa. Jatkossa syvennyn tilan-

teisiin, joissa tuomioistuinsovittelija voi kuitenkin päättää 9 §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella 

osapuolia kuultuaan, ettei sovittelun jatkaminen ole enää perusteltua. 

 

Hallituksen esityksessä (114/2004 vp) sovittelijalle mahdollinen sovittelun päättämisperuste on en-

sinnäkin se, että osapuolet eivät noudata yhteisesti sovittuja menettelysääntöjä, eivätkä osallistu ak-

tiivisesti menettelyyn ja sovittelu käy näin sovittelijan näkökulmasta perusteettomaksi.423 Nähdäkseni 

osapuolten sitoutuminen sovitteluun ja valmius noudattaa yhteisiä menettelysääntöjä ovat sovittelulle 

olennaisia tekijöitä, joita tuomioistuinsovittelijan tulee arvioida jo aloittamisharkinnassa. Vapaaeh-

toisessa menettelyssä ei nimittäin ole keinoja velvoittaa osapuolia sovittelemaan, saati sovintoon. 

Elleivät osapuolet tai osapuoli keskeytä tuloksetonta menettelyä, se jää sovittelijan tehtäväksi, jotta 

sovittelusta ei muodostu oikeussuojan saatavuuden este.  

 

Toinen tuomioistuinsovittelijan peruste keskeyttää sovittelu perusteettomana liittyy sovittelun tasa-

puolisuuteen. Sovittelija voi päättää sovittelun, jos hän huomaa, että sovittelun jatkaminen on vastoin 

toisen osapuolen etua, jota hän ei kykene tiedollisten valmiuksiensa puutteiden vuoksi asianmukai-

sesti valvomaan ja vastapuoli yrittää hyödyntää heidän epäyhdenvertaisuuttaan.424 Huoltoriitojen tuo-

mioistuinsovittelussa korostuu lapsen etu. Lapsen edun vaarantuessa jonkin menettelyn kulkuun liit-

tyvän seikan vuoksi, sovittelijan on omasta aloitteestaan lopetettava sovittelu.425 Vaikeissa huoltorii-

doissa kynnys lopettaa sovittelu tulisi olla matalampi kuin tapauksissa, joissa vanhempien kyvystä 

 
422 Ks. tarkemmin jaksossa 3.3. 
423 HE 114/2004 vp, s. 5, 22–24, 36–38. 
424 HE 114/2004, s. 38. 
425 HE 114/2004, s. 47. 
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huolehtia lapsesta ei ole epäselvyyttä.426 Sovittelun keskeyttäminen on sovittelijan keino reagoida 

menettelyn aikana ilmenevään osapuolten väliseen vääristyneeseen valtatasapainoon.  

 

Hallituksen esityksessä todetaan, että myös muissa tilanteissa sovittelijan voi olla perusteltua kes-

keyttää sovittelu esimerkiksi silloin, kun menettely ei etene odotetusti.427 Ervasti huomauttaa, että 

sovittelijan ei tulisi kevyesti päättää sovittelua tällä perusteella, jos osapuolet ovat valmiita sitä jatka-

maan. Yhdyn hänen näkemykseensä, että ensisijainen keino on saada osapuolet sitoutumaan ja nou-

dattamaan yhdessä sovittuja sääntöjä.428 Itse en kuitenkaan asettaisi tuomioistuinsovittelijan harkin-

takynnystä turhan korkealle, sillä sovittelun keskeyttäminen on tuomioistuinsovittelijalle ainoa keino 

päättää tulokseton sovittelumenettely. Osapuolen on mahdollista sovittelua pitkittämällä viivyttää oi-

keudenkäyntiin pääsyä ja kerryttää kuluja. Lisäksi sovittelijan harkintavalta tilanteessa korostuu, 

koska sovittelijalle sovittelun ehdottomien edellytysten puuttuminen ja lapsen edun vaarantuminen 

ovat pakollisia sovittelun keskeyttämisperusteita, kun taas muut ovat harkinnanvaraisia.  

 

Sovittelijan on syytä ilmoittaa keskeyttämisen harkitsemisesta osapuolille ajoissa yllätyksen välttä-

miseksi ja annettava heille tilaisuus tulla kuulluksi (TuomSovL 9.1 §:n 3 kohta). Jos lopettamispe-

ruste kuulemisen perusteella poistuu, esimerkiksi sovittelussa alkaa tapahtua edistymistä, voidaan 

sovittelua sovittelijan arviolla jatkaa.429 Vaikka sovittelun keskeytys tapahtuu usein osapuolten läsnä 

ollessa, siitä tulee antaa myös ilmoitus (TuomSovL 9.2 §).430 Mikäli sovittelu aloitettiin sovitteluha-

kemuksen perusteella ja sen käsittely päättyy, asiassa voidaan laittaa kanne vireille. Jos asiassa on jo 

ollut oikeudenkäynti vireillä, asia palaa riita-asian oikeudenkäyntiin (TuomSovL 9.3 §).431 Tuomio-

istuimessa asia on jätetty lepäämään sovittelumenettelyn ajaksi, jolloin se otetaan asianosaisen pyyn-

nöstä jatkokäsittelyyn.432 Oikeudenkäynnissä sovinto voidaan edelleen vahvistaa, antaa tuomio tai 

asia voi jäädä sillensä. 

 

 
426 Aaltonen 2015, s. 137–138, 183, 199. Aaltosen mukaan keskeisiä perusteita lopettaa huoltoriitojen sovittelu on van-

hempien psykososiaaliset ongelmat tai toisen/molempien osapuolten joustamaton asenne, jotka rajoittavat heidän kyky-

ään neuvotella tai sitoutua sopimukseen (Aaltonen 2015, s. 179). 
427 HE 114/2004 vp, s. 38.  
428 Ks. Ervasti 2013, s. 112. 
429 HE 114/2004 vp, s. 38. 
430 Ervasti 2013, s. 112–113. 
431 HE 114/2004 vp, s. 38–39. 
432 HE 114/2004 vp, s. 32, 39. 



70 
 

5 TUOMIOISTUINSOVITTELIJOIDEN SOVITTELUKÄYTÄN-

TÖJÄ KARTOITTAVA KYSELY 

 

Samoin kuin prosessioikeudelliset menettelynormit turvaavat oikeudenkäyntiä, tuomioistuinsovitte-

lulaki luo sovittelussa noudatettavat raamit menettelylle, joiden voi osaltaan nähdä takaavan yksilön 

oikeusturvan toteutumista. Kuten tuomarin, myös tuomioistuinsovittelijan on sovellettava lakia yk-

sittäistapaukseen. Tuomioistuinsovittelulain soveltaminen kohdistuu tosin lähinnä sovittelun menet-

telypuitteisiin, kun sovittelijan soviteltavan asiatyypin mukaan valvoma ratkaisuvalta on jätetty ensi-

sijaisesti osapuolille. Siten tuomioistuinsovittelijan harkintavalta ei katoa, vaan muuttaa muotoaan. 

Lisäksi tuomioistuinsovitteluun jää lain säännöksistä huolimatta sisällöllistä vapautta, joka on tarkoi-

tus täyttää sovittelijan johdolla osapuolten lähtökohdista. Niinpä sovittelija on keskeinen toimija yk-

silön oikeusturvakokemuksen takana, joten laadin kysymykseni heille. Näin pyrin välittämään käy-

tännön sovittelutyössä syntynyttä tuomioistuinsovittelijoidemme tieto- ja ammattitaitoa eteenpäin. 

Tulosten voi nähdä antavan uutta tietoa käytännön sovittelutoiminnasta tuomioistuinsovittelua kärä-

jäoikeudessa harkitseville osapuolille, tuomioistuinsovittelusta ja sovittelijoiden koulutuksesta vas-

taaville tahoille sekä nykyisille ja tuleville tuomioistuinsovittelijoille.  

 

5.1 Tutkimusasetelma 
 

Laadin tuomioistuinsovittelijoille kyselyn (LIITE 1), jolla kartoitin pääsääntöisesti tuomioistuinso-

vittelijoiden käytäntöjä, näkemyksiä ja kokemuksia tuomioistuinsovittelusta. Lähetin kyselyn kaik-

kiin Manner-Suomen käräjäoikeuksiin (19 kappaletta) tuomioistuinten kanslioiden kautta, joten en 

ollut suoraan yhteydessä mahdollisiin vastaajiin. Lisäksi vastaaminen tapahtui nimettömänä. Kyse-

lylomakkeessa yhdistyivät monivalintakysymykset ja niitä täydentävä avoin vastaustila.  

 

Kysely koostuu seitsemästä kysymyksestä, joista kaksi ensimmäistä kartoittavat kyselyn vastaajan 

ammatillisia taustatietoja ja loput viisi hänen käytäntöjään, näkemyksiään ja kokemuksiaan tuomiois-

tuinsovittelusta. Sovintoehdotuskäytäntöä kartoittavat kolme kysymystä rajasin vain kyselyyni vas-

tanneille tuomioistuinsovittelijoille, mutta viimeisiin kysymyksiin saattoivat vastata myös muut ai-

heesta kiinnostuneet tuomarit. Rakensin lomakkeen ensinnäkin siten, että vapaassa sanassa jokaisen 

kysymyksen jälkeen saattoi halutessaan perustella ja syventää vastauksiaan.433 Sekä riita-asioiden että 

 
433 Käytän jatkossa vapaan sanan vastauksista termejä kirjalliset tai avointen kysymysten vastaukset. 
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huoltoriitojen tuomioistuinsovittelijoilta pyysin kirjallisesti kokemuksia riippuen sovittelun asiatyy-

pistä. Kyselyn lopussa saattoi vielä vastata valinnaisiin kysymyksiin esimerkiksi siitä, miksi toimii 

tuomioistuinsovittelijana, minkälaisia tapauksia ei tulisi lainkaan sovitella ja minkälaisena näkee tuo-

mioistuinsovittelun tulevaisuuden.434 Toinen tavoitteeni oli laatia kyselylomake siten, että sen täyttä-

minen olisi suhteellisen nopeaa ja vaivatonta, jotta kynnys vastata pysyisi matalana.  

 

Jaan tarkastelua varten kyselytutkimukseni kysymykset kolmeen eri kokonaisuuteen. Aloitan vastaa-

jien ammatillisilla taustatiedoilla (kysymykset 1-2). Sen jälkeen kartoitan ensimmäisessä kokonai-

suudessa tuomioistuinsovittelijoiden sovintoehdotuskäytäntöä (kysymykset 3-5). Sovintoehdotuk-

sessa voi nähdä törmäävän sovittelun fasilitatiivisen konfliktiteoreettisen taustan ja tuomioistuinso-

vittelulain.435 Siten sovintoehdotuskäytäntö vaikuttanee yksilön oikeusturvan toteutumiseen ja näin 

ollen tuomioistuinsovittelun laatuun.436 Toisekseen tutkin sitä, suhtautuvatko kyselyyn vastaajat pää-

osin myönteisesti tuomioistuinsovitteluun (kysymys 6), jonka yhteydessä käsittelen myös vastauksia 

lisäkysymykseen, mitä tapauksia ei tulisi lainkaan sovitella. Näin saan tietoa siitä, kuinka kysymyk-

seen vastanneet määrittelevät sovittelun käyttöalaa. Kolmas kokonaisuus käsittelee vastaajien näke-

mystä siitä, vaarantaako tuomioistuinsovittelu osapuolten oikeusturvaa (kysymys 7). Sen avulla tar-

kastelen vastaajien näkemyksiä osapuolten oikeusturvasta tuomioistuinsovittelussa ja myös sitä, mi-

ten he näkevät oman asemansa osapuolten oikeusturvan toteuttajina. 

 

Kyselylomakkeeni sisältää sekä määrällisiä että laadullisia kysymyksiä. Määrällisten kysymysten 

osalta on huomattava, että minulla ei ole käytössäni virkaatekevien tuomioistuinsovittelijoiden luku-

määrää, joten en voi tietää kyselyyn vastanneiden osuutta kaikkien tuomioistuinsovittelijoiden mää-

rästä. Niinpä käyttäen tuomioistuinten sisäistä tiedonkulkua lähetin kyselylomakkeen kunkin käräjä-

oikeuden kansliaan, josta pyysin sen jatkettavaksi jokaiselle kyseisen tuomioistuimen tuomarille.437 

Laadulliset kysymykset rikastavat entisestään tutkimustuloksiani lyhyiden määrällisten ”kyllä/ei” -

vastausten ohella. Vapaamuotoiset vastaukset syventävät ymmärrystä vastaajien valinnoista ja ennen 

kaikkea heidän kokemuksistaan. Vaikka kirjalliset vastaukset ovatkin yksittäisten tuomareiden vas-

tauksia, ovat ne myös itsessään kiinnostava tutkimuskohde. Jatkossa analysoinkin laadullisiin kysy-

myksiin pohjautuvaa aineistoa aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä jaksossa 5.2.438  

 
434 Valinnaisiin kysymyksiin sain 18 kirjallista vastausta, joissa vastaajat ottivat kantaa yhteen tai useampaan kysymyk-

seen. Näitä vastauksia käsittelen silloin, kun se sopii käsiteltävään aiheeseen. 
435 Ks. tarkemmin jaksoissa 2.3. ja 4.2.5. 
436 HE 186/2013 vp, s. 13. 
437 Vuonna 2019 käräjäoikeuksissa oli yhteensä 516 tuomaria (OM 4/2020 s. 68). 
438 Ks. Tuomi – Sarajärvi 2013, s. 108-113. 
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Kokonaisuutena kyselyn voinee todeta toteuttaneen hyvin tarkoitustaan kyselyyn vastanneiden tuo-

mioistuinsovittelijoiden käytäntöjen ja kokemusten kartoittajana sekä tuoneen runsaasti esiin heidän 

ammatillista itseymmärrystään. Jälkikäteen voin kritisoida hieman niin kyselylomakkeen rakenteel-

lista kuin sisällöllistäkin toteutusta, mutta palaan siihen tulosten analysoinnin jälkeen jaksossa 5.4.  

 

5.2 Kysymykset ja tulokset 
 

Sain yhteensä 62 vastausta, joista 50 oli tuomioistuinsovittelijoilta. Koska kysymykset oli kohdistettu 

lähinnä tuomioistuinsovittelijoille, on heidän suhteellinen osuutensa vastaajista odotusten mukaisesti 

suurempi kuin muiden vastaajien. Muilta kuin tuomioistuinsovittelijoilta sain vastauksia 12 (11 ei 

vastausta ja yksi muu).439 Nämä vastaajat eivät ole mukana kysymysten 3-5 tarkastelussa, mutta ky-

symyksissä 6 ja 7 olen huomioinut toimenkuvan mukaan ryhmiteltynä kaikkien vastaajien vastauk-

set.440  

 

Manner-Suomen 19 käräjäoikeudesta vastauksia saapui 15:sta eri käräjäoikeudesta. Eniten vastauksia 

sain Itä-Uudenmaan käräjäoikeudesta (12 kappaletta), Varsinais-Suomen käräjäoikeudesta (7 kappa-

letta) ja Oulun sekä Etelä-Karjalan käräjäoikeuksista (6 kappaletta). Alla olevasta taulukosta voi tar-

kastella vastausmääriä sekä tuomioistuinsovittelijoiden ja muiden tuomareiden vastausten jakautu-

mista käräjäoikeuksittain. Huomioitavaa on, että vastaajien määrä tuomioistuinten välillä jakautuu 

epätasaisesti, kun esimerkiksi neljästä käräjäoikeudesta ei vastattu lainkaan.441  

  

 
439 Huolimatta kohderyhmästään, kyselyyn vastasi myös kymmenkunta tuomaria, jotka eivät sovittele. Tämä oli toivotta-

vaa, sillä vähemmistöasemastaan huolimatta nämä vastaukset toivat kriittisempää näkökulmaa kahteen viimeisimpään ja 

valinnaisiin kysymyksiin. Nähdäkseni tuomioistuinsovittelua arvioitaessa tuomioistuinsovittelijoiden lisäksi myös muut 

tuomarit ovat tärkeässä asemassa. Onhan osapuolten yksi väylä sovitteluun sovittelua suositteleva tuomari, joka ei vält-

tämättä itse ole tuomioistuinsovittelija.  
440 Tosin kyselyyn vastanneista muista kuin tuomioistuinsovittelijoista osalla on omakohtaista kokemusta tuomioistuin-

sovittelusta tai kiinnostusta tuomioistuinsovittelijana toimimiseen. 
441 Välikäden kautta potentiaalisille vastaajille lähetetyssä kyselyssä on jo lähdössä useita epävarmuustekijöitä. Lisäksi 

kaksi vastaajaa jätti vastaamatta ensimmäiseen kysymykseen, joten heidän vastauksiaan ei voinut sijoittaa mihinkään 

tuomioistuimeen. 
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Taulukko 1. Tutkimuksessa tarkasteltavien vastausten määrät ja tuomioistuinsovittelijoiden ja muiden tuoma-

reiden jakautuminen käräjäoikeuksittain. 

 

 

 

Kuvio 1. Tutkimukseen vastaajien työkokemuksen jakaantuminen huolto- ja riita-asioihin sekä muihin tuoma-

reihin. 
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Sovittelumallin mukaisesti jaoteltuna eniten vastauksia sain molempia eli huolto- ja riita-asioita kä-

sitteleviltä tuomioistuinsovittelijoilta (yhteensä 35 kappaletta). Vastaajista yksinomaan huoltoriitojen 

tuomioistuinsovittelussa toimii kaksi ja pelkästään riita-asioissa 13 sovittelijaa. Prosenttiosuuksina 

tarkasteltuna sovittelijoista sovittelee huolto- ja riita-asioita 70 %, riita-asioita 26 % ja huoltoriitoja 4 

% vastaajista. 

 

Kuvio 2. Osapuolten sovintoehdotuspyyntöjen jakaantuminen tuomioistuinsovittelijoiden keskuudessa (+ 2 ei 

sovittelevan tuomarin ei-vastausta ja 1 sovintoa edistävän tuomarin (muu) kyllä-vastaus). 

 

Kolmas kysymys koskee sitä, ovatko osapuolet pyytäneet sovittelussa sovittelijalta sovintoehdotusta. 

Vastaajien keskuudessa kokemukset jakautuvat selkeästi kahtia. 52 %442 vastaajista (26 tuomioistuin-

sovittelijaa) on saanut sovittelijana toimiessaan sovintoehdotusta koskevan pyynnön, kun taas 48 % 

vastaajista (24 tuomioistuinsovittelijaa) ei ole saanut sovintoehdotuspyyntöä työssään.  

 

Kirjallisissa vastauksissa (yhteensä 19 kappaletta) esiintyy useamman kerran näkemys, jonka mukaan 

sovittelijan tehtävänä ei ole sovintoesitysten teko, vaan osapuolten auttaminen ratkaisun etsin-

nässä.443 Esimerkiksi yksi sovittelija (FR3) kertoo tuovansa jo sovittelun aluksi esiin sovittelun luon-

netta ja tarkoitusta, jotta osapuolet eivät myöhemmin kysyisi ehdotusta. Eräiden vastaustaan tarken-

taneiden vastaajien keskuudessa osapuolten sovintoehdotuspyyntöjä pidetään lisäksi kohtuullisen 

 
442 Prosenttiosuudet ja vastaajamäärät on korjattu vastaamaan tuomioistuinsovittelijoiden antamia vastauksia. Kuvioissa 

2-4 on kysymyksestä riippuen 2-3 ylimääräistä vastausta. 
443 Koottuna vastauksista vastaajilta: FR3, FR12, FR17, FR37 ja R60. 
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harvinaisina.444 Silti yksi riita-asioiden sovittelija (R18) kertoo saavansa melko usein sovintoehdo-

tuspyyntöjä, joihin hän pyydettäessä myös vastaa. Erään vastaajan (FR41) mielestä sovintoehdotus 

saattaa olla paikallaan silloin, kun sovittelussa ”viimeisestä perääntymisestä” uhkaa tulla arvovalta-

kysymys. Toisaalta yksi sovittelija (FR17) tuo esiin, ettei sovintoehdotus oikein sovi tuomioistuinso-

vittelussa käytössä olevaan pääosin fasilitatiiviseen sovittelumalliin ja siten sitä koskeva pykälä suo-

sitellaan koulutuksissa ”unohtamaan”.  Eräs vastaaja (FR20) puolestaan korostaa huoltoriitojen tuo-

mioistuinsovittelussa asiantuntija-avustajan roolia. Hänen mukaansa vanhemmat usein testaavat nä-

kemyksiään asiantuntijalla, kun sovittelussa etsitään lapsen tulevaisuuden kannalta hyvää ja toimivaa 

ratkaisua. 

 

Kuvio 3. Sovintoehdotusten jakaantuminen tuomioistuinsovittelijoiden keskuudessa (+ 1 ei sovittelevan tuo-

marin ei-vastaus ja 1 sovintoa edistävän (muu) tuomarin kyllä-vastaus). 

 

Neljäs kysymys kartoittaa, tekevätkö sovittelijat ylipäänsä sovintoehdotuksia. Sovintoehdotusten te-

kemisen suhteen prosenttiosuudet pysyivät melko samoina edelliseen kysymykseen kolme verrat-

tuna. Nyt 52 % vastaajista (26 kappaletta) ei ollut tehnyt sovintoehdotuksia, kun taas 48 % (24 kap-

paletta) on tehnyt sovintoehdotuksen ainakin kerran.445  

 

Eräs kyselyyni vastannut tuomioistuinsovittelija (FR17) kannustaa aiheellisesti pohtimaan, mitä so-

vintoehdotuksella varsinaisesti tarkoitetaan. Vaikka minulla ei ole aiheeseen liittyvää itsenäistä ky-

symystä, sovintoehdotukseen liittyviä kirjallisia vastauksia vastaanotin kysymyksiin 3-5 ja 7. 

 
444 Koottuna vastauksista vastaajilta: FR4, FR9, FR26, FR27, FR32, FR47 ja R59. 
445 Neljännen kysymyksen tarkoituksena on ollut tavoittaa myös heidät, jotka ovat tehneet ehkä vain kerran sovintoehdo-

tuksen. Siten tähän ryhmään kirjallisen vastauksensa perusteella liitin kuuluvaksi myös yhden vastaajan, joka ei ollut 

tehnyt useampia sovintoehdotuksia, mutta oli saanut yhden pyynnön, josta ei ollut kieltäytynyt. 
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Varsinkin tämän neljännen kysymyksen kirjallisissa vastauksissa (yhteensä 15 kappaletta) pohditaan 

runsaasti sovintoehdotuksen rajoja. Kaikki vastaajat eivät erottele riita-asioiden ja huoltoriitojen so-

vittelua, mutta suoralle sovintoehdotukselle vaihtoehtoisina keinoina pidetään muun muassa osapuol-

ten edistymisen sanoittamista, osapuolten näkemysten sanoittamista, yhtäläisyyksien ja erojen yh-

teensovittamista, eri ratkaisuvaihtoehtojen tuomista esiin, suunnan näyttämistä sovinnon etsinnälle, 

yleisten esimerkkien antamista tai raamitason ehdotuksia soviteltavaan asiaan liittyen.446 Sovittelussa 

voikin sovittelijan (FR37) mukaan auttaa osapuolia näkemään asian eri puolia ja keskustelemaan auki 

ongelmia ja niiden taustoja. 

 

Huoltoriitojen tuomioistuinsovittelussa sovittelijan rooli näyttäisi toisinaan olevan aktiivisempi. Eräs 

sovittelija (FR29) käy läpi mahdollisia eri ratkaisuvaihtoehtoja lasten asumisen ja tapaamisoikeuden 

osalta. Toisen vastaajan (FR53) sovittelukokemus osoittaa, että hyvin passiivisesti ilman avustajia 

sovitteleville vanhemmille on menettelyn edistämiseksi joskus ollut tarpeen tehdä melko konkreetti-

siakin kysymyksiä, kuten ”No voisiko tapaaminen alkaa vaikka torstaina tai päättyä sunnuntaina?” 

Suoria sovintoehdotuksia tehdään vastausten perusteella osapuolten nimenomaisesta pyynnöstä tai 

silloin, kun sovintoon pääseminen on enää vain hyvin pienestä kiinni. Yhden vastaajan (R59) mukaan 

ehdotukset ovat kuitenkin olleet ”jossain määrin peiteltyjä, koska on aina hiukan varottava, ettei 

sovittelu ainakaan siihen päättyisi.” 

 

 
446 Koottuna vastauksista vastaajilta: FR20, FR35, FR36, FR37, R42 ja R61.   
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Kuvio 4. Vastanneiden tuomioistuinsovittelijoiden sovintoehdotuspyynnöstä kieltäytymisen jakaantuminen 

osapuolten sovintoehdotuspyynnöstä huolimatta (+ 1 ei sovittelevan tuomarin ei-vastaus, 1 sovintoa edistävän 

tuomarin (muu) ei-vastaus ja +3 tuomioistuinsovittelijaa, jotka jättivät vastaamatta kysymykseen447). 

 

Vastanneista tuomioistuinsovittelijoista noin 28 % (13/47 vastaajaa448) on kieltäytynyt sovintoehdo-

tuksen tekemisestä osapuolten sovintoehdotuspyynnöstä huolimatta. Tämä ryhmä pitää tosin sisäl-

lään myös sovittelijoita, jotka ovat tehneet sovintoehdotuksia tapauskohtaisesti. Loput 72 % (34/47 

vastaajaa) pitää sisällään kolme mahdollista vastaajaryhmää: Ensimmäisessä ryhmässä sovittelija ei 

ole kieltäytynyt tekemästä sovintoehdotusta osapuolten sovintoehdotuspyyntöön. Toisessa ryhmässä 

sovittelija ei ole saanut ainuttakaan sovintoehdotuspyyntöä, jolloin hänellä ei ole ollut pyyntöä, mistä 

kieltäytyä. Kolmannessa ryhmässä sovittelija on itse ollut aloitteellinen sovintoehdotuksen tekijä. 

Tästä ei siten voi päätellä, että 72 % vastaajista tekisi pyynnöstä sovintoehdotuksia. Palaan aiheeseen 

kyselytutkimuksen johtopäätöksissä sovintoehdotuskäytännön yhtenäisyydestä jaksossa 5.3.1.  

 

Kirjallisissa vastauksissa (12 kappaletta) useat vastaajat perustelevat sovintoehdotuspyynnöstä kiel-

täytymisen syitä. Eniten esiintyy perustetta, ettei sovintoehdotus kuulu tuomioistuinsovitteluun.449 

Seuraavaksi käytetyin peruste kieltäytyä sovintoehdotuspyynnöstä on asian riittämätön selvittämi-

nen.450 Asian perinpohjaisempi läpikäynti saattaakin ratkaista sovittelun ilman sovintoehdotusta, ku-

ten vastaaja (FR32) tuo esiin. Sovintoehdotuksen tekemistä riskittömästi tukee toisen sovittelijan 

(FR41) vertaus sovintoehdotuksesta vaarallisen riistan kaatolaukauksena. Kolmas vastaaja (FR53) 

ilmoittaa kieltäytyneensä tekemästä sovintoehdotusta silloin, kun vain toinen osapuolista on pyytänyt 

sovintoehdotusta.  

 
447 Ks. tarkemmin jakso 5.4. 
448 Lukumäärä pitää sisällään kaikki kysymykseen vastanneet tuomioistuinsovittelijat. Kaksi sovittelijaa, jotka eivät olleet 

saaneet sovintoehdotuspyyntöjä, eivätkä olleet tehneet niitä, jättivät vastaamatta kysymykseen. Myös yksi sovittelija oli 

vastannut kyllä kahteen aikaisempaan kysymykseen, mutta jätti vastaamatta viimeiseen. 
449 Koottuna vastauksista vastaajilta: FR3, FR27, FR37 ja F44. 
450 Koottuna vastauksista vastaajilta: R15 ja FR32.  
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Kuvio 5. Kaikkien vastaajien pääasiallinen suhtautuminen tuomioistuinsovitteluun. 

 

Kuudennesta kysymyksessä alkaen ovat vastaajina mukana myös muut kuin tuomioistuinsovittelijat. 

Tämä nostaa vastausten lukumäärän takaisin 62:een. Noin 98 % vastaajista suhtautuu pääosin myön-

teisesti tuomioistuinsovitteluun.  

 

Kirjallisissa vastauksissa (yhteensä 18 kappaletta) tuomioistuinsovittelijoiden kuin muidenkin tuo-

mareidenkin vastauksissa esiintyvät sovittelua perinteisesti puoltavat argumentit, jotka osaltaan myös 

heidän kokemuksensa vahvistavat. Positiivisten asioiden lista on pitkä: sovittelun nopeus ja edulli-

suus, osapuolten tunne aidosta keskustelusta ja kuuntelemisesta, huojentuneisuus yhdessä sovitusta 

asiasta, pyrkimys löytää konfliktin perimmäinen syy, osapuolten itsensä rakentama ennakoitava lop-

putulos, joka sitouttaa noudattamaan sopimusta, puheenjohtajan avulla tapahtuva asian selvittelymah-

dollisuus, osapuolten kasvava ymmärrys toistensa näkökulmista ja välien säilyminen, asiakkaiden 

kasvanut tyytyväisyys, kannevaateisiin rajoittumattomat sovintosopimukset ja parhaimmassa tapauk-

sessa ”win-win -tilanne”.451 Eräs sovintoa edistävä tuomari (T22) tuo kuitenkin esille tuomioistuin-

sovittelun oikeudenkäyntiprosessia pitkittävän ja kuluja lisäävän vaikutuksen, mikäli tapaus käsitel-

lään lopuksi vielä oikeudenkäynnissä. Toisaalta toinen tuomari (T39) kertoo kokemuksestaan, jonka 

mukaan kaikki hänen tuomioistuinsovitteluun siirtämänsä tapaukset ovat sovittuina jääneet sille tiel-

leen.  

 

 
451 Koottuna vastauksista vastaajilta: R6, FR9, T11, T19, FR25, FR28, FR29, FR37, FR41, FR45, T48, FR53, R59 ja 

R61. 
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Kaikkiin asioihin sovittelu ei ole vastaajien mukaan tarkoituksenmukainen konfliktinratkaisukeino. 

Tarkentavaan lisäkysymykseen, minkälaisia tapauksia mielestäsi ei tulisi lainkaan sovitella, sain yh-

deksän vastausta. Myös kysymyksissä viisi ja seitsemän vastaanotan kannanottoja samaan kysymyk-

seen. Jaan vastauksissa esiintyvät edellytykset kolmeen eri näkökulmaan: 1) osapuolten tasaveroi-

suus, 2) lapsen edun huomioon ottaminen ja 3) sovintosopimuksen vahvistamisharkinta 

 

1)  Osapuolten tasaveroisuuteen kiinnitetään huomiota useamman vastaajan vastauksissa. Erään vas-

taajan (FR37) mielestä ei pitäisi sovitella silloin, kun sovittelun osapuoli on henkisesti tai muutoin 

kykenemätön edes avustajansa kanssa arvioimaan omaa etuaan. Toinen sovittelija (FR47) nimeää 

sovittelun keskeyttämisperusteeksi osapuolten epätasaveroisen aseman, jossa toinen osapuoli pyrkii 

rajoittamaan sitä, mistä neuvotellaan. Kolmannen (FR26) mukaan sovitteluun ei useinkaan sovellu 

tapaukset, joissa osapuolten välillä on suurta epätasaveroisuutta, pelkoa tai muuta riippuvuutta. Eräs 

vastaaja (FR41) korostaa asianmukaisen koulutuksen merkitystä, jotta osataan erotella ne harvat asiat, 

joihin sovittelu ei sovellu. 

 

2) Vastauksissa toistuvat myös huoltoriitojen sovittelukokemukset ja lapsen edun huomioon ottami-

nen. Huoltoriidoissa osapuolten tasaveroisuuteen voivat vaikuttaa sovittelija koulutettavan (T11) an-

taman esimerkin mukaisesti parisuhde- tai perhesuhdeväkivalta ja päihteiden väärinkäyttö. Erään so-

vittelijan (FR20) mukaan vanhempien tai toisen vanhemman psykososiaaliset ongelmat ovat toden-

näköinen peruste, milloin oikeudenkäynnissä saatava olosuhdeselvitys on paikallaan. Toisen sovitte-

lijan (F56) mielestä myöskään perheen rankka tausta ja pitkittyneet riidat eivät kaikilta osin sovellu 

sovitteluun.  

 

3) Toisaalta osa sovittelijoista näkee, ettei minkään yksittäisen tapausryhmän tulisi olla automaatti-

sesti sovittelun ulkopuolella. Eräs sovittelija (FR53) pitää sovittelukynnystä hyvin matalalla, sillä 

sovittelussa voidaan sopia jotain ihan muuta kuin oikeudenkäyntiasiakirjoista käy ilmi, kuten vain 

anteeksipyyntö. Näin osapuolten epätasaveroinen asema ei olisi välttämätön peruste jättää sovittele-

matta, kunhan molemmat pystyvät olemaan sovittelussa paikalla, eikä sovittelu ole toiselle osapuo-

lelle henkisesti liian raskasta. Suoraan oikeudenkäyntiin tulisi kuitenkin ohjata vakavasti persoonal-

lisuushäiriöiset ja vakavasti henkisesti sairaat ihmiset. Myös toinen vastaaja (FR47) näkee, että läh-

tökohtaisesti kaikkia tapauksia tulisi sovitella, kunhan ei vahvisteta sovintosopimusta ennen kuin on 

varmistettu lasten turvallisuuden toteutuminen. 
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Vahvistamisharkinnassa myös eräs riita-asioiden sovittelija (R15) kertoo kieltäytyneensä vahvista-

masta sopimusta silloin, kun hän näki, ettei toinen osapuoli selvästi ollut tyytyväinen sovinnon ehtoi-

hin, mutta koki olevansa pakotettu sopimaan. Myös toinen riita-asioiden sovittelija (R61) korostaa 

aidon sovinnon merkitystä, johon osapuolta ei saa olla mitenkään painostettu. Erään huoltoriitojen 

sovittelijan (F56) mukaan, ellei osapuolia tyydyttävään ratkaisuun päästä, sovittelu päätetään tulok-

settomana.  

 

Kuvio 6. Kaikkien vastaajien mielipide yksilön oikeusturvan vaarantumisesta tuomioistuinsovittelussa. 

 

Kysyttäessä, kuinka monen vastaajan (yhteensä 62 vastaajaa) mielestä tuomioistuinsovittelu vaaran-

taa osapuolten oikeusturvaa. ”Ei” vastauksia on runsaasti eniten (yhteensä 57 kappaletta), mutta myös 

”ei osaa sanoa” vastauksia esiintyy jonkin verran (4 kappaletta) ja yksi ”kyllä” vastaus. Näin ollen 

kyselyyn vastanneista tuomareista 92 % on sitä mieltä, että osapuolten oikeusturva ei vaarannu tuo-

mioistuinsovittelussa. Heistä 6,5 % ei kerro kantaansa ja 1,5 % mielestä osapuolten oikeusturva vaa-

rantuu tuomioistuinsovittelussa. Tuomioistuinsovittelijoiden keskuudessa vastaukset (yhteensä 50 

kappaletta) jakaantuvat siten, että 98 %:n näkemyksen mukaan tuomioistuinsovittelu ei vaaranna oi-

keusturvaa ja 2 % ei ota kantaa asiaan.  

 

Kysymykseen seitsemän sain yhteensä 32 kirjallista vastausta. Tuomioistuinsovittelijana toimiminen 

vaikutti myönteisesti vastaajien kantaan, joten käyn erikseen läpi tuomioistuinsovittelijoiden ja mui-

den tuomareiden perusteluja. Analysoidessani ja ryhmitellessäni aineistoa tuomioistuinsovittelijoiden 

vastauksista (yhteensä 23 kappaletta) on löydettävissä ja yhdistettävissä argumentteja viiteen 
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toisistaan poikkeavaan ryhmään, joista käytän jatkossa nimitystä teema.452 Nimesin kolme teemaa 

sen perusteella, kenen nähtiin edesauttavan oikeusturvan toteutumista tuomioistuinsovittelussa. Vaih-

toehdot ovat joko tuomioistuinsovittelija (S), avustajat (A) tai osapuolet itse (O). Kahdessa muussa 

vastausten pohjalta erottelemassani teemassa huomioitiin oikeusturvaa edistävänä tekijänä matala ku-

luriski (K) ja sen varmistaminen, että osapuolet ovat toisiinsa nähden tasa-arvoisessa asemassa (T).  

 

Useimmissa vastauksissa oli elementtejä useammasta eri teemasta, joten nämä vastaukset olen sijoit-

tanut kaikkiin niille sopiviin teemoihin. Esimerkiksi vastauksessa, jossa korostetaan sovittelijan ak-

tiivista roolia osapuolten neuvottelutasapainon säilyttämiseksi, olen sijoittanut sekä teemaan S että T. 

Myös vastauksissa, joissa huomioidaan sovittelun oikeusturvakysymyksiä useista eri näkökulmista 

painottaen samaan aikaan niin osapuolten, sovittelijan kuin oikeudellisten avustajienkin asemaa si-

sällytin kaikkiin kolmeen teemaan. On hyvä huomata, että tuomioistuinsovittelijat ovat vastanneet 

avoimiin kysymyksiin ilman pääkysymystä tarkempaa ohjeistusta, jolloin epäolennaisiksi ja toisaalta 

itsestään selviksi mielletyt asiat ovat saattaneet jäädä tuomatta esiin. Lisäksi tiedostan, että hahmot-

telemani teemat eivät ole toisistaan selkeästi erotettavissa ja teemoittelu itsessään on hyvin tulkinta-

sidonnaista. Siitä huolimatta voin näin muodostaa jäsennellymmän yhteenvedon ja antaa selkeämmän 

kuvan vastausten sisällöstä. 

 

Edellä esiteltyjä viittä teemaa käyttäen 15/23 sovittelijasta mainitsee tuomioistuinsovittelijan voivan 

vaikuttaa toiminnallaan osapuolten oikeusturvan toteutumiseen. Erään vastaajan (FR17) mukaan, mi-

käli sovittelu on toteutettu ammattitaitoisesti ja sovittelija (ja avustajat) ovat sisäistäneet roolinsa ja 

menettelyn riittävän syvällisesti, ei oikeusturvamenetyksiä pitäisi tapahtua. Kaikkien teeman mukais-

ten vastausten yhteinen viesti on tiivistettynä seuraava: Asianmukaisesti koulutettu sovittelija osaa 

erottaa ne asiat, joihin sovittelu ei sovellu lainkaan. Näitä ovat usein esimerkiksi tapaukset, joissa 

osapuolten välillä vallitsee suuri epätasa-arvo, pelko tai muu riippuvuus. Sovittelija jättää tarvittaessa 

aloittamatta tai keskeyttää sovittelun sekä jättää sovinnon vahvistamatta silloin, kun se on lainvastai-

nen, loukkaa sivullisen oikeutta tai on kohtuuton. Huoltoriitojen sovittelussa sovittelija ei myöskään 

saa vahvistaa sopimusta, joka on lapsen edun vastainen. Sovittelija pitää sovittelun eri menettelylajit 

(varsinainen riita-asian prosessi, OK 5:26 mukainen sovinnon edistäminen prosessissa ja fasilitatii-

vinen tuomioistuinsovittelu) erillään ja informoi niistä osapuolia. Sovittelija varmistaa, että myös il-

man avustajia sovittelevien osapuolten intressit tulevat huomioiduiksi tasapuolisella prosessilla. Hän 

valvoo, että osapuolet tulevat kuulluksi tasa-arvoisesti ja tarvittaessa tasapainottaa tiedollista, 

 
452 Ks. Tuomi – Sarajärvi 2013, s. 108-113. 
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taidollista tai muuta epätasapainoa osapuolten välillä ehkäisten näin sellaisen sovinnon syntymistä, 

jota osapuoli ei halua. Lopuksi sovittelija huolehtii siitä, että osapuolet ymmärtävät tekemänsä sopi-

muksen sisällön ja että se myös vastaa heidän tahtoaan.453  

 

Osapuolten itsenäistä kykyä ratkaista konflikti korostaa 10/23 sovittelijasta. Teeman mukaiset sovit-

telijoiden vastaukset tiivistäen ovat: Sovittelussa lähtökohtana on vapaaehtoisuus ja osapuolten aito 

halu saada sovinto aikaan. Osapuolten etu ulkopuolisen antamaan standardiratkaisuun verrattuna to-

teutuukin paremmin heidän itsensä räätälöimällä sovinnolla, joka tyydyttää molempia osapuolia.454 

Eräässä kokemusesimerkissä (FR53) takuuajan pidentäminen vuodella oli tehnyt osapuolet hyvin 

tyytyväisiksi sovitteluun. Kuten yksi vastaaja (R59) kommentoi, jos osapuolet pitävät sovintoa oi-

keudenmukaisena, ei oikeusturva voi olla vaarantunut. Monet vastaajista pitävät kuitenkin osapuolten 

itsenäisen päätöksenteon esiehtona sitä, ettei sovinto ole painostettua tai pakotettua ja se vastaa osa-

puolten aitoa tahtoa. Yhden sovittelijan (R18) kokemuksen mukaan sovitteluistunnoissa puheenjoh-

tajat saattavat joskus harjoittaa niin vahvaa painostamista, että sitä voidaan pitää sovintoon pakotta-

misena. Hänen mukaansa tällöin on ilmeinen vaara siitä, että asianosaisen harkintakyky pettää ja 

suostutaan jopa oman edun tai tahdon vastaiseen ratkaisuun. Eräästä sovittelijasta (FR34) tuntuu toi-

sinaan siltä, että selvästi voittava osapuoli tyytyy vähäiseen sovintoon. Hän kuitenkin jatkaa, että on 

vaikea arvioida, loukkaavatko tällaiset tietoiset valinnat yksilön oikeusturvaa. Toinen sovittelija 

(FR54) tuo esiin sen, että mikäli sovinto vaikuttaisi ”kohtuuttomalta”, hän nostaisi asian keskuste-

luun. Kolmas vastaaja (FR53) uskoo, että sovittelija osaa arvioida, milloin sovinto tulee jättää vah-

vistamatta, mikäli se olisi toiselle osapuolelle merkittävän epäoikeudenmukainen. Sovitteluratkaisu 

onkin sovittelijan (R59) mukaan sellainen, jonka kanssa kaikki osapuolet voivat jatkaa elämäänsä 

eteenpäin. Sovintoehdotuksen tekemistä pidetään osapuolten itsenäiseen päätöksentekoon vaikutta-

misena. Eräs sovittelija (FR12) ilmoittaakin sen yhdeksi syyksi, ettei mielellään tee osapuolille so-

vittelijana sovintoesitystä.  

 

Oikeudellisten avustajien osapuolten oikeusturvaa valvovaa vaikutusta painottaa 9/23 sovittelijasta. 

Osa heistä tuo esiin, että oikeudellisten avustajien käyttö sovittelussa on yleistä.455 Eräs sovittelija 

(FR20) pohtii, että huoltoriitojen sovittelussa osapuolet osaavat miettiä lapsensa tulevaisuutta ilman 

oikeudenkäyntiavustajiakin. Avustaja on hyvä lisä varmistamaan, että vanhempi saa oman 

 
453 Koottuna vastauksista vastaajilta: FR9, FR20, FR25, FR26, FR27, FR32, FR37, FR41, R42, FR43, FR53, FR54, F56 

ja R61. 
454 Koottuna vastauksista vastaajilta: R6, FR12, FR35 ja FR47.  
455 Koottuna vastauksista vastaajilta: FR9, FR25, FR26, FR35, FR54 ja FR62  
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näkemyksensä aidosti esiin. Toisaalta myös työpari valvoo, minkälaisia sopimuksia vahvistetaan. 

Riita-asioissa avustaja on hänen mukaansa tärkeämpi varsinkin, jos kyseessä ovat isot taloudelliset 

intressit yksityishenkilölle. Osapuolten oikeusturvan varmistamiseksi avustajat ovat tärkeitä, koska 

heidän tehtävänään on päämiehen etujen varmistaminen. Oikeusturvaongelma saattaisi kuitenkin olla 

käsillä silloin, jos esimerkiksi vain toisella osapuolella on avustaja, koska sovittelija ei voi ryhtyä 

korvaamaan puuttuvaa avustajaa (FR17). Eräs sovittelija (R61) tosin näkee, että avustajien tulee si-

säistää oikeudenkäyntiprosessista poikkeava roolinsa sovittelussa ja ymmärtää pysytellä itse sovin-

tomenettelyn aikana taka-alalla. Tuomioistuinsovittelussa oikeudellisten avustajien asemaa puoles-

taan kyseenalaistaa sovintoa edistävä tuomari (T22). Hänen mukaansa avustajien passiivinen rooli 

aiheuttaa turhia kustannuksia osapuolille.  

 

Sovittelijoista tasa-arvon merkitystä korostaa 16/23 vastaajasta. Tasa-arvopohjaista argumentaatiota 

on käyty jo aikaisempien teemojen puitteissa, koska sovittelijalla (+asiantuntija-avustajalla), osapuo-

lilla sekä oikeudellisilla avustajilla kaikilla on roolinsa tasa-arvoisen sovittelun järjestämisessä. Vas-

tausten perusteella oikeusturvauhan muodostaa kaikenlainen painostaminen, joka voi tapahtua toisen 

osapuolen, mutta myös sovittelijan taholta. Lisäksi vaatimus osapuolten välisestä tasa-arvosta näkyy 

myös menettelyssä. Sovittelijat seuraavat esimerkiksi sitä, ovatko ilman avustajia sovittelevat osa-

puolet toisiinsa nähden riittävän itsenäisiä sekä tiedollisesti tai taidollisesti tasaveroisessa asemassa. 

Osa sovittelijoista seuraa myös, että osapuolia kuullaan tasapuolisesti koko menettelyn ajan. Sovin-

tosopimuksen vahvistamisharkinnassa osa vastaajista korostaa kiinnittävänsä erityistä huomiota so-

vintosopimuksen kohtuuttomuuteen. Mukana lukumäärässä ovat kuitenkin myös vastaajat, jotka ovat 

tuoneet yleisemmin esiin sovintosopimuksen vahvistamisharkinnan.456 

 

Prosessia alhaisemmat kustannukset ja/tai matalan kuluriskin mainitsee vastauksissaan 5/23 sovitte-

lijaa.457 Erään sovittelijan (R61) mukaan oikeusturva toteutuu mitä parhaimmin siinä, että oikeuden-

käynnin kustannukset jäävät murto-osaan siitä, mitä normaalissa prosessissa. Toinen sovittelija 

(FR20) tuo esiin sen, että molemmat osapuolet vastaavat omista kuluistaan ja näin osapuolten kulu-

riski pysyy matalana.  

 

Lisäksi muutama vastaus käsitteli oikeudenkäyntiin verraten nopeaa menettelyä, joka alentaa oikeu-

denkäyntikuluja ja sovittelun mahdollistamaa oikeudenkäyntiasiakirjojen ulkopuolelta tehtävää 

 
456 Koottuna vastauksista vastaajilta: FR9, FR12, FR17, R18, FR20, FR25, FR26, FR27, FR32, FR37, R42, FR43, FR53, 

FR54, R61 ja FR62. 
457 Koottuna vastauksista vastaajilta: R6, FR20, FR43, R61 ja FR62. 
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sovintoa. Näiden lisäksi yksittäisissä vastauksissa tuodaan esiin yksilön oikeusturvaa tukevina seik-

koina mahdollisuus saada konflikti lopullisesti ratkaistua, erimielisyyksien käsittelyn kautta saavu-

tettava mielenrauha, erillisneuvottelujen käyttö ja osapuolten keskinäisen kommunikaation tärkeyden 

painottaminen, joka vastaisuudessa varsinkin huoltoriitojen tuomioistuinsovittelussa on lapsen edun 

mukaista. Lisäksi huoltoriitojen tuomioistuinsovittelussa tuodaan esiin asiantuntija-avustajan rooli 

lapsen oikeusturvan edistäjänä.458  

 

Kysymykseen, vaarantaako tuomioistuinsovittelu osapuolten oikeusturvaa, sain muilta kuin tuo-

mioistuinsovittelijoilta yhdeksän kirjallista vastausta. Vastauksissa oikeusturvaa edistävinä tekijöinä 

nimetään osapuolten vaikutusmahdollisuudet sovinnon sisältöön, vapaaehtoisuus, mahdollisuus siir-

tyä siviiliprosessiin, lainopillisen avustajan tärkeys, sovittelijoiden asianmukainen koulutus ja se, että 

sovittelija ja riita-asian käsittelijä ovat eri henkilöt.459 Eräs sovittelija koulutettava (T11) toteaa, että 

mikäli juttu on jo laadultaan sellainen, että osapuolen oikeusturva voisi kärsiä ”vapaasta sopimisesta”, 

ei asia sovellu sovitteluun laisinkaan. Sovittelun oikeusprosessia pitkittävästä vaikutuksesta on tuo-

mareilla vaihtelevia kokemuksia. Erään tuomarin (T39) näkemyksen mukaan sovittelu ei yleensä juu-

rikaan pidennä asian kokonaiskäsittelyaikaa, vaikka sovittelu ei tuottaisi tulosta. Lisäksi hänen mu-

kaansa tuloksetonkin sovittelu voi selkiyttää riitaista asiaa. Sen sijaan toisen tuomarin (T22) koke-

musesimerkissä tuloksettomaksi osoittautunut sovittelu siirrettiin vasta kahden vuoden jälkeen oikeu-

denkäyntiprosessiin. 

 

5.3 Kyselytutkimuksen analysointi ja johtopäätökset 
 

Kyselytutkimukseni tarjosi minulle monipuolisen aineiston. Pääsin syvemmälle aiheeseen, kuin yk-

sin kirjallisuutta tutkimalla olisin voinut päästä. Mielestäni sovittelututkimuksessa empiirinen tutki-

mus on tarpeen, koska sovittelu pohjautuu osaltaan osallistujiensa väliselle vuorovaikutukselle ja ko-

kemukselle – olipa kyseessä osapuolten keskinäinen tai osapuolten ja sovittelijan välinen suhde. Va-

litsin kyselytutkimukseni kohteeksi tuomioistuinsovittelijat, koska he muokkaavat omalla toiminnal-

laan osapuolten kokemusta oikeusturvansa toteutumisesta.  

 

Tuomioistuinsovittelijoiden vastauksista saattoi myös havaita, että he pohtivat käytännön työssään 

samoja kysymyksiä, kuin minä tehdessäni tutkimusta aiheesta. Miten määritellään sovintoehdotus? 

 
458 Koottuna vastauksista vastaajilta: R6, FR20, FR43, FR47, FR53, R61 ja FR62. 
459 Koottuna vastauksista vastaajilta: T8, T10, T11, T19, T33, T39, T40 ja T50. 
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Millä keinoilla tuomioistuinsovittelija voi valvoa yksilön oikeusturvan toteutumista? Kuinka paljon 

sovittelijan on sopivaa vaikuttaa osapuolten päätöksentekoon? Voiko tuomioistuinsovittelijan näke-

myksen mukaan epäoikeudenmukaiseen sovintosopimukseen puuttua? Varsinkin kirjalliset vastauk-

set lisäävät ymmärrystä siitä, miten kyselyyn vastanneet tuomioistuinsovittelijat itse määrittelevät 

omaa asemaansa ja tehtäväänsä sovittelijoina. Olen käsitellyt edellä kysymykset pääsääntöisesti esi-

tysjärjestyksessä sähköisessä kyselylomakkeessani käyttämääni rakennetta noudattaen. Johtopäätök-

sissä olen järjestänyt kysymykset jaksossa 5.1. esitetyiksi kokonaisuuksiksi. Jaksossa 5.2. esitettyjen 

ryhmittelyjen (teemat) lisäksi teen seuraavaksi tarkempaa analyysia kyselytutkimukseni pohjalta. 

 

5.3.1 Sovintoehdotuskäytännön yhtenäisyydestä  

 
Sovintoehdotuskäytännön yhtenäisyyttä voin arvioida ”kyllä/ei” -kysymyksistä 3–5. Kyselyn mu-

kaan 52 % vastanneista tuomioistuinsovittelijoista (50 vastausta, kysymys 3) on saanut työssään so-

vintoehdotuspyynnön. Noin 48% vastaajista (50 vastausta, kysymys 4) on tehnyt sovittelijana sovin-

toehdotuksia. Noin 28 % kyselyyn vastanneista (47 vastausta, kysymys 5) tuomioistuinsovittelijoista 

on kieltäytynyt sovintoehdotuspyynnön saatuaan ainakin joskus tekemästä sovintoehdotusta osapuol-

ten pyynnöstä huolimatta. Tulokset eivät kuitenkaan kerro ilmiön yleisyydestä vastaajien joukossa. 

Vastausjoukkoon kuuluvat myös esimerkiksi tuomioistuinsovittelijat, jotka ovat saaneet pitkänkin 

uransa aikana vain yhden tai kaksi sovintoehdotuspyyntöä. Moni avoimissa kysymyksissä vastaus-

taan perusteleva lisäsikin sovintoehdotuspyyntöjen olevan yleisesti ottaen harvinaisia. Lisäksi kohte-

len samanarvoisesti kaikkia kyselyyn vastanneita sovittelijoita riippumatta heidän kokemuksestaan 

sovittelijoina, koska jätin sovittelu uran pituuden ja sovitteluaktiivisuuden tietoisesti selvittämättä, 

vaikka ne vaikuttaisivatkin sovintoehdotuskäytännön yhtenäisyyden tulkintaan. Tarkastelussa on 

myös otettava huomioon, että vastaukset jakaantuvat epätasapuolisesti eri käräjäoikeuksien välille, 

eikä tutkimukseen osallistumattomien tuomioistuinsovittelijoiden osuus ole tiedossa. Täten tulokset 

eivät ole yleistettävissä. 

 

Tiedostaen epävarmuudet otannassa tarkastelen nyt kuitenkin lähemmin vastauksia kysymyksiin 3–

5. Tavoitteenani on, että saan muodostettua pienempiä ryhmiä, jotka kuvaavat, onko sovittelijoiden 

toiminnassa havaittavissa yhtäläisyyksiä. Vertaillessani kunkin sovittelijan vastauksia kysymyksiin 

3–5 vastausryhminä, eikä yksittäisinä vastauksina, on havaittavissa seuraavaa:  

 

A) Viidennen kysymyksen perusteella muodostan ensin kaksi joukkoa sen perusteella, onko tuo-

mioistuinsovittelija kieltäytynyt tekemästä sovintoehdotusta osapuolten pyynnöstä huolimatta.  
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1) Ottaen huomioon myös kysymysten 3 ja 4 vastaukset tarkastelen ensin niitä 13 vastaajaa (28 %), 

jotka ovat vastanneet myöntävästi viidenteen kysymykseen (ovatko he kieltäytyneet sovintoehdotuk-

sen tekemisestä osapuolten sovintoehdotuspyynnöstä huolimatta). Vastausten lähempi tarkastelu 

osoittaa, että vastaajista 7460 sovittelijaa ei ole koskaan tehnyt sovintoehdotusta ja loput eli 6 sovitte-

lijaa ovat kieltäytyneet tekemästä sovintoehdotusta tapauskohtaisesti.  

 

2) Viidennen kysymyksen toinen joukko muodostuu 34 vastaajasta (72 %), jotka ovat vastanneet 

kieltävästi viidenteen kysymykseen (ovatko he kieltäytyneet tekemästä sovintoehdotusta osapuolten 

sovintoehdotuspyynnöstä huolimatta). Tutkimuskysymysten 3-5 vastausten sovittelijakohtainen tar-

kempi tarkastelu osoittaa, että lukumäärä sisältää kolme eri ryhmää:  

 

2a) Ensimmäisessä vastausryhmässä ovat sovittelijat, jotka eivät ole kieltäytyneet tekemästä sovin-

toehdotusta osapuolten sovintoehdotuspyyntöön. Näissä tilanteissa sovittelija (13 vastaajaa) on siis 

saanut ainakin kerran osapuolilta sovintoehdotuspyynnön, johon on aina vastannut myöntävästi.  

 

2b) Toisessa vastausryhmässä sovittelijat (17 vastaajaa) eivät ole saaneet ainuttakaan sovintoehdo-

tuspyyntöä, joten heillä ei ole ollut pyyntöä, mistä kieltäytyä.  

 

2c) Kolmannessa vastausryhmässä sovittelija on itse ollut aloitteellinen sovintoehdotuksen tekijä. 

Näitä vastauksia on neljä kappaletta, joissa sovittelijat eivät ole saaneet osapuolilta sovintoehdotus-

pyyntöä, mutta ovat kuitenkin tehneet sovintoehdotuksia.  

 

B) Tarkastelen vielä yksityiskohtaisemmin sitä 30 (60%) vastaajan joukkoa, josta on ensin rajattu 

ulkopuolelle ne 17+3461 (40%) vastaajaa, jotka eivät ole saaneet sovintoehdotuspyyntöjä eivätkä teh-

neet yhtään sovintoehdotusta. Suhtautuminen sovintoehdotuksen tekemiseen vaihtelee 3–5 kysymys-

ten tuloksista päätellen sovittelijakohtaisesti seuraavasti: Tuomioistuinsovittelijoina on ensinnäkin 

sovintoehdotusta käyttäviä sovittelijoita (17+1462/30). Näistä 18 sovittelijasta, jotka ovat vastanneet 

kieltävästi kysyttäessä, ovatko he kieltäytyneet tekemästä sovintoehdotusta osapuolten pyynnöstä, 

 
460 Sisältää yhden vastaajan, joka kertoo kirjallisessa vastauksessaan, että ei ole saanut sovintoehdotuspyyntöjä, mutta 

mikäli saisi niin kieltäytyisi. Hänet olen myöhemmin siirtänyt vastaajaryhmään sovittelijoiden kanssa, jotka eivät olleet 

saaneet pyyntöjä, eivätkä tehneet sovintoehdotuksia. 
461 Lisäsin kolmen vastaajan vastaukset tähän samaan ryhmään, vaikka he eivät olleet vastanneet viidenteen kysymykseen 

kieltävästi. Ks. tarkemmin jakso 5.4. 
462 Yksi vastaaja jätti vastaamatta viidenteen kysymykseen, mutta oli saanut sovintoehdotuspyyntöjä ja tehnyt sovintoeh-

dotuksia. 
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vastaukset jakaantuvat seuraavasti. On vastaajia, jotka ovat antaneet sovintoehdotuksen aina pyydet-

täessä (14/18 vastaajaa) ja vastaajia, jotka ovat tehneet sovintoehdotuksia ilman osapuolten pyyntöä 

(4/18 vastaajaa). Toiseksi osa sovittelijoista ei ole hyödyntänyt heille annettua mahdollisuutta lain-

kaan (6/30 vastaajaa). Kolmanneksi osa sovittelijoista käyttää sovintoehdotuksen tekemisen suhteen 

tapauskohtaista harkintaa (6/30 vastaajaa). Vastaajien voidaan siten nähdä jakaantuvat neljään eri 

ryhmään.  Lisäksi sovintoehdotuksia tehneiden sovittelijoiden keskuudessa korostuvat sovintoehdo-

tuspyynnöt perusteena sovintoehdotuksen antamiseksi.  

 

Tämän kyselytutkimuksen vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että ei voida tulkita muodostuneen 

yhtä yhtenäistä sovintoehdotuskäytäntöä Manner-Suomen käräjäoikeuksien tuomioistuinsovittelijoi-

den keskuudessa. Huomionarvoista on myös se, että 50 vastaajasta 20 (40 %) ei ole lainkaan saanut 

sovintoehdotuspyyntöä, eikä antanut yhtään sovintoehdotusta. Kyselytutkimuksestani ei voi päätellä, 

minkälaisia sovittelijoita tähän ryhmään kuuluu. Arvelisin, että ryhmässä lienee mukana sovitteli-

joita, jotka eivät ole vielä saaneet ainuttakaan pyyntöä sovintoehdotuksen tekemiseksi, mutta myös 

vastaajia, jotka kieltäytyvät jo alkupuheenvuoronsa aikana tekemästä sovintoehdotusta.463  

 

5.3.2 Tuomioistuinsovittelun käyttöalasta 

 
Tuomioistuinsovittelijoiden keskuudessa kaikki vastaajat suhtautuvat pääosin myönteisesti tuomiois-

tuinsovitteluun ja voisivat suositella sitä läheiselle tai ystävälle. Tulos on rohkaiseva, koska tuomiois-

tuinsovittelijoiden myönteisyys vaikuttanee positiivisesti myös osapuolten suhtautumiseen. Olettai-

sin, että samoin kuin tuomari oikeudenkäynnissä, yksittäistä tapausta sovitteleva tuomioistuinsovit-

telija on osapuolten näkökulmasta tuomioistuimen kasvot ulospäin. Kirjallisesti vastanneet tuomiois-

tuinsovittelijat arvostavat tuomioistuinsovittelun oikeudenkäynnistä erottavia piirteitä, kuten osa-

puolten tunnetta aidosta keskustelemisesta ja kuuntelemisesta, pyrkimystä löytää konfliktin perim-

mäinen syy, osapuolten itse rakentamaa ennakoitavaa lopputulosta, osapuolten kasvavaa ymmärrystä 

toistensa näkökulmista tai kannevaateisiin rajoittumattomia sovintosopimuksia. Osa vastaajista muis-

tuttaa kuitenkin, että tuomioistuinsovittelusta on tarvittaessa lyhyt matka oikeudenkäyntiprosessiin, 

jos sovittelu osoittautuu hedelmättömäksi. Tuomioistuinsovittelu on myös lähes kaikkien kyselyyni 

vastanneiden muiden tuomareiden keskuudessa pääosin myönteinen asia. Kritiikkiä tuomioistuinso-

vittelu saa lainopillisten avustajien asemasta sovittelussa ja epäonnistuessaan koko riidanratkaisupro-

sessia pitkittävästä vaikutuksestaan.  

 
463 Ks. tarkemmin jakso 5.4. 
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Huolimatta yleisestä myönteisestä suhtautumisesta sovitteluun aiheeseen kantaa ottaneet tuomiois-

tuinsovittelijat eivät ole valmiita sovittelemaan kaikissa tapauksissa, kuten havaittuaan osapuolen va-

kavan persoonallisuushäiriön, henkisen sairauden tai muun kykenemättömyyden oman edun valvo-

miseen. Muutoin sovintosopimuksen vahvistamisharkinnan voi nähdä toimivan eräänlaisena veden-

jakajana. Osa vastaajista näkee, ettei sovittelusta tulisi automaattisesti jättää ulkopuolelle tapausryh-

miä. Heille sovittelu on matalankynnyksen keino, jolla voidaan pyrkiä ratkaisemaan hyvin vaikeita 

epätasa-arvoisiakin konfliktitilanteita. Toisaalta osa vastaajista pitää osapuolten välistä suurta epä-

tasa-arvoa sovittelun aloittamisen esteenä tai sovittelun keskeyttämisperusteena. Erityisesti lapsen 

edun vastaisuuteen reagoidaan herkästi jo menettelyn aikana tai viimeistään sovintosopimusta vah-

vistettaessa. Erityistä huolta huoltoriitojen tuomioistuinsovittelussa herättävät esimerkiksi lähisuhde-

väkivalta, päihde- ja mielenterveysongelmat sekä pitkittyneet riitatilanteet.  

 

5.3.3 Vaarantaako tuomioistuinsovittelu yksilön oikeusturvaa? 

 
Tuomioistuinsovittelijoista 98 % on sitä mieltä, ettei tuomioistuinsovittelu vaaranna osapuolten oi-

keusturvaa, kun taas 2 % ei ota kantaa asiaan. Analysoin ja ryhmittelin 23 vastaanottamaani kirjallista 

vastausta teemoihin, jotta niitä on helpompi tarkastella ja havainnollistaa. Vastaajista 15 painottaa 

sovittelijan aktiivista roolia, 10 osapuolten itsenäistä asemaa ja 9 oikeudellisten avustajien roolia osa-

puolten oikeusturvan toteuttamiseksi. Lisäksi 16 vastauksessa korostuu tasa-arvoisen menettelyn 

merkitys ja viidessä vastauksessa mainitaan sovittelun edullisuus ja/tai kuluriskin pysyminen suhteel-

lisen matalalla. Sovittelun edullisuuden ja nopeuden oikeudenkäyntiin verrattuna nähdään edistävän 

yksilön pääsyä oikeuksiinsa. Osin nämä teemat ovat päällekkäiset ja saattavat olla esillä yhtä aikaa, 

sillä moni kirjallisesti vastannut tuomioistuinsovittelija näkee tuomioistuinsovittelun monimuotoi-

sena vuorovaikutteisena prosessina, jossa kaikki siihen osallistuvat pyrkivät saavuttamaan yhteis-

työssä osapuolten lähtökohdista heidän välisensä sovinnon. 

 

Kirjallisista vastauksista voinee tehdä havaintoja siitä, miten kysymykseen kantaa ottaneet kokevat 

oman asemansa yksilön oikeusturvan toteuttajina. Noin kaksi kolmasosaa vastaajista tuo esille kei-

noja, joilla tuomioistuinsovittelija voi aktiivisesti pyrkiä vaikuttamaan osapuolten oikeusturvan to-

teutumiseen. Osa näistä on suoraan tuomioistuinsovittelulakiin kirjattuja, kuten sovintosopimuksen 

vahvistamisharkinta tai lapsen edun huomioon ottaminen. Vastauksissa nousee esiin kuitenkin myös 

hienovaraisempia sovittelutekniikoita, kuten osapuolten välisestä tasapuolisesta vuorovaikutuksesta 

huolehtiminen ja osapuolten kyvystä ymmärtää sovintosopimuksensa sisältö varmistuminen. 



89 
 

Osapuolilla ja heidän mahdollisilla avustajillaan näyttäisi olevan merkitystä sille, kuinka sovittelijat 

yleisesti ottaen kokevat osapuolten tarvitsevan ohjausta. Osapuolten keskinäisen suhteen laadun li-

säksi tilanteet vaihtelevat. Esimerkiksi on tuoreen eron jälkeen sovittelevia osapuolia ja vanhempia, 

joilla on jo lähdössä esittää lähes valmis sopimusluonnos.  

 

Vastauksista on eroteltavissa eri tahojen lisäksi myös muita oikeusturvaa edistäviä tekijöitä. Selkeim-

pänä näistä on tasa-arvo, jolla viitataan kirjallisten vastausten perusteella sekä osapuolten väliseen 

tasa-arvoon että sovittelijan puolueettomuuteen. Tasa-arvo vaikuttaa vastauksissa, niin menettelyn 

aikana kuin sen päättyessäkin. Tosin keskeiseen kysymykseen, voiko tietoinen valinta tyytyä vähäi-

seen sovintoon loukata osapuolen oikeusturvaa, näkemykset vaihtelevat. Muutama sovittelija toteaa, 

ettei oman asian vapaaehtoinen sopiminen voi vaarantaa oikeusturvaa. Eräs tuomioistuinsovittelija 

nostaisi kuitenkin kohtuuttomalta vaikuttavan sovintosopimuksen keskusteluun osapuolten kanssa ja 

huolehtii siitä, että myös ilman avustajia sovittelevat ymmärtävät sopimansa. Lisäksi osa vastaajista 

tuo esiin, että lapsen edun huomioon ottaminen vaatii joka tapauksessa sovintosopimuksen sisällön 

valvomista.  

 

Pääosin kyselyyn vastanneet tuomioistuinsovittelijat ja muut tuomarit siis näkevät, ettei tuomiois-

tuinsovittelu vaaranna osapuolten oikeusturvaa.  Oman aiheeni kannalta kriittisimmät kannanotot on 

kuitenkin nostettava erityisesti esiin. Näitä ovat mahdollinen painostus sovittelussa, riidanratkai-

suprosessin pitkittyminen sovittelun epäonnistuessa sekä oikeudellisen avustajan asema sovittelussa. 

 

5.4 Kyselytutkimuksen kriittinen tarkastelu 
 

Olen perustellut empiirisessä tutkimuksessani käyttämäni metodiset valinnat jaksossa 5.1, jossa toin 

esiin tiedostamiani aineiston laatuun vaikuttavia tekijöitä. Tässä jaksossa analysoin vielä tarkemmin 

tutkimustuloksiani ja niiden heikkouksia. Laadullisen empiirisen aineiston kerääminen ei ole tekni-

nen prosessi, vaan siihen liittyy monenlaisia eettisiä kysymyksiä. Oikeustieteellistä laadullista empii-

ristä tutkimusta tehtäessä aineiston edustavuuden ongelmaan tulisi kiinnittää huomiota. Ratkaisuksi 

on ehdotettu esimerkiksi useiden rinnakkaisten menettelyjen käyttöä, kuten haastattelua, havainnoin-

tia ja verkostoanalyysiä ja/tai sosiaalista kartoitusta.464 Oma empiirinen tarkasteluni rajautuu kuiten-

kin vain kyselytutkimuksestani saatuihin tuloksiin. Toinen laadullisen tutkimuksen kritiikki liittyy 

 
464 Nygren 2005, s. 88. 
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määrällisten tutkimusmenetelmien käyttöön ilman niille asetettuja laatukriteereitä.465 Todettakoon 

vielä, että otannan määrittelyongelmien vuoksi tutkimustulokseni ei ole miltään osin yleistettävissä. 

Olen kuitenkin tuonut esiin, perustuuko päättelyni laadullisilla vai määrällisillä tutkimuskysymyk-

sillä kerättyyn aineistoon. Kolmanneksi vastausmahdollisuus on annettu kaikille Manner-Suomen kä-

räjäoikeustuomareille. Vastauksista voinee tosin päätellä, että kyselyyn on vastannut osa tuomiois-

tuinsovittelijoista ja vain pieni joukko tuomioistuinsovittelusta ja/tai sovinnon edistämisestä kiinnos-

tuneita tuomareita. Niinpä vastaajien ammatillinen yhdenmukaisuus vaikuttanee vastausten yleiseen 

sävyyn. Saman aikaisesti, koska kyselyn ensisijaisena kohderyhmänä ovat juuri tuomioistuinsovitte-

lijat, heidän subjektiiviset näkemyksensä ja kokemuksensa ovat tärkeä osa tutkimustani. 

 

Huomioiden jaksossa 5.1 esitetyt vaikeudet otannan määrittelyssä kyselytutkimukseni on yksin-

omaan suuntaa antava, vaikka lyhyiden määrällisten kysymysten voidaan nähdä kannustaneen osal-

listujia vastaamaan. Kyselyyn vastanneiden tuomioistuinsovittelijoiden kokonaismäärä oli 50 ja mui-

den tuomareiden 12. Kyselyn tavoitteena on ollut kartoittaa rajattujen sovittelukäytäntö- ja näkemys-

kysymysten lisäksi vastaajien kokemuksia tuomioistuinsovittelusta. Jälkimmäisen tavoitteen olen to-

teuttanut avoimilla kysymyksillä. Niissä vastaajien määrä tosin supistuu, kuten eniten kirjallisia vas-

tauksia kerännyt seitsemäs oikeusturvakysymys osoittaa. Sain siihen 32 kirjallista vastausta, joka on 

vähän yli puolet 62 vastaajasta. Tarkastelussani olen siitä huolimatta korostuneesti huomioinut avoin-

ten kysymysten vastauksia suhteessa kaikkiin vastaajiin. Rakentamani kysymyskohtaiset listat466 ovat 

kuitenkin vain yhdistelmiä useista vastauksista, eivätkä ne edusta vastaajien yhtenäistä näkemystä tai 

enemmistön mielipidettä. Kirjallisiin kysymyksiin vastanneiden moniäänisyys tarjoaa runsaasti eri-

laisia näkökulmia ja heidän henkilökohtaiset kokemuksensa syventävät tietämystä aiheesta. 

 

Kyselylomake olisi voinut olla tarkempi. Esimerkiksi nyt kysymykset 3–5 eivät erottele niitä syitä, 

minkä takia sovittelijat eivät ole saaneet sovintoehdotuspyyntöjä. Kokonaan ilman sovintoehdotus-

pyyntöä jääneet sovittelijat, jotka eivät myöskään ole tehneet sovintoehdotuksia omaehtoisesti, osuus 

on 40 % vastaajista. Näin toteutettuna ”kyllä” -vastaukset indikoivat sitä, että osapuolet ovat tosiasi-

assa tehneet sovintoehdotuspyynnön, josta sovittelija on kieltäytynyt, kun taas osa ”ei” -vastauksen 

antaneista sovittelijoista on saattanut jo ennen sovittelun aloittamista kieltäytyä antamasta sovintoeh-

dotusta. Minun olisi tätä vastaajaryhmää ajatellen kannattanut rakentaa viidenteen kysymykseen kol-

miportainen asteikko, jossa ”kyllä/ei” -vaihtoehtojen lisäksi olisi ollut ”ei, koska sovittelijana olen jo 

 
465 Linnanmäki 2019, s. 19 alaviitteineen; Seppänen-Järvelä – Åkerblad – Haapakoski 2019, s. 335.  
466 Poikkeuksen muodostaa oikeusturvakysymys (kysymys 7), koska siinä hahmottelemani teemat osoittavat, kuinka 

usein tietty aihe tulkintani mukaan esiintyy annetuissa kirjallisissa vastauksissa. 
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aluksi tuonut esiin kielteisen kantani sovintoehdotuksen tekemiseen.” Kaksi tuomioistuinsovittelijaa 

jätti vastaamatta kysymykseen, joten he saattoivat tulkita vastaamatta jättämisen täksi kolmanneksi 

vaihtoehdoksi. Yksi vastaaja vastasi myös kieltäytyvänsä sovintoehdotuksista, vaikka hän ei ollut 

saanut pyyntöjä, eikä ollut tehnyt ehdotuksia. Näistä kolmesta kaksi vastaajaa vahvisti epäilyni kir-

jallisissa vastauksissaan. Lisäksi vastaajista, jotka eivät ole saaneet pyyntöjä, eivätkä ole tehneet eh-

dotuksia, mutta eivät ole myöskään kieltäytyneet tekemästä ehdotusta, kaksi tarkensi kirjallisissa vas-

tauksissaan syyksi ohjeistavansa osapuolia aloituspuheenvuorossaan. Nämä 5/20 vastaustaan kirjal-

lisesti täydentänyttä vastaajaa siis mahdollistavat tämän tulkinnan. Tarkan tuloksen selvittäminen 

olisi silti vaatinut joko paremman ohjeistuksen vastaajille tai monipuolisemman kyselyrakenteen. Li-

säksi neljännen kysymyksen tarkoituksena monikosta huolimatta on ollut tavoittaa myös sovittelijat, 

jotka ovat tehneet ehkä vain kerran sovintoehdotuksen.467  

 

Tämä kysely ei kartoittanut sovintoehdotuspyyntöjen tai sovintoehdotusten yleisyyttä, vaikka osa kir-

jallisesti vastanneista tuomioistuinsovittelijoista antoikin arvionsa. Ne olisivat olleet kiinnostavia li-

säkysymyksiä, mutta jäävät tulevaisuudessa tehtävän tutkimuksen selvitettäväksi. Sen sijaan jätin tie-

toisesti vastaajien anonymiteetin suojaksi kysymättä tuomioistuinsovittelijoiden sovittelukokemuk-

sen. Sovintoehdotusten käytön yleisyyden tutkiminen yhdessä sovittelijoiden sovitteluaktiivisuuden 

kanssa tarjoaisi vielä yksityiskohtaisempaa tietoa käräjäoikeuksien sovintoehdotuskäytännöstä ja 

siitä, onko sovintoehdotusoption säilyttäminen tuomioistuinsovittelulaissa toteuttanut tarkoituksensa 

vai jäänyt – tai haluttu jättää – tyhjäksi kirjaimeksi. 

 

6 TARKASTELUA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ SUOMALAISEN TUO-

MIOISTUINSOVITTELUN OIKEUSTURVASTA TEOREETTISEN 

JA EMPIIRISEN AINEISTON VALOSSA  

 

Nykyään oikeudenkäynnille vaihtoehtoisten konfliktinratkaisukeinojen, kuten sovittelun ja välimies-

menettelyn nimeämistä oikeudenkäynnille vaihtoehtoisiksi on kansainvälisessä tutkimuksessa ky-

seenalaistettu sekä niiden kasvaneen suosion että menettelyjen oikeudellistumisen seurauksena. Al-

kujaan ADR syntyi Yhdysvalloissa vastauksena riidanratkaisun sosiaalisiin odotuksiin ja oikeuden-

käyttöä kohtaan esitettyyn kritiikkiin. Suomessa sovittelun voidaan nähdä kehittyneen lähellä 

 
467 Yksi vastaaja täsmensi kirjallisessa vastauksessaan, että oli saanut yhden sovintoehdotuspyynnön, johon oli vastannut 

myöntävästi. Siten lisäsin hänet muiden sovintoehdotuksia tehneiden sovittelijoiden ryhmään. 
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viranomaisohjausta ja se on ollut tuomioistuimissa lailla säädeltyä toimintaa vuodesta 2006. Sosiaa-

lisesta kontekstista alkunsa saanut ihmisten väliselle vuorovaikutukselle perustuva sovittelu institu-

tionalisoituu ja juridisoituu, kun se viedään tuomioistuimeen. Menettelyn ensisijaiseksi tavoitteeksi 

nousee sovinnollinen riidanratkaisu.468 Onnistuessaan tuomioistuinsovittelun odotetaan tarjoavan oi-

keudenkäyntiä nopeamman, edullisemman ja riidan lopullisesti päättävän tuloksen. Samaan aikaan, 

kun yhteiskunnassa käydään keskustelua siitä, toteutuuko yksilön oikeusturva oikeudenkäynnissä pit-

kien käsittelyaikojen ja korkeiden oikeudenkäyntikustannusten vuoksi, sovittelu tarjoaa niin yksilölle 

kuin yhteiskunnallekin houkuttelevan vaihtoehdon.  

 

Tuomioistuinsovittelun suosio on ollut viime vuosina kasvussa ja tuoreimmassa hallitusohjelmassa 

(2019) hallituspuolueet ovat sitoutuneet vahvistamaan entisestään sovittelun käyttöä oikeudenkäyn-

tien määrän vähentämiseksi. Myös EU:ssa on jo pitkään pyritty edistämään ADR:n käyttöä. Sovitte-

ludirektiivin edellyttämin muutoksin Suomessa tuli voimaan 21.5.2011 riita-asioiden sovittelusta ja 

sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annettu laki. Uudella tuomioistuinsovittelulailla 

laajennettiin mahdollisten täytäntöönpanokelpoiseksi vahvistettavien sovintosopimusten alaa myös 

tuomioistuimen ulkopuolella tehtyihin sovintoihin. Sovittelun käyttöä lisättäessä siihen liittyvien yk-

silön oikeusturvakysymysten voi olettaa kasvattavan merkitystään ja vaikutustaan.  

 

Tässä luvussa tarkastelen havaitsemiani suomalaisen tuomioistuinsovittelun oikeusturvanäkökohtia 

ottaen huomioon lainopillista, konflikti- ja sovitteluteoreettista ja empiiristä aineistoani. Nähdäkseni 

lainopillisen ja konfliktiteoreettisen aineiston yhdistäminen on tarpeen jo sovittelututkimuksen tie-

teidenvälisyyden takia, vaikka sovittelututkimuksen voi nähdä oikeudellistuvan. Empiirinen aineisto 

puolestaan tarjoaa käytännöllistä näkemystä siitä tuomioistuinsovittelun puolesta, johon laki ei ulotu. 

Edelleen huomautan, että viittaukseni yksittäisiin vastaajiin ja kyselytutkimukseni suurempiin tee-

mojen mukaisiin vastaajaryhmiin eivät kuitenkaan ole tarkoitettu yleistyksiksi, vaan esimerkeiksi eri 

näkökulmista tuomioistuinsovitteluun.469 Yleisellä tasolla tuomioistuinsovittelun sääntelytarpeita ar-

vioitaessa saattaisi kuitenkin olla käyttöä toimintatieteen lähestymistavalle, jossa teoria ohjaa käytän-

töä, mutta käytännön toiminnasta kerätään tietoa teoriapohjan kehittämiseksi.470 Nimittäin, jotta tuo-

mioistuinsovittelun mahdollisiin oikeusturvauhkiin voidaan puuttua, ne tulee ensin tiedostaa. 

 

 
468 Ks. tarkemmin jaksot 1.4, 2.2 ja luvun 3 johdanto-osa. 
469 Etenkin jaksossa 6.2 nostan oman teoreettispainotteisen tarkasteluni ohessa esiin vain eräitä kyselytutkimukseni vas-

taajien näkemyksiä. 
470 Nivala – Ryynänen 2020, s. 20.  
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6.1 Konfliktiteoria ja yksilön oikeusturva  
 

Vaihtoehtoisena konfliktinratkaisumenettelynä sovittelun tieteidenvälisyys käy ilmi useista eri tie-

teenteoreettisista lähestymistavoista aiheeseen. Oikeudellinen vai yhteiskunnallinen/sosiologinen 

diskurssi liittyy laajempaan kysymykseen tuomioistuinten tehtävästä yhteiskunnassa. Legalistinen 

näkemys painottaa tuomiovallan käyttöä ja oikeussuojan antamista yksittäistapauksessa aineellisen 

oikeuden mukaan, kun taas yhteiskunnallisesti painottunutta konfliktinratkaisu- ja sovittelututki-

musta leimaa osapuolten itsemääräämisoikeus ja koetulle oikeudenmukaisuudelle perustuvat sovin-

toratkaisut. Käytännössä nämä eri lähestymistavat eivät välttämättä kilpaile keskenään, koska sovit-

telua järjestetään monenlaisissa erilaisissa instansseissa.471 Siitä huolimatta suomalaisen tuomiois-

tuinsovittelulain lainsäädäntöprosessissa yhdistyivät jännitteisesti sekä oikeudellinen että yhteiskun-

nallinen lähestymistapa. Niinpä tarkastelijan katsantokanta aiheeseen vaikuttaa edelleen siihen, miten 

viranomaisliitännäiseen sovitteluun suhtaudutaan ja mitä muutostarpeita sille esitetään. Yhteistä oi-

keudenkäynnille ja sovittelulle on riidanratkaisufunktio, kun molemmissa menettelyissä voidaan saa-

vuttaa täytäntöönpanokelpoinen ratkaisu. Lisäksi oikeudenkäyntiä ohjaa prosessioikeudellinen me-

nettelynormisto, mutta myös tuomioistuinsovittelun järjestämisessä tulee huolehtia perustuslain vaa-

timusten toteuttamisesta yksilön oikeusturvatakeiden kannalta asianmukaisesti.  

 

Tuomioistuinsovittelu on osapuolille vapaaehtoinen oikeudenkäynnistä erillinen tuomioistuinproses-

sin laji. Sen vaihtoehtona on lainsäädäntöön sidottu oikeudenkäyntiprosessi yksilön oikeusturvan vii-

mekätisenä takeena. Oikeudenkäynnillä täytetään oikeusturvaperusoikeuden (PL 21 §) velvoite jo-

kaisen oikeudesta saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun 

riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Tuomioistuinsovittelussa kun kyse ei ole tuomarin 

tuomitsemistoiminnasta, vaan tuomarin johdolla käytävästä vapaaehtoisesta menettelystä, jonka ta-

voitteena on sovinnollinen sopimusratkaisu. Tuomioistuinsovitteluun ei haeta menettelyohjeita oi-

keudenkäyntiä koskevasta lainsäädännöstä, vaan se tulisi järjestää vapaamuotoisesti osapuolten läh-

tökohdista. Menettelyn oikeudellisen kehikon muodostaa kuitenkin tuomioistuinsovittelulaki. Siinä 

menettelypuitteet vapaamuotoiselle sovittelulle on kirjattu melko yksityiskohtaisesti, kuten oikeu-

denkäynnille osin lomittaiset pykälät havainnollistavat.472 Silti sovittelun menettelyn aikaista toteu-

tusta ohjaavia pykäliä ei ole useita,473 joten tuomioistuinsovittelulain mukaan konkreettiset 

 
471 Ks. tarkemmin jakso 1.1. 
472 Näitä ovat esimerkiksi sovintosopimuksen vahvistaminen, sovittelun lähtökohtainen julkisuus ja sovittelijan esteelli-

syyssäännökset. Ks. tarkemmin luvun 3 johdanto-osa. 
473 TuomSovL 6 ja 7 §, ks. tarkemmin jaksossa 4.2. 
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sovittelukeinot jäävät pitkälti sovittelijan, huoltoriidoissa asiantuntija-avustajan, osapuolten ja heidän 

mahdollisten oikeudellisten avustajiensa yhdessä päätettäviksi. 

 

Tuomioistuinsovittelulain väljähköihin menettelysääntöihin on yhdistetty sovittelu- ja konfliktiteo-

reettisen tutkimuksen fasilitatiivinen sovitteluteoria.474 Teorian keskiössä on osapuolten itsemäärää-

misoikeus. Suomalaisen tuomioistuinsovittelun lähtökohtainen fasilitatiivisuus tuodaan esiin niin lain 

esitöissä475 kuin oikeuskirjallisuudessakin. Sen sijaan lain tasoinen institutionaalinen tuki sovittelu-

teorialle on tulkittava menettelyn vapaaehtoisuudesta kuin myös lain tavoitepykälästä. Sovittelun 

aloittaminen ja sovintosopimuksen vahvistaminen tarvitsevat kaikkien osapuolten hyväksynnän,476 

kun taas sovittelun keskeyttäminen ilmoituksella on osapuolelle mahdollista ennen sovintosopimuk-

sen vahvistamista. Lisäksi sovinnolla aikaansaadun ratkaisun nähdään olevan osapuolten oma.477  

 

Huolimatta konfliktiteoreettisen teoriapohjan alkuperäisen kehittäjän pyrkimyksestä dikotomian vält-

tämiseksi tuomioistuinsovittelulain esitöissä fasilitatiivinen sovittelu erotetaan evaluatiivisesta sovit-

telusta, jota verrataan tuomioistuimen lainkäyttötoimintaan.478 Silti myös tuomioistuinsovittelussa 

nähdään olevan evaluatiivisia piirteitä, kuten sovittelijan sovintoehdotusoptio ja lapsen edun huomi-

oon ottaminen,479 joita tarkastelen seuraavaksi. Näiden lisäksi tuomioistuinsovittelijan lainkäytölliset 

tehtävät eli sovittelun aloittamispäätös ja mahdollisesti täytäntöönpanokelpoiseksi vahvistettava so-

vintosopimus kaventavat osapuolten itsemääräämisoikeutta. Tulisihan konfliktiteoreettisesti osapuol-

ten sitoutumisen itse menettelyyn sekä sopimukseen olla vapaaehtoista – myös sovintosopimuksen 

vahvistamisen jälkeen. Jotta samalla voitaisiin säilyttää luottamus sovintosopimusten sitovuuteen, 

ratkaisuksi kansainvälisessä sovittelututkimuksessa on ehdotettu esimerkiksi sovintosopimuksen 

vahvistamisen jälkeistä lyhyttä harkinta-aikaa. Viime vuosina tuomioistuimessa riitautetut vahviste-

tut sovintosopimukset viittaisivat siihen, ettei tuomioistuinsovittelussa aina päästä kaikkia osapuolia 

jälkikäteen tyydyttäviin lopputuloksiin. 

 

 
474 Norjan ja Tanskan mallin mukaisesti vanhan lain hallituksen esityksessä suomalaiseen tuomioistuinsovitteluun suosi-

teltiin nelivaiheista rakennetta (HE 114/2004 vp, s. 35), kun taas uudemmassa hallituksen esityksessä todetaan, ettei jä-

sennelty menettely välttämättä tarkoita ennalta säänneltyä yksityiskohtaista kaavaa, vaan erilaisia tilannekohtaisia neu-

vottelu- ja sovittelutekniikoita (HE 284/2010 vp, s. 25). Oikeuskirjallisuudessa fasilitatiivis-intressipohjaisen sovittelu-

mallin viisivaiheisen rakenteen nähdään olevan tuomioistuinsovittelussa vakio. 
475 HE 114/2004 vp, s. 4–5. Uudemmissa hallituksen esityksissä 284/2010 vp ja 186/2013 vp ei käsitteitä fasilitatiivinen 

tai evaluatiivinen sovittelu enää käytetä. 
476 Riippuen tilanteesta sovittelu aloitetaan: hakemuksella, pyynnöllä tai suostumuksella, kun taas sovintosopimuksen 

vahvistaminen vaatii osapuolten yhteisen pyynnön, ks. jaksot 3.3 ja 4.3.1.  
477 HE 284/2010 vp, s. 14–15; HE 114/2004 vp, s. 4, 36. Ks. tarkemmin jakso 3.3. 
478 HE 114/2004 vp, s. 4–5.  
479 OMML 25/2013, s. 19, 76–77.  
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6.1.1 Sovintoehdotusoptio itsemääräämisoikeuden valossa 

 
Tuomioistuinsovittelun evaluatiivisista piirteistä tutkin empiirisessä kyselytutkimuksessani Manner-

Suomen käräjäoikeuksien sovintoehdotuskäytäntöä. Konfliktiteoreettisesti fasilitatiiviseen menette-

lyyn ei teoriaperustaltaan katsota kuuluvan sovintoehdotusten teko. Esimerkiksi Suomen Sovittelu-

foorumi esitti tuomioistuinsovittelulain valmistelun lausuntokierroksella, että tuomioistuinsovittelu-

lain 7 §:n 2 momentti tulisi poistaa, koska fasilitatiivisessa ohjauksessa sovittelijan ei kuulu tehdä 

ehdotusta asian ratkaisemiseksi. Oikeuskirjallisuudessa kannustetaan varovaisuuteen varsinkin sovit-

telijan oma-aloitteisessa sovintoehdotuksen tekemisessä tiedostaen kuitenkin yksilölliset sovitteluti-

lanteet, jotka sovittelijan on voitava ottaa huomioon omassa toiminnassaan.480 Sovintoehdotukselle 

kielteistä kantaa edustaa myös useampi kirjallisesti kyselyyni vastaustaan täydentänyt tuomioistuin-

sovittelija. Heidän mukaansa sovittelijan tehtävänä ei ole sovintoesitysten teko, vaan osapuolten aut-

taminen ratkaisun etsinnässä. 

 

Kyselytutkimukseni (50 osallistunutta tuomioistuinsovittelijaa) vastausten hajonta viittaisi siihen, 

ettei Suomessa ole yhtenäistä sovintoehdotuskäytäntöä käräjäoikeuksien välillä.481 Sovintoehdotus-

pyyntöjä saaneet tai/ja sovintoehdotuksia tekevät sovittelijat jakaantuvat aktiivisista oma-aloitteisista 

sovintoehdotusten tekijöistä (13 %) heihin, jotka tekevät ehdotuksia osapuolten pyynnöstä (47 %) tai 

tapauskohtaisella harkinnalla (20 %) aina sovittelijoihin, jotka eivät tee tai ole tehneet osapuolille 

lainkaan sovintoehdotuksia (20 %). Yllä olevat osuudet perustuvat 30 sovittelijan vastauksiin ja edus-

tavat siis 60 %:a kyselytutkimukseeni osallistuneista tuomioistuinsovittelijoista. Sovintoehdotus-

pyyntöjä kokonaan ilman jääneiden sovittelijoiden, jotka eivät olleet antaneet sovintoehdotuksia 

oma-aloitteisestikaan, vastausten suuri osuus (40 %482) vaikeuttaa kuitenkin kokonaiskuvan muodos-

tamista puhumattakaan kyselytutkimukseen osallistumattomien tuomioistuinsovittelijoiden puuttu-

vasta osuudesta.   

 

Kyselytutkimuksessani sovintoehdotuksia antaneiden sovittelijoiden keskuudessa korostuvat osa-

puolten sovintoehdotuspyynnöt perusteena sovintoehdotuksen tekemiselle, jota niin ikään ehdotettiin 

lausuntokierroksella sovittelijan tekemän sovintoehdotuksen edellytykseksi.483 Sovittelun 

 
480 Ks. tarkemmin jaksossa 4.2.5. 
481 En käsittele taulukossa 1 esitetyn lisäksi tarkemmin, miten sovintoehdotuskäytäntö jakaantuu yksittäisten tuomiois-

tuinten sisällä, koska tuomioistuinsovittelijoiden käräjäoikeuskohtaiset vastaajamäärät vaihtelevat 0–11 vastaajan välillä. 
482 Jos pohditaan pidemmälle ja osoittautuisi, että 40 % vastaajista sisältäisi yksinomaan sovintoehdotuksesta jo alkupu-

heenvuorossaan kieltäytyviä sovittelijoita, niin yhdessä sovintoehdotuspyynnön saatuaan aina kieltäytyvien sovittelijoi-

den kanssa, heidän prosentuaalinen osuutensa kyselyyn vastanneista tuomioistuinsovittelijoista nousisi 52 %:iin.  
483 Helsingin käräjäoikeus esitti lakiin tiukennusta siten, että osapuolten pyynnöstä sovittelija voi erityisestä syystä tehdä 

ehdotuksen asian sovinnolliseksi ratkaisemiseksi (OMML 64/2010, s. 20). Ks. jakso 4.2.5. 
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loppuvaiheessa osapuolten yhteisestä pyynnöstä esitetty sovintoehdotus voi onnistuessaan ratkaista 

sovittelutilanteen osapuolten aidosti hyväksymään sovintosopimukseen. Niinpä on ymmärrettävää, 

miksi tuomioistuinsovittelulaissa on jätetty sovittelijalle mahdollisuus sovintoehdotuksen tekemi-

seen. Konfliktiteoriassa osapuolten itsemääräämisoikeuteen on määritelty kuuluvaksi osapuolten pää-

tösvalta sekä menettelykeinoista että sovinnon sisällöstä.484 Siten näkisin osapuolten tietoisen oman 

päätöksenteon ulkoistamisen – kunhan se perustuu ymmärrykselle, ettei sovittelijan puutteellisella 

tietopohjalla tekemä sovintoehdotus vastaa tuomioistuimen antamaa päätöstä asiassa – olevan myös 

osapuolten itsemääräämisoikeuden käyttöä. Onhan sovittelijan sovintoehdotus olemukseltaan tiedon 

jakamista, jonka voinee muiden sovittelutekniikoiden tavoin erotella sovittelijan reaktiiviseen ja ak-

tiiviseen toimintaan.485 Osapuolten esittämään sovintoehdotuspyyntöön vastaaminen on siten reaktio 

osapuolten aloitteellisuuteen ja täten heidän itsemääräämisoikeutensa käyttöä. Sovittelijan olisi hyvä 

kuitenkin tiedostaa, ettei hänen näkemyksensä osapuolten aloitteellisuudesta välttämättä ole yhtenevä 

osapuolten näkemyksen kanssa.  

 

Sen sijaan osapuolten suostumuksen kysyminen sovintoehdotuksen tekemiseen edellyttää sovitteli-

jalta oma-aloitteisuutta. Etenkin osapuolia muutenkin aktiivisesti ohjaavan tuomioistuinsovittelijan 

sovittelun päätteeksi tehdyssä sovintoehdotuksessa piilee vaara, ettei se enää vastaa osapuolten sub-

jektiivisen oikeudenmukaisuuden kriteerejä. Tällöin sovitteluun sisäänrakennettu oletus sopimuksen 

hyväksyttävyydestä osapuolten suostumuksen perusteella oikeuttaa jotain, mitä ei ole ollut olemas-

sakaan.486 Sovittelu, kun eroaa perustavanlaatuisella tavalla tuomitsemistoiminnasta, jossa asian-

osaisten suostumus tuomarin lainkäyttöpäätökseen ei ole muodollinen osa menettelyn yleistä hyväk-

syttävyyttä. Lisäksi Suomessa on jo käytössä oikeudellisiin kannevaatimuksiin pohjautuva sovittelu-

menettely sovinnon edistämisenä prosessissa, jossa tuomari voi ehdottaa asianosaisille sovintoratkai-

sua katsoessaan sen aiheelliseksi.487 Näin ollen katson, että tuomioistuinsovitteluun olennaisesti kuu-

luva osapuolten itsemääräämisoikeus sovintosopimuksen sisällöstä takaa parhaiten tuomioistuinso-

vittelun tavoitteen eli sovinnollisen ratkaisun toteutumisen.488 Sovittelijan sovintoehdotukseen tai 

muuhun johdatteluun perustuva sovittelu asettaa kuitenkin sovittelijan puolueettomuuden ja tasapuo-

lisuuden kyseenalaiseksi, mihin palaan jaksossa 6.2.2.  

 
484 Ks. tarkemmin jakso 2.4. 
485 Ks. jakso 4.2.4. 
486 Ks. myös Hietanen-Kunwald 2019a, s. 313–314; Hietanen-Kunwald 2018, s. 166–206; 
487 Ks. sovinnon edistämisestä jaksossa 3.1. 
488 Myös muiden sovitteluun liitettyjen tavoitteiden, kuten osapuolten keskinäisen ymmärryksen kasvamisen, vuorovai-

kutuksen kehittymisen ja yhteistyön paranemisen, joustavien intressipohjaisten ratkaisujen, konfliktista vastuun kantami-

sen ja vapaaehtoisen sopimukseen sitoutumisen kannalta osapuolten itsemääräämisoikeuden säilymisen läpi menettelyn 

voi nähdä olevan keskeistä. 
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Kannassaan sovintoehdotuksen tekemiseksi sovittelijan tulee kuitenkin noudattaa osapuolten odotuk-

sia menettelyä kohtaan, jotka hän itse tai osapuolet ovat asettaneet ennen sen aloittamista. Näin voi-

daan säilyttää menettelyn sisäinen johdonmukaisuus. Useampi kyselytutkimukseni vastaaja ilmoittaa 

esimerkiksi jo aloituspuheenvuorossaan suhtautuvansa kielteisesti sovintoehdotuksen tekemiseen, 

jotta osapuolet tietävät olla pyytämättä ehdotusta. Näin sovittelija voi vaivattomasti välttää useat eva-

luointeihin liitetyt eettiset ongelmat, kuten osapuolten neuvottelutaktikoinnin sovittelijan sovintoeh-

dotusta silmällä pitäen. Siitä huolimatta sovittelijan puolueettomuus ja tasapuolisuus voi edelleen 

vaarantua menettelyn aikana. Lisäksi fasilitatiivisella laajalla ongelmanmäärittelyllä operoiva tuo-

mioistunsovittelija evaluoi viimeistään sovintosopimusta vahvistettaessa, mistä lisää jaksossa 6.2.3. 

 

Kyselytutkimukseni perusteella suomalaisessa tuomioistuinsovittelussa siis tehdään sovintoehdotuk-

sia, mitä Ervastin ja Nylundin mukaan voinee pitää fasilitatiivisen ja evaluatiivisen sovittelun sel-

keimpänä erona. Tulokset eivät kuitenkaan kerro sovintoehdotuspyyntöjen tai -ehdotusten yleisyy-

destä, eivätkä ne ole yleistettävissä liittyen jo tutkimusasetelmassa tiedostettuihin otannan määritte-

lyongelmiin.489 Tuomioistuinsovittelussa voidaan kuitenkin käyttää evaluatiivisia sovitteluteknii-

koita ilman sovintoehdotustakin.490 Kyselytutkimukseni kirjallisissa vastauksissa sovittelijan aktiivi-

suutta lisäävinä tekijöinä nostetaan esiin esimerkiksi oikeudellisten avustajien puute, osapuolten pas-

siivisuus ja huoltoriitojen sovittelu. Niinpä tuomioistuinsovittelija saattaa sovittelussa joutua käyttä-

mään evaluatiivisampaa otetta osapuolten odotuksia täyttääkseen. Toisaalta sovittelutekniikoissa so-

vittelijan aktiiviseen – reaktiiviseen toimintaan perustuva jako on niin ikään altis kritiikille sen epä-

tarkkuuden vuoksi. Esimerkiksi sovintoehdotuspyynnön ja -suostumuksen raja lienee käytännössä 

häilyvä ja tarkastelijasidonnainen sovittelun ollessa vapaamuotoinen vuorovaikutuksellinen menet-

tely. Vasta vaatimus osapuolten sovintoehdotuspyynnön määrämuotoisuudesta muuttaisi tilannetta, 

mikä puolestaan vaikuttaisi kielteisesti menettelyn joustavuuteen. Siten olisin käytännön tuomiois-

tuinsovittelutyössä valmis taipumaan sovittelumallien sijaan Riskinin tavoin sovittelun eri tyyleihin, 

jotka vaihtelevat sovittelija- ja sovittelukohtaisesti koko menettelyn ajan. 

 

6.1.2 Lapsen edun arvioinnin evaluatiivisuus 

 
Huoltoriitojen tuomioistuinsovittelua käytetään perusteena tuomioistuinsovittelijan evaluatiiviselle 

sovittelutyylille sekä tuomioistuinsovittelulaissa, sen valmisteluaineistoissa, oikeuskirjallisuudessa 

 
489 Ks. kyselytutkimuksen tutkimusasetelmasta ja heikkouksista tarkemmin jaksoissa 5.1 ja 5.4. 
490 Ks. tarkemmin jakso 4.2.4. 
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että kyselytutkimuksessani. Osa kyselytutkimukseni vastaajista kertoi esimerkiksi käyvänsä läpi 

mahdollisia eri ratkaisuvaihtoehtoja lasten asumisen ja tapaamisoikeuden osalta. Siksi käsittelen ai-

hetta jo nyt, vaikka huoltoriitojen kontrolloitavuus perustuu pitkälti tuomioistuinsovittelijaa velvoit-

tavaan lainsäädäntöön lapsen edun huomioon ottamisesta. Lapsen edun toteuttaminen on kuitenkin 

ensisijaisesti vanhempien vastuulla. Sovittelija voi siten vahvistaa heidän tekemänsä sopimuksen, 

ellei ilmene aihetta olettaa, että se olisi lapsen edun, lapsenhuolto- tai elatuslain vastainen.  

 

Relatiivisesta indispositiivisuudesta johtuen huoltoriitojen tuomioistuinsovittelussa sovittelijan ja 

asiantuntija-avustajan rooli on kuitenkin tavallista aktiivisempi. Lapsen edun arviointi vaikuttaa so-

vittelun aloittamisharkinnassa, menettelyn mahdollisessa keskeyttämisessä ja sovintosopimuksen 

vahvistamisessa.491 Esimerkiksi jakson 3.2.2 alkusitaatissa tuomioistuinsovittelija yhdessä asiantun-

tija-avustajan kanssa oli jo vanhempien alkupuheenvuorojen jälkeen ilmoittanut, minkälaista sopi-

musta ei voida vahvistaa lapsen edun mukaisena.492 Lapsen edun käsitteen epämääräisyyden lisäksi 

sovittelijan edunvalvontatehtävää vaikeuttaa se, että menettelyssä saatava tieto perustuu suurelta osin 

osapuolten yhteisymmärrykselle mahdollisia erillisneuvotteluja lukuun ottamatta. Sovittelijalle kon-

fliktista välittyvä kuva saattaa siten olla oikeudenkäyntiin verrattuna suppea ja subjektiivinen, koska 

laajempi näytön hankinta ei kuulu menettelyyn.493 Sovittelijan onkin keskeytettävä menettely, ellei 

hän saa mielestään riittävästi tietoa lapsen edun kartoittamiseksi.494 Näin ollen huoltoriitojen tuo-

mioistuinsovittelu eroaa lähtökohdiltaan ja velvoittavuudeltaan muusta riita-asioiden tuomioistuinso-

vittelusta. Riita-asioissa aloittamisharkinnan jälkeinen menettelyn aikainen puuttuminen on sovitte-

lijan harkintavallan puitteissa ja sopimuksen sisällöllinen valvonta on suurelta osin keskitetty sovin-

tosopimuksen vahvistamisharkintaan. Myönnyn siten Linnanmäen arvioon, että huoltoriitojen tuo-

mioistuinsovittelussa perinteinen fasilitatiivinen – evaluatiivinen jako ei toimi käytännössä.  

 

6.2 Tuomioistuinsovittelijan oikeudellinen asema ja yksilön oikeusturva  
 

Sovittelumallien vaikutus sovittelun esikäsitteinä on ollut voimakasta, koska niihin liitetään yksilön 

oikeusturvaodotuksia. Näin pyritään välttämään oikeusturvaongelmia aiheuttavat hybridimenettelyt, 

 
491 Ks. jakso 3.2.2. 
492 Vastaaja FR20 
493 Ks. osapuolten kuulemisesta ja muusta selvityksestä jakso 4.2.2. 
494 Lisäksi luottamuksellisiin erillisneuvotteluihin huoltoriitojen sovittelu sopii huonosti, sillä sovittelu on niin ikään kes-

keytettävä, jos sovittelija saa tietää lapsen edun kannalta jotain niin olennaista, ettei sovittelua voida jatkaa jakamatta 

tietoa muille osapuolille (jakso 4.2.3). 
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joissa yhdistyvät oikeudenkäynnille ja sovittelulle tyypilliset menettelytavat.495 Institutionaalisessa 

tuomioistuinympäristössä osapuolten itsemääräämisoikeus ei kuitenkaan ole ainoa yksilön oikeustur-

vaa määrittävä tekijä. Vaikka tarve myös kansainvälisempien sovittelusääntöjen ja -periaatteiden ke-

hittämiselle kasvaa, tarkastelen seuraavaksi yksilön oikeusturvaa tuomioistuinsovittelijan asemaa 

määrittelevän tuomioistuinsovittelulain perusteella.  

 

Tuomioistuinsovittelussa käsiteltävät asiat on rajattu tuomioistuinsovittelulaissa riita-asioihin ja rii-

taisiin hakemusasioihin eli tässä tapauksessa huoltoriitojen tuomioistuinsovitteluun. Tuomioistuinso-

vittelussa osapuolten itsemääräämisoikeus saattaa tulla rajoitetuksi, kun tuomioistuinsovittelijan on 

tarkastettava sovittelun aloittamisedellytysten ja sovintosopimuksen vahvistamisedellytysten täytty-

minen. Lisäksi huoltoriitojen tuomioistuinsovittelijalla on edellä käydysti velvollisuus ottaa huomi-

oon lapsen etu niin menettelyn aikana kuin myös sovintosopimusta vahvistettaessa. Yksilön oikeus-

turvaa huomioidaan myös tuomioistuimen sovittelijoita koskevina kelpoisuusvaatimuksina. Näihin 

kuuluvat oikeusministeriön sovittelijakoulutus sekä tuomarin pätevyysvaatimukset ja esteellisyys-

säännökset.496 Lain esitöissä korostetaan sovittelijan tasapuolisuutta ja puolueettomuutta sovittelun 

menettelyllisenä oikeusturvana. Sovittelun lähtökohtaisen julkisuuden nähdään toteuttavan yksilön 

perusoikeutta viranomaistoiminnan julkisuudesta. Noin 2/3 kyselytutkimukseni oikeusturvakysy-

mykseen (kysymys 7) kirjallisesti vastanneista tuomioistuinsovittelijoista nostaakin esiin sovittelijan 

keskeisen aseman yksilön oikeusturvan takana.497 

 

6.2.1 Yksilön oikeusturvan vaarantavan sovittelun aloittamatta jättäminen tai keskeyttäminen 

 
Sovittelun osapuolten itsemääräämisoikeuden kannalta otollisin tilanne on silloin, kun osapuolet jät-

tävät yhdessä sovitteluhakemuksen. He ovat tällöin tehneet itse tai yhdessä oikeudellisten avusta-

jiensa kanssa konfliktistaan jo yhden soveltuvuusarvion. Mikäli sovitteluun lähdetään oikeudenkäyn-

tiasiaa käsittelevän tuomarin johdattelemana osapuolten sovittelupyynnöstä, osapuolten vapaaehtoi-

suuteen on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Osapuolet eivät kuitenkaan voi tehdä tuomioistuinta 

sitovaa päätöstä sovittelun aloittamisesta. Aloittamisharkinnassa sovittelija tarkastelee muun muassa 

asian laatua ja tarkoituksenmukaisuutta. Tarkoituksenmukaisuusharkinta sisältää runsaasti tuomiois-

tuinsovittelijan harkintavaltaa.498  

 

 
495 Ks. tarkemmin jaksoissa 4.2.3 ja 4.2.5. 
496 Ks. tarkemmin jaksossa 4.1.1. 
497 Ks. oikeusturvakysymykseen liittyvistä tutkimustuloksista jaksoissa 5.2 ja 5.3.3. 
498 Ks. tuomioistuinsovittelun aloittamisen edellytyksistä jaksossa 4.1.2. 
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Riita-asioihin kuuluu useita sopimusvapauden piiriin kuuluvia tapausryhmiä. Lisäksi niiden aloitta-

misharkintaa yksinkertaistavat mahdolliset oikeudelliset avustajat. Erään kirjallisesti vastanneen ky-

selytutkimuksen sovittelijan kokemuksen mukaan riita-asioissa osapuolilla on säännönmukaisesti oi-

keudenkäyntiavustajat mukanaan, jotka osaltaan varmistavat oikeusturvan toteutumista.499 Hieman 

alle puolet kyselytutkimukseeni kirjallisesti vastanneista sovittelijoista nostaakin esiin oikeudellisten 

avustajien merkityksen osapuolten oikeusturvan edistäjinä. Aina osapuolilla ei kuitenkaan ole lain-

opillisia avustajia mukanaan tai vain toisella osapuolella on avustaja.500 Sovittelijalla voi siis nähdäk-

seni myös riita-asioissa olla perusteita kieltäytyä sovittelusta tai keskeyttää se, jos hän havaitsee osa-

puolten välillä suurta epätasa-arvoa tai vilpillisiä sovittelumotiiveja. Jo aloittamisharkinnassa osa-

puolten väliseen epätasa-arvoon kertoo kiinnittävänsä huomiota myös useampi kyselytutkimukseeni 

kirjallisesti vastannut tuomioistuinsovittelija. Esimerkiksi huoltoriidoissa sovittelusta kieltäytymis-

perusteina pidetään muun muassa lähisuhdeväkivaltaa, päihde- ja mielenterveysongelmia sekä pitkit-

tyneitä riitatilanteita.501 Näissä tapauksissa yhdyn oikeuskirjallisuudessa esitettyyn näkemykseen, 

jonka mukaan sovitellakseen sovittelijalla tulisi olla osaamista fyysisen ja/tai henkisen väkivallan 

tunnistamisesta ja ehkäisemisestä.  

 

Oikeuskirjallisuudesta sekä kyselytutkimuksesta löytyy tukea myös kannalle, jonka mukaan sovittelu 

on matalankynnyksen keino, jolla voidaan pyrkiä ratkaisemaan epätasa-arvoisiakin konfliktitilan-

teita. Sovittelun keskeyttämisestä valtaeroihin vedoten seuraa menetyksiä myös heikommalle osa-

puolelle. Sovittelussa harvoin on kaksi täysin tasavahvaa osapuolta, joten tiukka tulkinta rajaa suuren 

osan konflikteista sovittelun ulkopuolelle. Toisaalta sovittelija jatkaessaan sovittelua valtaeroihin 

puuttumatta saattaa aiheuttaa sen, että osapuoli suostuu täytäntöönpanokelpoiseen sovintosopimuk-

seen, joka täyttää vain pieneltä osin tai ei lainkaan hänen intressejään. Ervastia ja Nylundia muokaten 

yksilön oikeusturvaongelmia syntyy silloin, kun sovittelija on valmis menemään aktiivisin keinoin 

pitkälle tasapainottaessaan osapuolten valtaeroja, mutta toisaalta myös siitä, jos hän suhtautuu niihin 

täysin välinpitämättömästi.502  

 

Sovittelusta puuttuvat tehokkaat keinot menettelyn laadun arvioimiseksi.  Niinpä osapuoli lähtiessään 

sovitteluun ottaa riskin, että hän ei ainoastaan menetä sovittelun tarjoamia etuja, vaan kokee huonon 

 
499 Vastaaja FR20. 
500 Osapuolten on esimerkiksi edullisempaa sovitella ilman avustajia. Lisäksi oikeudellisten avustajien roolin ei sovitte-

lussa tulisi olla oikeusprosessin kaltainen. Oikeudellisista avustajista ja sovittelun kustannuksista jaksoissa 3.4, 3.5 ja 6.3. 

Oikeudellisten avustajien rinnalla sovittelijan on myös yksinkertaisempaa täyttää informaatiovelvollisuutensa osapuolia 

kohtaan vaarantamatta puolueettomuuttaan. 
501 Ks. kyselytutkimuksen osalta sovittelun käyttöalasta jaksot 5.2 ja 5.3.2. 
502 Ervasti – Nylund 2014, s. 296–298. 
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sovittelun kielteiset seuraukset.503 Nähdäkseni sovittelun menettelyllisenä edellytyksenä tulisikin olla 

osapuolten yhtäläinen mahdollisuus ajaa asiaansa, vaikka tuomioistuinsovittelusta puuttuvat oikeu-

denkäynnille keskeiset prosessiperiaatteet. Samalla sovittelijan on kuitenkin pyrittävä välttämään hä-

nen tasapuolisuuttaan ja puolueettomuuttaan osapuolten silmissä vaarantavia toimia. Ellei omasta nä-

kökulmastaan504 sovittelija voi puolueettomuuttaan menettämättä korjata osapuolten välistä epätasa-

painoa, on sovittelu syytä keskeyttää. Eurooppalaisten menettelyohjeiden sovittelijoille esimerkkiä 

noudattaen myös Suomessa voitaisiin tuoda enemmän esille ja täsmentää jokaiselle tasapuolista mah-

dollisuutta osallistua menettelyyn.505 Silti menettelyohjeen sijaan osapuolten tasa-arvon voi nähdä 

toteutuvan tuomioistuinsovittelun menettelypuitteissa. Tuomioistuinsovittelulain mukaan osapuolten 

välinen epätasa-arvo voi sovittelijan harkinnan perusteella olla sovittelun aloittamisen edellytyksen 

puute, sovittelun keskeyttämisperuste ja sovintosopimuksen vahvistamatta jättämisen peruste.506 

Tuomioistuinsovittelulain mukaiset menettelyn edellytykset tuovat subjektiivisen oikeuden rinnalle 

ulkoisia, joskin harkinnanvaraisia kriteereitä,507 joiden avulla sovittelusta voidaan karsia menettelyä 

vaivaavaa rakenteellista epätasa-arvoa pois.508  

 

6.2.2 Sovittelijan puolueettomuus ja tasapuolisuus menettelyllisenä oikeusturvana 

 
Sovittelijan puolueettomuutta ja tasapuolisuutta suhteessa osapuoliin pidetään sovittelun menettelyl-

lisenä oikeusturvana, mitä vahvistetaan oikeudenkäynnille yhtenevillä sovittelijan esteellisyyssään-

nöksillä.509 Konfliktiteoreettisesti, mitä evaluatiivisampia tekniikoita sovittelija suosii sen vaikeam-

maksi osapuolten itsemääräämisoikeuden säilyttäminen käy. Kun sovittelija tekee juridiseen arvioon 

 
503 Rubinson 2018, s. 1355. 
504 Sen sijaan osapuolet voivat halutessaan toimia vapaammin, josta tarkemmin jaksossa 6.2.2. 
505 Minulla ei tosin ole tietoa siitä, mitä aiheita tuomioistuinsovittelijoiden koulutuksessa käsitellään. 
506 Tuomioistuinsovittelija voi jättää sovittelun aloittamatta, jos osapuolten asema on niin epätasa-arvoinen, ettei toinen 

osapuoli osaa asianmukaisesti valvoa omaa etuaan (esimerkiksi ainoastaan toisella osapuolella oleva oikeudellinen avus-

taja). Samoin sovittelija voi keskeyttää sovittelun, jos hän huomaa, että sovittelun jatkaminen on vastoin toisen osapuolen 

etua, jota hän ei kykene tiedollisten valmiuksiensa puutteiden vuoksi asianmukaisesti valvomaan ja vastapuoli yrittää 

hyödyntää heidän epäyhdenvertaisuuttaan. Sovintosopimuksen vahvistamisharkinnassa taas osapuolten epätasaveroisuus 

saattaa tulla arvioitavaksi kohtuuttomuutena samoin perustein kuin sopimussuhteissa yleensäkin.  Puuttumiskynnyksen 

tulisi olla matalampi silloin, kun osapuolet eivät ole lähtökohtaisesti yhdenvertaisia, kuten kuluttajakauppa- ja työsuhde-

sopimuksissa (Ks. jaksot 4.1.2, 4.3.1 ja 4.3.2).  
507 Tuomioistuinsovittelijaa kuitenkin velvoittavat sovittelun ehdottomien edellytysten puuttuminen ja lapsen edun huo-

mioon ottaminen. Sovittelijan arvioinnilla esimerkiksi osapuolten keskinäisestä neuvottelutasapainosta on suuri merkitys 

yksilön oikeusturvan toteutumisessa, vaikka monissa asioissa tarvitaankin osapuolten yhteinen suostumus tai pyyntö, 

kuten sovittelun aloittaminen (hakemus, pyyntö tai suostumus), sovintoehdotuksen antaminen (suostumus tai pyyntö), 

erillisneuvottelut (suostumus), sovittelu yleisön läsnä olematta (pyyntö) ja sovintosopimuksen vahvistaminen (pyyntö). 
508 Näin ei ole esimerkiksi eurooppalaisissa menettelyohjeissa sovittelijoille, jonka mukaan sovittelija voi päättää sovit-

telun, vain jos se on hänen mielestään täytäntöönpanokelvoton tai lainvastainen, kun otetaan huomioon tapaukseen liit-

tyvät seikat ja sovittelijan edellytykset laatia tällainen arvio, tai sovittelija katsoo, että asiassa ei todennäköisesti päästä 

ratkaisuun sovittelua jatkamalla (CEPEJ(2018)24, kohta 3.2).  
509 Sovittelijan kompetenssista jaksossa 4.1.1. 



102 
 

tai kokemukseensa pohjautuvan sovintoehdotuksen tai muuten ohjaa aktiivisesti osapuolia kohti ta-

voittelemaansa lopputulosta epävirallisessa menettelyssä, sovittelumenettely ei noudata enää konflik-

titeoreettista sovitteluteoriaa eikä oikeudenmukaisen oikeuden logiikkaa.510  

 

Yhteistä näkemystä ei kuitenkaan ole siitä, mitä nämä kielletyt sovittelutekniikat ovat, koska sovitte-

lulle, eri sovittelumalleille/tyyleille, eikä näin ollen sovittelussa sallituille keinoille ole olemassa ylei-

sesti hyväksyttyjä määritelmiä.511 Se ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki käy. Olen samaa mieltä kyse-

lyyni vastanneen sovittelijan kanssa, että sovittelijan painostaessa lopputuloksena voi olla osapuolen 

suostumus jopa oman edun tai tahdon vastaiseen ratkaisuun.512 Vaikka menettelyn keskeyttäminen 

on osapuolelle teoriassa yksinkertaista, sen seurauksena jatkuva oikeudenkäynti tai tilanteeseen liit-

tyvä sosiaalinen paine saattaa käytännössä estää osapuolen aloitteellisuuden. Samalla tavoin kuin 

osapuolten suostumusta pidetään sovintosopimuksen sitovuuden oikeutuksena, itse menettelyä voi-

nee nähdä koskevan vastaavan oletuksen: keskeytyksettä tai tuomarin esteellisyysväitteettä jatkuva 

sovittelu ilmentää osapuolten luottamusta sovittelijaan, toisiinsa ja itse sovittelumenettelyyn. Tällai-

nen sovittelu nähdään asianmukaisena.513 Sovittelu saattaisi hyötyä oikeudellisista kriteereistä vir-

heelliselle menettelylle. Näin sovittelijat itse, mutta myös osapuolet mahdollisine avustajineen, saisi-

vat paremman käsityksen sovittelussa kielletyistä menettelytavoista. Sääntelytehtävä saattaa tosin 

osoittautua haastavaksi, koska oikeudenmukaisuuden lisäksi myös esimerkiksi painostus on vahvasti 

yksilöllinen tunne. Lisäksi mahdollisesti luottamuksellisessa menettelyssä kriteerien merkitys saat-

taisi jäädä muodolliseksi. Siitä huolimatta niiden voisi olettaa vaikuttavan sovittelijoiden itseymmär-

ryksessä.514 

 

Sovittelijan tasapuolisuuden ja puolueettomuuden vaatimus jatkuu sovittelijan tekemään sovintoso-

pimuksen vahvistamisharkintaan asti. Siten konfliktiteoreettinen itsemääräämisoikeus ei ole ainoa 

sovittelijan sovintoehdotusta vasten punnittava periaate. Neutraalin puolueettomuuteen viitaten 

eräissä tuomioistuinsovittelulle rinnakkaisissa sovittelu- ja riidanratkaisumenettelyissä, kuten Asian-

ajajaliiton sovittelumenettelyssä, sovittelijan oma-aloitteisia sovintoesityksiä ei tunneta. Myös op-

paassa keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöihin kritisoidaan välimiesten 

 
510 Ervasti – Nylund 2014, s. 318. 
511 Esimerkiksi Marylandin tutkimus näyttäisi viittaavan siihen, että kommunikaation tasapuolisuudesta huolta pitäminen 

esimerkiksi osapuolta keskeyttämällä on sovittelijan puolueettomuudelle vahingollisempaa kuin oikeudellisten neuvojen 

jakaminen, josta konfliktiteoriassa perinteisesti varoitellaan. 
512 Vastaaja R18 
513 Pohdin yleisellä tasolla sovittelun oikeusturvakysymyksiä ottamatta kantaa ilmiön yleisyyteen. 
514 Tuomioistuinsovittelun julkisuudesta jaksoissa 4.2.3 ja 6.2.4. 
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puolueettomuutta ja riippumattomuutta heikentäviä kannanottoja.515 Onkin paradoksaalista, että tuo-

mioistuinsovittelussa menettelyllinen oikeusturva liitetään sovittelijan puolueettomuuteen osapuolia 

kohtaan mahdollistaen samalla sovittelijan aloitteellisen roolin sovintoehdotuksen tekemisessä. Edes 

osapuolten pyynnöstä tehdyn ja täten mahdollisesti heidän itsemääräämisoikeuttaan kunnioittavan 

sovintoehdotuksen ei voi nähdä olevan puolueeton. Kyseisessä tilanteessa osapuolet tosin hyväksy-

nevät paremmin sovittelijan puolueellisuuden osaksi menettelyä.516 Sovintoehdotuksen hyväksymi-

sen motiiveilla ei yleensä ole merkitystä oikeudellisessa kontekstissa. Ilman osapuolten yhteistä 

pyyntöä sovintosopimuksen vahvistamiseksi, se jää kuitenkin täytäntöönpanokelvottomaksi yksi-

tyiseksi asiakirjaksi.517  

 

Sovinnon edistämisessä prosessissa tuomarilla on kaksoisrooli, jossa hän toimii valmistelussa tapauk-

sen sovittelijana ja pääkäsittelyssä ratkaisijana, ellei hän ole valmistelussa toiminut esteellisyyttä ai-

heuttavalla tavalla. Tuomioistuinsovittelijalla ei ole sovittelussa muodollista ratkaisijan roolia, eikä 

sovittelija voi osapuolen tahdon vastaisesti vahvistaa sovintosopimusta. Niinpä voisi ajatella, ettei 

sovittelija voi tulla esteelliseksi, koska hän ei sovittelijan roolissaan tee aineellisoikeudellista ratkai-

sua asiassa. Olettaman eturistiriidasta518 voi silti nähdä olevan olemassa, kun mahdollisesti painos-

taen tai puolueellisesti sovittelun aikana toiminut tuomioistuinsovittelija tekee sovittelun lopuksi so-

vintosopimuksen vahvistamisharkinnan. Tällä hetkellä sovittelijan mahdollinen ennakkoasenne ote-

taan automaattisesti huomioon vaihtamalla tuomaria vasta tuomioistuinprosessin lajia vaihdettaessa, 

vaikka esteellisyysväitteen voi tehdä myös menettelyn aikana. Näkisin siten Linnanmäen tavoin, että 

tuomioistuinsovittelu tulisi voida tarvittaessa jakaa sovittelumenettelyn aikaiseen ja vahvistamishar-

kinnan aikaiseen sovittelijaan, joista jälkimmäinen vahvistaisi lopulta sovintosopimuksen.519 Näin-

hän toimitaan tuomioistuimen ulkopuolisissa sovittelujärjestelmissä, joissa menettelyn aikainen so-

vittelija ja tuomioistuimen sovintosopimuksen vahvistaja ovat jo lähtökohtaisesti eri henkilöt. Jälleen 

tarvittaisiin kuitenkin tuomioistuinsovitteluun räätälöityjä kriteerejä sille, milloin sovittelijan voidaan 

katsoa toimineen menettelyn aikana tavalla, joka synnyttää perustellun epäillyn tuomarin 

 
515 Ks. tarkemmin jaksossa 4.2.5. 
516 Puolueettomuuden suhteellisuudesta jaksossa 4.2.1. 
517 Oikeudellisesti sopimukset on pääsääntöisesti pidettävä (pacta sunt servanda), ellei jokin sopimusoikeudellinen päte-

mättömyys (tai mitättömyys) peruste täyty. Konfliktiteoreettisesti myös motiivilla on väliä. Hyväksyvätkö osapuolet so-

vintoehdotuksen, koska se vastaa heidän intressejään vai välttääkseen esimerkiksi riidan jatkumisen oikeudenkäynnissä. 

Jälkimmäisestä syystä annettu suostumus ei välttämättä päätä taustalla vaikuttavaa konfliktia ja osapuoli saattaa jälkikä-

teen katua antamaansa suostumusta. Osapuoli saattaa toki katua jälkikäteen myös sopimuksentekotilanteessa mielestään 

onnistunutta sopimusta. Tuomioistuimessa vahvistettu sopimus on silti pääsääntöisesti täytäntöönpanokelpoinen, kun taas 

konfliktiteoria perustuu vapaaehtoisuudelle. Osapuolten itsemääräämisoikeuden mukaiseen sovintosopimukseen sitoudu-

taan, koska se toteuttaa osapuolten intressejä ja tarpeita.  
518 Puolueettomuuteen kuuluu myös itsensä suosimisen kielto. 
519 Ks. jakso 4.1.1. 
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puolueettomuudesta.520 Tällä hetkellä osapuolen itsemääräämisoikeus menettelyn aikaisista puuttu-

miskeinoista rajoittuu sovittelun keskeyttämisilmoitukseen ja esteellisyysväitteeseen tuomarin esteel-

lisyysperusteilla (OK 13 luku).521 Tuomarin esteellisyysperusteet eivät nähdäkseni sellaisenaan so-

vellu sovittelun vuorovaikutuksellisiin ja osapuolten kokemuksesta realisoituviin käytänteisiin. So-

vittelun keskeyttäminen puolestaan saattaa seurauksineen olla osapuolelle itselleen turhan voimakas 

puuttumiskeino kokemiinsa väärinkäytöksiin, mikä puolestaan nostaa kynnystä siihen turvautumi-

seen.  

 

6.2.3 Sovintosopimuksen vahvistamisharkinta aineellisena oikeudenmukaisuutena 

 
Oikeudellista harkintaa tuomioistuinsovittelija ei pääse sovittelussakaan pakoon, mikäli osapuolet 

toivovat sovintosopimuksensa vahvistamista. Sovittelijan tulee nimittäin varmistaa, ettei lain vastai-

sia, selvästi kohtuuttomia tai sivullisen oikeutta loukkaavia sovintosopimuksia vahvisteta. Näen Er-

vastin tavoin, että sovintosopimuksen vahvistamisen tulisi olla sidottu kokonaisharkintaan kaiken so-

vittelussa esiin tulleen aineiston perusteella. Tuomioistuinsovittelu ei aina kuitenkaan päädy vahvis-

tettavaan sovintosopimukseen. Sen ei tulisi mielestäni kuitenkaan vaikuttaa heikentävästi yksilön me-

nettelyn aikaisen oikeusturvan toteutumiseen, vaan kaiken viranomaistoiminnan – lainkäytön tai pal-

velun – tulisi olla asianmukaista sen oikeudellisesta velvoittavuudesta riippumatta.522 Tuomioistuimia 

kohtaan koettua luottamusta pidetään yhtenä tuomioistuinsovittelun vahvuuksista.523 Epäasianmukai-

suuden kokemukset tuomioistuinsovittelussa saattavat horjuttaa osapuolten luottamusta sovitteluun 

mutta myös tuomioistuimiin. Niinpä näen sovittelumenettelyn ja sovintosopimuksen vahvistamishar-

kinnan siten erillisinä osatekijöinä, että menettelyn aikaisiin ongelmiin tulisi tuomioistuinsovittelun 

tyypistä524 riippumatta puuttua ensisijaisesti niiden syntyhetkellä, ei enää jälkikäteisesti sopimuksen 

mahdollisessa vahvistamisharkinnassa.  

 

Loppuvaiheessa sovinnon edistäminen prosessissa, tuomioistuinsovittelu ja tuomioistuimen ulkopuo-

lisen sovinnon vahvistaminen ajautuvat lainsäädännöllisesti lähelle toisiaan, vaikka sovittelun sovin-

tosopimus voi koskea muutakin kuin alkuperäisiä vaatimuksia. Hietanen-Kunwald näkee, että 

 
520 Tuomari on esteellinen myös, jos jokin muu tässä luvussa tarkoitettuun seikkaan rinnastettava seikka antaa perustellun 

aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta asiassa (OK 13:7.3). 
521 Ks. tarkemmin jaksoissa 3.3 ja 4.1.1.  
522 Lainsäätäjän mukaan sovittelun järjestämisessä tulee huolehtia perustuslain vaatimusten toteuttamisesta yksilön oi-

keusturvatakeiden kannalta asianmukaisesti (HE 114/2004 vp, s. 23). 
523 Ks. tarkemmin jakso 2.2.  
524 Jo nyt huoltoriitojen tuomioistuinsovittelussa lapsen edun huomioon ottaminen velvoittaa menettelyn keskeyttämiseen 

lapsen edun vaarantuessa. 
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tuomioistuinsovittelun aineellinen oikeudenmukaisuus toteutuu sovittelijan sovintosopimuksen vah-

vistamisharkinnassa yhdessä osapuolten tosiseikkoihin perustuvan rationaalisen päätöksenteon ja tie-

toisten valintojen kanssa.525 Myös kyselytutkimukseni kirjallisissa vastauksissa ilmenee näkemystä, 

jonka mukaan sovittelijalla on velvollisuus varmistua siitä, että osapuolet ymmärtävät sopimansa. 

Eräs sovittelija kertoo jättäneensä vahvistamatta sovintosopimuksen, johon toinen osapuoli ei selvästi 

ollut tyytyväinen, mutta koki olevansa pakotettu sopimaan asian.526 Sovittelijan tulisikin nähdäkseni 

keskeyttää sovittelu perusteettomana tai kieltäytyä vahvistamasta sovintosopimusta, jos hän epäilee 

osapuolen kykyä ymmärtää sopimaansa tai aitoa tahtoa sitoutua siihen.  

 

Sovittelijan velvollisuudesta varmistua osapuolten aidosta sopimuksen tekotahdosta seuraa se, että 

sovittelijan tehtäviin kuuluu etenkin ilman avustajia sovittelevien osapuolten kannustaminen kriitti-

seen ajatteluun sekä heidän ymmärryksensä ja realiteettiensa testaaminen aina sovintosopimuksen 

vahvistamisharkintaan asti.527 Näin nähdäkseni voitaisiin mahdollisesti ennaltaehkäistä osapuolten 

sitoutumista tulevaisuudessa käytännössä toimimattomiin ratkaisuihin. Osapuolen ymmärtämättö-

myydelle tai erehdykselle perustuva sovinto ei ole tuomioistuinsovittelulain hengen mukainen kon-

fliktiteoreettisista ihanteista puhumattakaan. Sovintosopimuksen vahvistamisen esteperusteet ovat 

perua sovittelua muodollisemmasta prosessilainsäädäntöä noudattavasta sovinnon edistämisestä. So-

vinnon edistäminen epäonnistuessaan päättyy vastavuoroiseen ja puolueettomaan oikeudenkäyntiin 

sekä tuomarin ratkaisuun asiassa. Osapuolten lisäksi myös sovittelijatuomarin on voitava luottaa sii-

hen, että osapuolen (ja lapsen) oikeusturvan kannalta epäselvissä tapauksissa, asia selvitetään oikeu-

denkäynnissä prosessioikeudellisia menettelyperiaatteita noudattaen.528 Tuomioistuinsovittelijalla ei 

ole ratkaisupakkoa asiassa.  

 

6.2.4 Sovittelun julkisuus asianmukaisuuden takeena? 

 
Tuomioistuinsovittelun julkisuus säilytettiin viranomaistoiminnan asianmukaisuuden kontrolliin 

sekä sovittelijan puolueettomuuteen ja tasapuolisuuteen vedoten menettelyn pääsääntönä huolimatta 

siitä, että konfliktiteoreettisesti sovittelun luottamuksellisuuden nähdään olevan menettelyn olennai-

nen edellytys. Luottamuksellisuuden tärkeys näkyy myös lainsäädännössä. Ilman 

 
525 Hietanen-Kunwald 2019a, s. 315, ks. jakso 4.3.1. 
526 Vastaaja R15, ks. jakso 4.3.1. 
527 Siitäkin huolimatta, että osapuolten realiteettien testaaminen nähdään evaluatiivisena interventiona (Welsh 2001a, s. 

846). 
528 Eri asia on, haluavatko osapuolet käsitellä asiaa enää tuomioistuimessa. Kuten eräs kyselytutkimukseni vastaaja tuo 

kirjallisessa vastauksessaan esiin, niin ilman tuomioistuinsovittelijan vahvistusta osapuolet voivat käytännössä sopia 

myös lapsen edun vastaisia sopimuksia (Vastaaja FR47). 



106 
 

salassapitovelvoitetta (TuomSovL 13 §), todistamiskieltoa (OK 17:11.2) ja vetoamiskieltoa (Tuom-

SovL 16 §) on vaikea kuvitella, että osapuolet saataisiin aidosti sovittelupöytään. Julkisuus oikeuden-

käynnissä mahdollistaa sen, että asianosaiset ja yleisö voivat valvoa lainkäytön asianmukaisuutta, 

kuten sitä, että asiat käsitellään tasapuolisuutta noudattaen ja selvitetään tarvittavassa laajuudes-

saan.529 Tuomioistuinsovittelu ei kuitenkaan julkisuudeltaan vastaa oikeudenkäyntiä, vaan yleisön 

läsnäoloa sovittelussa voidaan rajoittaa osapuolten yhteisestä pyynnöstä.530 Myös asiakirjajulkisuutta 

voidaan kiertää laatimalla osa sovintosopimuksesta erilliseksi vahvistamattomaksi asiakirjaksi tai jät-

tämällä se kokonaan vahvistamatta. Menettelystä ei usein laadita muitakaan dokumentteja, joten so-

vittelu sopimuksineen saattaa jäädä täysin yksityiseksi ja julkisuuteen liitetyt oikeusturvatakeet käy-

tännössä toteutumatta. 

 

Sovittelun julkisuuteen vaikuttavat myös erillisneuvottelut, joissa muut osapuolet tai yleisö eivät saa 

olla läsnä (TuomSovL 6.3 ja 12 §). Sovittelun luottamuksellisuuden voidaankin nähdä luovan eri 

totuuden tasoja sovittelun sisällä ja sen ulkopuolella.531 Osapuolten yhteisellä suostumuksella järjes-

tettävät erillisneuvottelut saattavat antaa sovittelijalle aidomman ympäristön tarkastella ja kuulla osa-

puolta. Toisaalta erillisneuvottelujen aikana sovittelija saattaa saada tietoonsa asioita, joista muilla 

osapuolilla ei tule olemaan salassapitosäännösten vuoksi tietoa. Syvällisempi tietämys saattaa auttaa 

sovittelijaa ohjaamaan osapuolia keskinäisen sovun suuntaan tai tekemään onnistuneen sovintoehdo-

tuksen. Samalla osapuolia laajempaa tietopohjaa voidaan kuitenkin problematisoida osapuolten itse-

määräämisoikeuden, sovittelijan puolueettomuuden ja lapsen edun arvioinnin kannalta.532 Niinpä, 

koska luottamuksellisen tiedon neutralisointi on jälkikäteen vaikeaa, se voitaisiin estää ennakolta esi-

merkiksi jättämällä erillisneuvottelut pitämättä tai kieltäytymällä pitämästä niitä luottamukselli-

sina.533 Toisaalta myös sovittelun tavoitteella ja osapuolilla sekä heidän oikeudellisilla avustajillaan 

on merkitystä erillisneuvotteluista päätettäessä.534  

 

 
529 HE 284/2010 vp, s. 15. 
530 Ellei luottamus sovittelun asianmukaisuuteen tai muu painava syy, kuten huomattava yhteiskunnallinen merkitys, 

edellytä asian julkista käsittelyä. Oikeudenkäynnissä suljetun käsittelyn edellytykset ovat tiukemmat (YTJulkL 15 §). 
531 Hietanen-Kunwald 2018, s. 224. 
532 Ks. tarkemmin jaksossa 4.2.3. 
533 Linna 2017, s. 496; Ervasti – Nylund 2014, s. 307–310. 
534 Oikeudellisten ammattilaisten on tutkittu suosivan erillisneuvotteluja osapuolia todennäköisemmin. Toisaalta erillis-

neuvotteluiden hyväksyttävyys riippuu nähdäkseni sovintoehdotuspyynnön tavoin siitä, ovatko osapuolet itse aktiivisia 

asiassa. Kaupalliseen riidanratkaisumenettelyyn rahavaateineen erillisneuvottelujen voi nähdä sopivan paremmin kuin 

huoltoriitojen sovitteluun, jossa tavoitellaan yhtä aikaa sovintoa sekä osapuolten yhteistyön ja vuorovaikutuksen kohen-

tumista. Toisaalta kaupallisissa riidoissakin voi olla pitkäaikaisia liiketaloudellisia sopimussuhteita, joissa huomioidaan 

ympäröivää todellisuutta ja vuorovaikutussuhteita kokonaisvaltaisemmin. Liikesuhteet saattavat olla itseisarvoisia yhteis-

työsuhteita, jotka sovittelulla halutaan säilyttää (Pohjonen 2001, s. 72–74, 80). 
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Yhteenvetona totean, että verrattuna oikeudenkäyntiin sovittelun julkisuutta on selvästi kavennettu. 

Silti sovittelun julkisuus on saanut tuomioistuinsovittelulakia säädettäessä aina perustuslain oikeu-

denmukaisesta oikeudenkäynnistä (PL 21 §) institutionaalista tukea ammentavan painoarvon sovitte-

lun asianmukaisuuden takeena. Sovittelun lähtökohtainen julkisuus – vaikkakin itsessään tärkeä pe-

rusta – ei nähdäkseni kuitenkaan yksin riitä sovittelun asianmukaisuuden varmistamiseksi. Tuomiois-

tuinsovitteluun liittyy myös muita edellä käytyjä yksilön oikeusturvanäkökohtia, joihin olisi syytä 

ottaa kantaa tavoiteltaessa entistä asianmukaisempaa, oikeudenmukaisempaa ja laadukkaampaa tuo-

mioistuinsovittelua. 

 

6.3 Näkemyksiä ja kokemuksia yksilön oikeusturvasta tuomioistuinsovittelussa 
 

FR53: ”– – Koskaan tuomion jälkeen ei ihmisiltä saa helpottunutta ja tyytyväistä palautetta, sen 

sijaan sovittelun jälkeen se on miltei sääntö kuin poikkeus. Sovittelussa käsitellään todellisia, oikeita 

syitä juridisoituneen konfliktin alla – –.” 

– Follo- ja riita-asioiden tuomioistuinsovittelija 

 

R61: ”Haluan toimia sovittelijana, koska uskon, että se on usein kummankin osapuolen etu. Sovitte-

lijan tulee myös uskaltaa panna omaa persoonaansa hieman likoon ja yrittää aidosti saada osapuolet 

kuulemaan, ei vain kuuntelemaan, mitä toinen sanoo, vaikka välillä itse sanoittamalla, että mitä toi-

nen juuri sanoi.”   

– Riita-asioiden tuomioistuinsovittelija 

 
Kyselytutkimuksessani korostuvat vastaajien myönteiset kokemukset. Varsinkin kirjallisesti vastan-

neiden erilaiset kokemukset ja/tai itsereflektoiva pohdinta – joita olen tutkielmassani pyrkinyt välit-

tämään eteenpäin – avarsivat myös omaa näkemystäni aiheesta. Tuomioistuinsovittelijoiden vastauk-

sista välittyi kuva tuomareista, joille sovittelijana toimiminen tarjoaa ihmiskeskeisen ja auttavan am-

mattiroolin. Konfliktiteoreettisesta keskeisyydestään huolimatta en ole tuonut sitä juurikaan esiin tut-

kielmassani. Kyselyyni vastanneiden tuomioistuinsovittelijoiden valmius suositella sovittelua eteen-

päin viitannee sovittelijoiden kokevan tuomioistuinsovittelun toimivan käytännössä ja heidän työmo-

tivaationsa on rikkaus sekä osapuolille että tuomioistuimelle. Työ on myös tekijäänsä palkitsevaa, 

kun sovittelun jälkeen osapuolet ovat tyytyväisiä saavutettuun sovintoon. Tarkastellessani yksilön 

oikeusturvan toteutumista tuomioistuinsovittelussa lähestymistapani aiheeseen on ollut tarkoituksel-

lisen ongelmakeskeinen ja kriittinen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö tuomioistuinsovittelussa jo 

nykyisellään olla pitkällä yksilön oikeusturvan turvaamisessa, kuten tuomioistuinsovittelijoille 
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tekemäni kyselytutkimus osoittaa.535 Seuraavaksi tarkastelen vielä oikeusturvakysymykseen kirjalli-

sesti vastanneiden tuomareiden painottamia tuomioistuinsovittelun oikeusturvanäkökohtia536 yhdis-

tämällä niitä teoreettisessa tarkastelussa havaitsemiini tuomioistuinsovittelun oikeusturvakysymyk-

siin. 

 

Kyselytutkimuksessani esiin nousseen sovittelijoiden aktiivisen yksilön oikeusturvaa edistävän roo-

lin, jonka avulla pyritään huomioimaan osapuolten välinen tasa-arvo, kääntöpuoli on niin ikään vas-

taajien korostama osapuolten itsemääräämisoikeus. Jälkimmäisen rajoittamisesta seuraa sovittelijalle 

puolueettomuuden ja tasapuolisuuden menettämisen uhka. Sovittelun tasapuolisuutta ja puolueetto-

muutta voi tarkastella kahdesta toisiaan risteävästä näkökulmasta: osapuolten keskinäisestä suhteesta 

ja sovittelijan suhteesta osapuoliin. Molemmat näkökulmat heijastavat tarkastelijansa suhdetta kysy-

mykseen, kuinka voimakkaana periaatteena osapuolten itsemääräämisoikeus nähdään. Samalla, kun 

sovittelijalla on tärkeä tehtävä pidättäytyä itse omaa puolueettomuutta ja tasapuolisuuttaan vaaranta-

vista toimista, hänen tulee valvoa, että osapuolet ovat riittävän yhdenvertaisia käyttääkseen itsemää-

räämisoikeuttaan. Kun puolin ja toisin epäasianmukaisimmat tapaukset on karsittu pois,537 sovittelu-

tilanteet ja osapuolet mahdollisine oikeudellisine avustajineen ovat kuitenkin niin ainutlaatuisia, ettei 

yksilön oikeusturvan kannalta yleispätevää joka tilanteeseen soveltuvaa toimintaohjetta voi antaa. 

Viime kädessä kyse on tuomioistuinsovittelijan tapauskohtaisesta harkinnasta ja ammattivastuusta 

yhä kompleksisemmassa riidanratkaisumaailmassa. 

 

Myös sovintosopimuksen vahvistamisharkintaa koskien kyselytutkimuksessani tuotiin esiin sekä osa-

puolten itsemääräämisoikeutta että yksilön oikeusturvan toteuttamista puoltavia näkemyksiä. Edel-

leen on pohdittava kiperää kysymystä, saako sovittelija puuttua osapuolten väliseen epätasa-arvoon 

jopa puolueettomuutensa uhalla. Nähdäkseni sovintosopimuksen sisällöllisessä päätöksenteossa osa-

puolten itsemääräämisoikeus on ensisijainen periaate, kunhan sovittelun aikaisista menettelypuit-

teista on huolehdittu asianmukaisesti ja osapuolet ymmärtävät sopimansa.538 Näin viranomainen ei 

voi myötävaikuttaa viallisessa prosessissa syntyneeseen lopputulokseen ja vahvistaa siinä syntynyttä 

sovintoa täytäntöönpanokelpoiseksi.539 Sovittelun poikkeavan tavoitteen vuoksi myös menettelyn 

 
535 Aina voi kuitenkin parantaa, joten viimeisessä luvussa esitän eräitä toimenpiteitä tuomioistuinsovittelun oikeusturvan 

kehittämiseksi. 
536 Kyselytutkimuksen oikeusturvakysymyksen tuloksista jaksoissa 5.2 ja 5.3.3. 
537 Sovittelun aloittamatta jättämisellä tai keskeyttämisellä sovittelija voi puuttua menettelyn aikaiseen räikeään osapuol-

ten väliseen epätasapainoon ja sovintosopimuksen vahvistamatta jättämisellä sovittelun jälkeisiin osapuolia oikeudelli-

sesti sitoviin velvoitteisiin. Molemmissa huoltoriitojen sovittelulla on vielä oma poikkeusasemansa. Sen sijaan tuomiois-

tuinsovittelijoille voisi nähdäkseni luoda selkeämmät menettelyohjeet. Ks. tarkemmin jaksot 6.2.2 ja 7. 
538 Ks. tarkemmin jakso 6.2.3. 
539 Ks. myös Hietanen-Kunwald 2018, s. 186. 
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aikana saatava tieto on liian epävarmaa aineellisoikeudellisen harkinnan pohjaksi. Siten osapuolten 

itsensä tekemä ratkaisu toteuttaa parhaiten heidän subjektiivisen oikeudenmukaisuutensa kriteerit.  

 

Osapuolten itsemääräämisoikeuden piiriin – ja siten osapuolten omaksi ratkaisuksi – voi laskea osa-

puolten itsenäisen päätöksenteon lisäksi myös sovintoon pääsemisen menettelytavoista päättämisen. 

Niinpä osapuolet voivat nähdäkseni yhdessä päättää hyödyntää asiantuntijan tiedollista ammattitaitoa 

tietoisina menettelyn tiedonkeruun puutteista ja siitä, ettei sovintoehdotus vastaa tuomioistuimen asi-

assa mahdollisesti antamaa ratkaisua.540 Osapuolten sovintoehdotuspyyntöön vastatessaan sovitteli-

jan tulee kuitenkin tiedostaa hänen tasapuolisuuteensa ja puolueettomuuteensa liittyvät riskit. Mikäli 

osapuoli tai osapuolet mahdollisine avustajineen kokevat sovittelijan menettelyn aikana menettävän 

puolueettomuutensa sovintoehdotuksen tai jonkin muun syyn vuoksi, tulisi luottamuspulaan olla so-

vittelun keskeyttämiselle vaihtoehtoisia keinoja, kuten sovittelijan vaihtaminen ennen sovintosopi-

muksen vahvistamisharkintaa.541 Huoltoriidoissa tarvittaessa evaluatiivisampi sovittelutyyli menet-

telyn aikana ja sovintosopimusta vahvistettaessa on osa lapsen edun huomioon ottamista.  

 

Suomessa oikeudenkäynnin nopeus ja halpuus ovat osa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Nämä 

tarkoituksenmukaisuusperiaatteet korostuvat entisestään vapaamuotoisemmassa sovittelussa.542 Use-

ampi kyselyyni vastannut tuomioistuinsovittelija katsookin sovittelun edullisuuden ja nopeuden oi-

keudenkäyntiin verrattuna edistävän yksilön pääsyä oikeuksiin (access to justice). Tuomioistuinso-

vittelulakia säädettäessä huomioitiin sovittelun joutuisuus,543 koska epäonnistuneesta sovittelusta ai-

heutuu varsinaisen oikeudenkäynnin alkamisen viivästyminen tai keskeytyminen. Juuri epäonnistu-

neen sovittelun seurauksiin huomiota kiinnittää eräs sovintoa prosessissa edistävä tuomari.544 Sovit-

telun aloittaminen ei nimittäin automaattisesti johda sovintoon.545 Konfliktiteoreettisessa ja oikeudel-

lisessa tarkastelussa ei vahvistamatta jäävä sovintosopimus ole välttämättä merkki sovittelun epäon-

nistumisesta. Oikeudenkäyntiin siirrettäessä sovittelu aiheuttaa kuitenkin osapuolille oikeudenkäyn-

tiin liittyvän kuluriskin omien sovittelukustannusten lisäksi. Sovittelijan tekemällä sovittelun aloitta-

mis- ja keskeyttämisharkinnalla voidaan pyrkiä valikoimaan sovittelusta pois todennäköisesti vain 

 
540 Tuomioistuinsovittelussa sovittelevat oikeustieteellisen koulutuksen saaneet tuomarit. Vaikka heidän toimenkuvansa 

poikkeaa suuresti tuomarin lainkäyttötehtävästä, on heidän asiantuntijuutensa käytännössä aina vähintään tuomarin it-

seymmärryksessä osa tuomioistuinsovittelua. Sama ei välttämättä päde muissa sovittelumenettelyissä, joihin sovittelijat 

tulevat eri koulutustaustoista. 
541 Ks. sovintoehdotuksesta jaksoissa 6.1.1 ja 6.2.2. 
542 Sen sijaan oikeudenkäynnin kolmas tarkoituksenmukaisuusperiaate eli lainkäytön varmuus ei ole osa sovittelua. Siitä 

huolimatta myös sovittelussa tulisi tavoitella sen omien kriteerien valossa mahdollisimman laadukasta menettelyä. 
543 TuomSovL 6 §, ks. tarkemmin jakson 4.2 johdanto-osa. 
544 Vastaaja T22. 
545 Esimerkiksi vuonna 2019 käräjäoikeuksissa aloitetuista sovitteluista noin kolmanneksessa jäi sovinto saavuttamatta 

tai ratkaisu vahvistamatta (OM 14/2020, s. 48–49, ks. jakso 1.1).  
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lisäkuluja kerryttävät ja oikeussuojan saantia viivästyttävät tapaukset. Tosin sovittelijan liian aikai-

sella puuttumisella on negatiivinen puolensa sovittelusta mahdollisesti hyötyvien joukon kaventu-

essa. Vapaaehtoisessa menettelyssä keinot kustannustehokkuuden varmistamiseksi ovat rajatut. Vas-

tausta haetaan esimerkiksi eri ratkaisumenettelyjen kombinaatioista. 

 

Hieman alle puolet oikeusturvakysymykseen kirjallisesti vastanneista tuomioistuinsovittelijoista pi-

tää oikeudellisten avustajien asemaa tärkeänä osapuolten oikeusturvan kannalta, vaikka avustajien 

voi nähdä lisäävän osapuolten sovittelukustannuksia. Niinpä uusimman hallitusohjelman (2019) sel-

vitystavoitteet oikeusavun tulorajojen nostamisesta, keskituloisten oikeusavusta ja oikeusturvavakuu-

tusten sääntelyn uudistamisesta ovat oikeasuuntaiset siihen nähden, että yhä useammalla olisi mah-

dollisuus halutessaan saada lainopillinen avustaja myös sovitteluun.546 Oikeudellisten avustajien koh-

dalla tulee muistaa oikeudenkäynnistä poikkeavan roolin sisäistämisen tärkeys.547 Loppujen lopuksi 

oikeudellisista avustajista riippumatta viranomaisen tulee yleisesti pyrkiä kohti mahdollisimman asi-

anmukaista menettelyä.  

 

7 LOPUKSI 

 

T10: ”– – Tuomioistuinsovittelun ja follo-sovitteluiden suurin haaste lienee päästä eroon sovittelun 

evaluatiivisista piirteistä, joita tulee melkein pakostakin silloin tällöin, jos osapuoli on ilman avusta-

jaa sovittelussa. Myös avustajien ymmärrys sovittelusta ja intressi viedä asioita sovitteluun verrat-

tuna täysimittaiseen oikeudenkäyntimenettelyyn ovat tulevaisuuden haasteita – –.” 

 

– Sovittelija koulutettava 

 

FR20: ”– – Sovittelu on käyttökelpoinen vaihtoehto, jonka asema vakiintuu.” 

 

   – Follo- ja riita-asioiden tuomioistuinsovittelija 

 

Käyttömääränsä kasvusta huolimatta tuomioistuinsovittelu on vain yksi monista yksilölle mahdolli-

sista konfliktinratkaisukeinoista ja sovittelupalveluista, joita Suomessa on enenevässä määrin 

 
546 Edellyttäen, että myös sovittelu on mahdollisten uudistusten piirissä. Alun perin oikeusapu liitettiin sovitteluun oi-

keusapulain uudistuksella (927/2008). 
547 Ks. esimerkiksi vastaaja R61, jakso 3.4.  
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käytössä. Näkisin mieluusti, että Suomessa yleistyy kansainvälisen esimerkin mukaisesti tapauskoh-

tainen harkinta konfliktinratkaisumenettelyä valittaessa. Näin voitaisiin tehostaa riidanratkaisua, kun 

osapuolille mahdollistettaisiin heidän tilanteeseensa sopivin konfliktinratkaisumenettely tai kombi-

naatio eri ratkaisumenettelyistä.548 Robert Rubinsonin sanoin tavoitteena tulisi olla mahdollisimman 

laaja sovittelun etujen hyödyntäminen lukuun ottamatta niitä harvinaisia, mutta mahdollisia tilanteita, 

jolloin sovittelu saattaa olla osallistujalleen haitallista.549 Myös aineellisoikeudellisen lainkäytön kan-

nalta merkittävien ennakkotapausten olisi suotavaa ohjautua oikeudenkäyntiin, jotta korkeimman oi-

keuden päätöksenteolla kyetään jatkossakin ohjaamaan alempien tuomioistuinten ratkaisutoimintaa.  

 

Sovittelua kannustetaan markkinoimaan osapuolille, jotka ymmärtävät sovittelun tavoitteen, ovat ha-

lukkaita sovittelemaan ja voisivat hyötyä siitä. Hyvin toteutetulla sovittelulla olisi potentiaalia olla 

laajemminkin käytössä. Sen esteenä pidetään kuitenkin muun muassa osapuolten ja muiden tahojen, 

kuten tuomareiden, asianajajien, sosiaalitoimen, muiden viranomaisten ja yhteisöjen tiedon puutetta 

eri konfliktinratkaisun vaihtoehdoista.550 Suomessa sovittelukentän moniäänisyys on rikkaus, mutta 

myös kehittämiskohde, jotta eri sovittelupalveluista saadaan toisiaan tukeva järjestäytynyt koko-

naisuus.551 Osapuolet saattavat kokea myös epäluottamusta tuntemattomampiin väljemmin säännel-

tyihin prosesseihin, joista puuttuvat keinot korkean laadun varmistamiseksi.552 Siten tuomioistuinso-

vittelun lailla säädelty asema ja sijainti tuomioistuimessa saattaa tehdä siitä lähestyttävämmän, mutta 

vielä on nähdäkseni työtä jäljellä myös tuomioistuinsovittelijoiden sovittelukäytäntöjen yhtenäistä-

miseksi.  

 

Suomessa tuomarin ammattitaustalla ja esteellisyyssäännöksillä, tuomioistuinsovittelijoiden koulu-

tuksella sekä tuomioistuinsovittelulain vaateella sovittelijan tasapuolisuudesta ja puolueettomuudesta 

pyritään ennaltaehkäisemään huonoja sovittelukäytäntöjä ja turvaamaan osapuolten menettelyllistä 

oikeusturvaa. Lisäksi tuomioistuinsovittelulaki mahdollistaa jo nykyisellään tuomioistuinsovitteli-

jalle tehokkaat keinot torjua osapuolten välisestä valtaepätasapainosta johtuvaa yksilön oikeusturvan 

vaarantavaa sovittelua.553 Muutoin sovittelijan tehtävänkuvan hajanaisuus ja menettelyohjeiden puute 

saattavat kuitenkin vaikeuttaa sovittelijan roolin omaksumista. Tuomioistuinsovittelulaissa ei nimit-

täin ole juurikaan sovittelun käytännön toteutusta ohjaavia pykäliä. Sitä eivät myöskään ohjaa 

 
548 Linna 2017, s. 492. 
549 Rubinson 2018, s. 1386.  
550 Cortes 2015, s. 20–21. 
551 Häkkänen 2019. 
552 Goldberg – Sander – Rogers – Cole 2012, s. 552–553. 
553 Nämä ovat sovittelun aloittamisharkinta (TuomSovL 4 §), menettelyn keskeyttäminen (TuomSovL 9 §) ja sovintoso-

pimuksen vahvistaminen (TuomSovL 8 §). Ks. kuitenkin velvoittavuuden puutteesta jakso 6.2.1. 
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kansallisesti yhtenäiset sovittelijoiden menettely- ja tapaohjeet tai muu pehmeä sääntely,554 vaan fa-

silitatiiviset osapuolten itsemääräämisoikeuteen perustuvat lähtökohdat, jotka näyttäisivät osin ole-

van ristiriidassa tuomioistuinsovittelulain kanssa.555 Näin ollen tuomioistuinsovittelijalla on konk-

reettisessa sovittelutilanteessa keskeinen rooli siinä, miten yksilö kokee oikeutensa toteutuvan. Mie-

lestäni tuomioistuinsovittelun asemaa vahvistettaessa olisi samalla tarpeen ohjata tuomioistuinsovit-

telijoiden sovittelukäytäntöjä sekä kehittää menettelyn ennakoitavuutta ja laatua.556 Tuomioistuinso-

vittelijoiden kansallisesti yleiset ja yhteiset menettelyohjeet ja laatustandardit auttaisivat samalla saa-

vuttamaan tuomioistuinsovittelijoidenkin täydennyskoulutuksen tavoitteiksi tulkittavien asiantuntija-

työn laadun ja valtakunnallisen yhtenäisyyden päämääriä. 

 

Tuomioistuinsovittelussa, kuten myös muissa oikeudellisissa sovittelumenettelyissä, sovittelijan on 

punnittava tapauskohtaisesti useita yksilön oikeusturva-asemaan vaikuttavia sääntöjä ja periaatteita. 

Tuomioistuinsovittelussa korostuvat nähdäkseni yksilön oikeusturvan elementteinä osapuolten itse-

määräämisoikeus557, sovittelijan tasapuolisuus ja puolueettomuus menettelyperiaatteena sekä sovit-

telijan sovintosopimuksen vahvistamisharkinta aineellisoikeudellisena ulottuvuutena. Näiden lisäksi 

tuomioistuinsovitteluun liittyy asianmukaisen menettelyn vaatimus riippumatta siitä, vahvistetaanko 

sovintosopimusta täytäntöönpanokelpoiseksi. Asianmukaisella sovittelulla tuetaan yleistä luotta-

musta viranomaistoimintaan ja oikeusjärjestyksen legitimiteettiä. Tähän jo itsessään vaativaan sovit-

telutehtävään vaikuttavat lisäksi tuomioistuinten kustannus- ja tehokkuusvaatimukset. Sovittelijan 

odotetaan tarjoavan suhteellisen lyhyessä ajassa korkealaatuisia sovittelupalveluita, mikä on omiaan 

siirtämään painopistettä osapuolten itsemääräämisoikeuden korostamisesta evaluatiivisampaan suun-

taan.558  

 
554 Kuten eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille, joita tosin yksittäinenkin sovittelija voi hyödyntää vapaasti si-

viili- ja kauppaoikeudellisessa sovittelussa. Myös EU:n sovitteludirektiivissä kannustetaan jäsenvaltioita sovittelun laa-

dun varmistamiseksi rohkaisemaan sovittelijoita ja sovittelupalveluja tarjoavia organisaatioita itsesääntelyyn (sovittelu-

direktiivin 4 artiklan ensimmäinen kohta). Tästä esimerkkinä ovat Suomen Asianajajaliiton sovittelusäännöt. Tuomiois-

tuinsovittelusta on tosin jo tehty paikallisia sovitteluprojekteja esimerkiksi Oulun käräjäoikeudessa vuosina 2010-2013 ja 

Keski-Suomen käräjäoikeudessa vuosina 2016-2017 (Keski-Suomen käräjäoikeuden sovitteluprojekti 2018). 
555 Esimerkiksi tuomioistuinsovittelijan aloitteellinen sovintoehdotusoptio, sovittelun lähtökohtainen julkisuus sekä so-

vintosopimuksen vahvistaminen. Lisäksi osapuolten itsemääräämisoikeutta voi käyttää sekä vastustamaan että puolta-

maan osapuolten suostumuksesta järjestettäviä erillisneuvotteluja ja pyynnöstä tehtävää sovintoehdotusta. Myöskään ky-

selytutkimukseeni vastanneiden tuomioistuinsovittelijoiden keskuudessa ei ollut havaittavissa yhtenäistä sovintoehdotus-

käytäntöä. Ks. jaksot 5.3.1 ja 6.1.1. 
556 Ks. myös Hietanen-Kunwald 2019b. 
557 Osatakseen käyttää heille annettua oikeutta, joka samalla toimii tuomioistuinsovittelussa osin niin menettelyn kuin 

sopimuksenkin asianmukaisuuden takeena, osapuolet tarvitsevat kuitenkin riittävästi tietoa omista ja muiden menettelyyn 

osallistuvien oikeuksista ja velvollisuuksista. 
558 Rubinson 2018, s. 1374 alaviitteineen; Kilpeläinen 2016 s. 76–77. Myös Matti Kuuliala on todennut, että ”viranomais- 

ja tuomioistuinnäkökulman sijaan sovintoa tulisikin tarkastella ennen kaikkea jutun asianosaisten näkökulmasta. Sovinto 

tuomioistuimessa on suositeltava silloin, kun se merkitsee oikotietä asianosaisten riidan ratkaisuun.” (Kuuliala 2012, s. 

1123). 
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Vastuun sovittelun laadusta ei tulisi kuitenkaan olla yksin tuomioistuinsovittelijalla. Myös systeemiä 

tulee kehittää. Samoin kuin tuomioistuinten lainkäytöstä tehdään laatuhankkeita559 tuomioistuinso-

vittelulle tulisi kehittää omia kansallisia arviointimenetelmiä sekä sovittelijan toiminnalle että siinä 

saavutettaville tuloksille.560 Hankkeiden myötä kertyvää osaamista voitaisiin hyödyntää yhä laaduk-

kaampien koulutusten aikaansaamiseksi ja tuomioistuinsovittelijoille yleisten menettelyohjeiden jul-

kistamiseksi.561 Tehtävä on kuitenkin vaativa, koska yksilön oikeusturvaa tukevan sääntelyn lisään-

tymisestä huolimatta tulisi samanaikaisesti pyrkiä säilyttämään sovittelun tehokkuus ja joustavuus, 

mutta eikö entistä oikeudenmukaisemmaksi koettu yhteiskunta ole yrittämisen arvoinen päämäärä. 

Sovittelujärjestelmän tasolla lisääntyvä avoimuus saattaisi kasvattaa menettelyn tunnettavuutta, tuo-

mioistuinsovittelua kohtaan koettua luottamusta ja sen käyttöä, mistä voisi seurata resurssisäästöjä 

niin osapuolille kuin tuomioistuimellekin.562 

 

Tuomioistuinsovittelun tulevaisuuteen liittyen sain kyselytutkimukseni vastaajilta kymmenkunta kir-

jallista vastausta, joissa korostuvat tuomioistuinsovittelun aseman vakiintuminen ja käytön lisäänty-

minen.563 Erään sovittelijan tavoin näkisin mieluusti tuomioistuinsovittelun vakiintuvan valtakunnal-

lisesti myös niihin käräjäoikeuksiin, jossa se ei vielä ole saavuttanut menestystä.564 Näin yhdessä 

sovittelumenettelyn käytäntöjen yhtenäistämisen ohella osapuolilla olisi yhtäläiset riidanratkaisupal-

velut käytössään tuomioistuimissa heidän asuinpaikastaan riippumatta. Tämä lisäisi yhteiskunnallista 

tasa-arvoa ja osapuolten itsemääräämisoikeutta valita heille mielestään sopivin riidanratkaisu-

keino.565 Hallitusohjelmassa (2019) ehdotetaan käynnistettäväksi hanke tuomioistuinten oikeuden-

käytön kehityssuuntien ja nykyisen tuomioistuinrakenteen tarkoituksenmukaisuuden arvioimiseksi 

sekä toimintatapojen uudistamiseksi.566 Odotan mielenkiinnolla, otetaanko tuomioistuinsovittelu 

tässä hankkeessa huomioon ja jos otetaan, mikä asema sille annetaan. 

 
559 Lainkäytön laatuhankkeella tarkoitetaan vuonna 1999 käynnistettyä Rovaniemen hovioikeuspiirien käräjäoikeuksien 

lainkäytön laatutyötä ja sen keskeisiä tavoitteita tukevaa korkealuokkaista tuomarikoulutusta, joilla pyritään vastaamaan 

muun muassa toimintaympäristön muutoksiin sekä tuomareiden ja muun henkilökunnan osaamiselle asetettaviin uusiin 

haasteisiin (Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhanke 2018). Uusin laatuhanke rangaistuksen 

määrääminen huumausaine-, lääke ja dopingrikoksissa on toteutettu yhdessä Helsingin hovioikeuspiirin kanssa vuonna 

2019.  
560 Ks. myös Hietanen-Kunwald 2019b.  
561 Asianajajien tapaohjeiden ja sovittelusääntöjen lisäksi myös esimerkiksi tuomareilla on tuomariliiton 12.10.2012 jul-

kistamat tuomarin eettiset periaatteet (Suomen tuomariliiton tuomarin eettiset periaatteet 2012, s. 1–23). 
562 Tuomioistuinlaitoksen säästöt lienevät pääasiassa taloudellisia, kun taas luonnollisille- ja oikeushenkilöille syy sovit-

telulle voi olla monisyisempi sisältäen myös aineetonta arvoa, ks. esimerkiksi luku 1 ja jaksot 5.3.2, 6.1.1 ja 6.2.4. 
563 Koottuna vastauksista vastaajilta: T10, T11, FR20, T33, FR41, FR53, F56 ja R59. 
564 Vastaaja R15.  
565 Lisäksi useamman vaihtoehdon tarjoaminen joustavoittaa oikeusjärjestystä ja saattaa edistää kestävyyttä, kun voidaan 

valita tilanteeseen sopivin ja resursseja säästävä menettely (Linna 2018, s. 664–665). 
566 Valtioneuvoston julkaisuja 2019:31, s. 88. 
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Normatiiviseen oikeusjärjestykseen liittyvän tutkimuskohteeni voi nähdä olevan osa oikeustiedettä. 

Oikeustiede puolestaan on osa oikeusjärjestystä eli omaa tutkimuskohdettaan.567 Osin oma panokseni 

käytävään sovittelukeskusteluun on taas ollut Kaarlo Tuorin ilmaisua lainaten tarkkailijan.568 Lain-

opillisessa tutkimuksessa – empiirisestä puhumattakaan – esitykseni jää silti pintaraapaisuksi siitä 

potentiaalista, missä suomalainen sovitteluoikeus hakee muotojaan. Oikeudellistuvassa sovittelutut-

kimuksessa ollaan toivon mukaan kuitenkin siirtymässä kohti rinnakkaiseloa, jossa ei viedä lainopin 

tutkimukselta sen perinteisiä tehtäviä tai odoteta vastaavuutta oikeudellisen normijärjestyksen ja em-

piiristen tosiasioiden välillä, mutta toisaalta tunnustetaan ilmiön moninaiset kytkökset muihin tietei-

siin.569 Vaikeasta määriteltävyydestään huolimatta osapuolten itsemääräämisoikeus, subjektiivinen 

kokemus ja arvomaailma570 tulevat jatkossakin olemaan kiinteä osa sovittelua. 

 

Sovittelijoiden koulutuksen jätin vähemmälle huomiolle keskittyessäni tuomioistuinsovittelun lain-

säädännölliseen puoleen. Näen koulutuksen merkittävänä taustatekijänä kansallisesti yhtenäisten so-

vittelukäytäntöjen tavoittelussa. Tehokkainta olisi kuitenkin yhtenäinen ja johdonmukainen jatkumo 

sovittelun sääntelystä koulutukseen. Lisäksi, mitä varhaisemmassa vaiheessa monimuotoistuva kon-

fliktinratkaisuala otetaan koulutuksessa huomioon, sen paremmat mahdollisuudet tulevaisuuden kon-

fliktin- ja riidanratkaisijoilla on valmistautua monipuolistuneisiin työelämän vaatimuksiin. Myös so-

vitteludirektiivin 4 artiklan toisen kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden on edistettävä sovittelijoiden 

perus- ja jatkokoulutusta, jotta varmistetaan riitojen ratkaiseminen osapuolten kannalta tehokkaasti, 

puolueettomasti ja asiantuntevasti. Koulutus onkin yleisesti erittäin tärkeä osa asiantuntijuutta, jonka 

avulla sovittelijat omaksuvat eettisesti kestävät toimintatavat työssään. Palatakseni vielä Ahtisaaren 

sanoihin. Rauha on tosiaan tahdon asia, mutta ei hinnalla millä hyvänsä.  

  

 
567 Ks. jakso 1.2. 
568 Tuori 2000, s. 681, 271. 
569 Ks. myös Karjalainen – Linnanmäki – Mikkilä – Mustasaari – Mäki-Petäjä-Leinonen 2018, s. 34. 
570 Ks. Linna 2018, s. 656. 
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LIITTEET 

 

LIITE 1 

Tuomioistuinsovittelijoiden käytäntöjä kartoittava kysely 
 

Olen Helsingin yliopiston pro gradu -tutkielman tekijä. Aiheeni on tuomioistuinsovittelun vaikutus yk-

silön oikeusturvaan. Osana lainopillista tarkasteluani olen laatinut kyselyn, jolla toivon voivani kartoit-

taa tuomareiden käytäntöjä ja kokemuksia tuomioistuinsovittelusta. Olen lähettänyt kyselyn kaikkiin 

Manner-Suomen käräjäoikeuksiin (19).  

 

Myös lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevat asiat sisältyvät kyselyyn. Jos 

kokemuksesi on erilainen riippuen sovittelun mallista, kerrothan siitä vapaassa sanassa kunkin kysy-

myksen jälkeen. 

 

Kysely on laadittu siten, että sen täyttämiseen menee aikaa arviolta viidestä kymmeneen minuuttia.  

 

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja tietoja käytetään ainoastaan tutkimustarkoituksiin. Vastaa-

minen tapahtuu nimettömänä. Lisäksi vastaukset tullaan säilyttämään asianmukaisesti, tallennetaan 

sekä käsitellään luottamuksellisesti.  

 

Olen erittäin kiitollinen kaikista saamistani vastauksista, koska ne antavat uutta tietoa tärkeästä ai-

heesta ja mahdollistavat tutkielmani tekemisen. Vastausaikaa on 15.11.2019 asti.  

 

Parhain terveisin 

Sini Järvi 

sini.jarvi@helsinki.fi 

 

Graduohjaajani: Tuula Linna 

tuula.linna@helsinki.fi 

 

1. Missä käräjäoikeudessa olet töissä? 

Lyhyt vastaus 

 

2. Oletko toiminut tuomioistuinsovittelijana? Valitse kaikki sopivat.  

Valintaruudut: 4 vaihtoehtoa 

Kyllä, Follo-sovittelussa 

Kyllä, muussa kuin Follo-sovittelussa 

En 

Muu, mikä? 

 

Jos vastasit muu, mikä?, tarkennathan tähän. 

Lyhyt vastaus 

 

Mikäli vastasit toiseen kysymykseen en, voit siirtyä kysymykseen 6. 
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3. Onko sovittelun osapuolet pyytäneet sovintoehdotusta?  

Monivalinta: 2 vaihtoehtoa 

Kyllä/Ei 

 

Vapaa sana 

Kappale 

 

4. Oletko tehnyt sovintoehdotuksia tuomioistuinsovittelussa?  

Monivalinta: 2 vaihtoehtoa 

Kyllä/Ei 

 

Vapaa sana 

Kappale 

 

5. Oletko kieltäytynyt sovintoehdotuksen tekemisestä osapuolten sovintopyynnöstä huolimatta?  

Monivalinta: 2 vaihtoehtoa 

Kyllä/Ei 

 

Vapaa sana 

Kappale 

 

6. Onko näkemyksesi tuomioistuinsovittelusta pääosin myönteinen? Voisitko esimerkiksi suositella 

sovittelua läheiselle/ystävälle? 

Monivalinta: 3 vaihtoehtoa 

Kyllä/Ei/En osaa sanoa 

 

Voit halutessasi perustella lyhyesti. 

Lyhyt vastaus 

 

7. Vaarantaako tuomioistuinsovittelu mielestäsi osapuolten oikeusturvaa? 

Monivalinta: 3 vaihtoehtoa 

Kyllä/Ei/En osaa sanoa 

 

Voisitko perustella vastauksesi?  

Kappale 

 

Paljon kiitoksia vastauksistasi. Varsinainen kysely on nyt päättynyt. Lähetä-painike sijaitsee kyselylo-

makkeen lopussa. Voit halutessasi kuitenkin vielä jatkaa. 

 

Vapaa sana. Esimerkiksi, miksi toimit tai et toimi tuomioistuinsovittelijana? Minkälaisia tapauksia mie-

lestäsi ei tulisi lainkaan sovitella? Minkälaisena näet tuomioistuinsovittelun tulevaisuuden? 

Kappale 

 

Palautetta kyselystä 

Kappale 
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Kiitos osallistumisestasi. 


