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Henrik Elonheimo 

Sovittelun toimialueiden tarkasteluryhmän raportti 
Toimialueiden tarkastelutyöryhmä kokoontui Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella elokuun 2017 ja 

elokuun 2019 välisenä aikana.  Työryhmän tehtävä oli pohtia, mikä olisi paras toimialuejako lakisää-

teisen rikos- ja riita-asioiden sovittelupalvelun tuottamista varten. Optimaalista toimialuejakoa tar-

kasteltaessa huomiota piti kiinnittää useisiin tavoitteisiin, joita olivat mm. sovittelupalvelun saata-

vuus ja yhdenmukaisuus eri puolilla maata, toimiva työyhteisön koko ja sopiva määrä sovittelijoita 

eri alueilla. Ohjenuorina työssä olivat etenkin poliisin ja maakuntien alueet, vaikka sovittelun toimi-

alueet haluttiinkin pitää itsenäisinä. Työryhmä päätyi esittämään kahta nykyisten toimialueiden 

yhdistämistä (Kanta- ja Päijät-Häme sekä Lappi ja Rovaniemi-Ranua-Posio). Lisäksi työryhmä suosit-

taa, että Ahvenanmaan toimialueen tarkasteluun palataan myöhemmin.   
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Esipuhe 

Maaliskuussa 2017 sosiaali- ja terveysministeriö ja rikosasioiden sovittelun neuvottelukunta valtuuttivat 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kokoamaan työryhmän tarkastelemaan sovittelun toimialuejakoa. 

Työryhmä kokoontui seitsemän kertaa elokuun 2017 ja elokuun 2019 välisenä aikana: 23.8.2017 (edeltäjäni 

Aunen Flinckin johdolla), 12.4.2018, 19.6.2018, 30.10.2018, 5.2.2019, 16.5.2019 ja 23.8.2019. Kuten meil-

lä sovittelun kehittämistyössä on tapana, tässäkin työryhmässä oli mukana palveluntuottajien edustus. Työ-

ryhmän kokoonpano oli: Henrik Elonheimo (THL) puheenjohtaja & sihteeri, Katja Vaahtera (Satakunnan 

sovittelutoimisto), Reetta Ikonen (Kymi-Saimaan sovittelutoimisto), Tiina Snellman (Vantaan sovittelutoi-

misto), Heli Yliriesto (Rovaniemen, Ranuan ja Posion sovittelutoimisto), Nora Muotio (Pohjanmaan sovit-

telutoimisto), Heidi Nieminen (Keski-Suomen sovittelutoimisto) ja Riku Laurila (Varsinais-Suomen sovit-

telutoimisto). Toimin tämän raportin kirjoittajana, ja koko työryhmä on hyväksynyt siinä esitetyt suosituk-

set. Työryhmätyöskentely tarjosi oivan vuoropuhelun välineen kentän väen ja valtionhallinnon välille. Kii-

tän työryhmää mielenkiintoisista keskusteluista ja visioinnista! 

Kokouksissa kuultavana olivat Jennimari Huovinen (OM) ja Jaana Koivukangas (Rikosuhripäivystys) 

19.6.2018, Pekka Heikkinen (Poliisihallitus) ja Merja Muilu (OM) 30.10.2018, Helena Ewalds (THL) ja 

Mika-Pekka Sarkkinen (Oulun käräjäoikeus) 5.2.2019 sekä Aarne Kinnunen (OM) ja Meri Paavola (STM) 

16.5.2019. Kiitokset myös heille! 

Helsingissä 5.2.2020 

Henrik Elonheimo 

Kehittämispäällikkö 

Valtion palvelut –osasto 

Muut erityispalvelut –yksikkö 

THL 
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Tiivistelmä 

Henrik Elonheimo. Sovittelun toimialueiden tarkasteluryhmän raportti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

(THL). Työpaperi 10/2020. 20 sivua. Helsinki 2020. 

ISBN 978-952-343-470-7 (verkkojulkaisu) 

Maaliskuussa 2017 sosiaali- ja terveysministeriö ja rikosasioiden sovittelun neuvottelukunta valtuuttivat 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kokoamaan työryhmän tarkastelemaan erilaisia vaihtoehtoja sovittelun 

toimialuejakoon. Varsinaisesta toimialueuudistuksesta ei ole päätetty, vaan kyseessä oli aluejaon tarkastelu 

ja suositusten teko. Työryhmä kokoontui elokuun 2017 ja elokuun 2019 välisenä aikana. Työryhmässä oli 

mukana palveluntuottajien edustus. Lisäksi työryhmä kuuli lukuisia tahoja (oikeusministeriö, sosiaali- ja 

terveysministeriö, Poliisihallitus, THL, Rikosuhripäivystys, tuomioistuin- ja syyttäjälaitos). 

Taustana työlle oli se, että nykyiset toimialueet ovat resursseiltaan ja tapaus- ja työntekijämääriltään 

keskenään epäsuhtaisia. Nykyiset alueet eivät perustu lakiin, vaan lienevät määräytyneet sen perusteella, 

millaisia palveluntuottajia eri puolilla Suomea on ollut, millä alueilla ne ovat tottuneet toimimaan ja mitä 

aikoinaan on pidetty toiminnallisesti hyvänä. 

Työryhmän tehtävänä oli valmistella esitys mahdolliseen toimialueuudistukseen liittyvistä kysymyksis-

tä: Miten saadaan toiminnallisesti mahdollisimman hyviä alueita? Olisiko uudistus tarpeen, ja millainen? 

Millä tavalla rajallinen valtionapu voidaan kanavoida sovittelupalveluksi, joka on sekä laadun että määrän 

puolesta optimaalinen? Lisäkysymyksinä työryhmä pohti THL:n resurssitarvetta sovittelun kehittämiseen ja 

hallinnolliseen ohjaamiseen sekä visioi pidemmällä tähtäimellä sovittelupalvelujen järjestämistapaa. 

Kun toimialueita pohdittiin, pidettiin mielessä sellaisia tavoitteita kuin palveluiden tasavertainen saata-

vuus eri puolilla maata, kunkin alueen toimintaedellytykset, työmäärä työntekijöitä kohden, vapaaehtoisso-

vittelijoiden määrä sekä työyhteisön tarpeeksi iso koko työntekijöiden turvallisuuden ja toiminnan jatku-

vuuden kannalta. Ohjenuorina työssä olivat etenkin poliisin ja maakuntien alueet, vaikka sovittelun toimi-

alueet haluttiinkin pitää itsenäisinä. 

Työryhmä päätyi esittämään kahta nykyisten sovittelutoimistojen toimialueiden yhdistämistä: Kanta- ja 

Päijät-Häme sekä Lappi ja Rovaniemi-Ranua-Posio. Lisäksi työryhmä suosittaa, että Ahvenanmaan alueen 

tarkasteluun palataan vielä. 

Avainsanat: sovittelu, rikos, riita, toimialue, sovittelutoimisto 



 

THL – Työpaperi 10/2020 4 Toimialueiden tarkasteluryhmän raportti 

 

Sammandrag 

Henrik Elonheimo. Sovittelun toimialueiden tarkasteluryhmän raportti. [Rapport av arbetsgruppen för 

undersökning av medlingsverksamheten]. Institutet för hälsa och välfärd (THL). Diskussionsunderlag 

10/2020. 20 sidor. Helsingfors, Finland 2020. 

ISBN 978-952-343-470-7 (nätpublikation) 

I mars 2017 gav social- och hälsovårdsministeriet och delegationen för medling vid brott Institutet för hälsa 

och välfärd fullmakt att tillsätta arbetsgrupp för att undersöka olika alternativ för hur verksamhetsområdena 

för medling kan fördelas. Det finns inte något beslut om en egentliga reform av verksamhetsområdena, utan 

det var fråga om en undersökning av områdesfördelningen och rekommendationer. Arbetsgruppen sam-

manträdde under perioden mellan augusti 2017 och augusti 2019. I arbetsgruppen ingick representanter för 

tjänsteproducenter. Dessutom hörde arbetsgruppen flera aktörer (justitieministeriet, social- och hälso-

vårdsministeriet, Polisstyrelsen, Institutet för hälsa och välfärd, domstols- och åklagarmyndigheten). 

Arbetet utgick från att de nuvarande verksamhetsområdena är sinsemellan oproportionerliga i fråga om 

resurser och mängden fall och anställda. De nuvarande områdena är inte baserade på lagen, utan verkar ha 

fastställts på basis av de olika tjänsteproducenterna i Finland, i vilka områden de varit vana att arbeta och 

vad som man i tiderna ansett vara fungerande. 

Arbetsgruppen hade i uppgift att bereda ett förslag till frågor angående en eventuell reform av verksam-

hetsområdena: Hur skapa så fungerande områden som möjligt? Är en reform nödvändig, och hurdan? På 

vilket sätt kan man kanalisera det begränsade statliga stödet till en högklassig och tillräcklig medlingsser-

vice? Därtill reflekterade arbetsgruppen över ytterligare frågor angående vilket resursbehov Institutet för 

hälsa och välfärd har gällande utveckling och administrativ styrning av medlingen samt tog fram visioner 

för hur medlingstjänsterna kan ordnas på lång sikt. 

Då man reflekterade kring verksamhetsområdena hade man i åtanke bland annat jämlik tillgång till 

tjänsterna på olika håll i landet, verksamhetsförutsättningarna för varje område, arbetsmängden per an-

ställd, antalet frivilliga medlare samt att arbetsgemenskapen är tillräcklig stor med tanke på säkerheten och 

verksamhetens kontinuitet. Förebilderna som användes i arbetet var i synnerhet polisens och landskapens 

områden, även om man vill att verksamhetsområdena för medling förblir självständiga. 

Arbetsgruppen beslöt att föreslå en sammanslagning av verksamhetsområden för två nuvarande med-

lingsbyråer: Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland samt Lappland och Rovaniemi-Ranua-Posio. 

Dessutom rekommenderar arbetsgruppen att ännu återgår till att undersöka Åland. 

 

Nyckelord: medling, brott, tvist, verksamhetsområde, medlingsbyrå 
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Tehtävänanto 

Maaliskuussa 2017 sosiaali- ja terveysministeriö ja rikosasioiden sovittelun neuvottelukunta valtuuttivat 

THL:n kokoamaan työryhmän miettimään erilaisia vaihtoehtoja sovittelun toimialuejakoon. Varsinaisesta 

toimialueuudistuksesta ei ole päätetty, vaan kyseessä oli aluejaon tarkastelu. On kaavailtu, että mahdollinen 

toimialueiden uudistus voitaisiin toteuttaa samalla, kun muutetaan sovittelulakia valtionkorvauksen hake-

misesta (hakemusperustaiseksi). 

Työryhmän taustana on se, että nykyiset toimialueet ovat resursseiltaan ja tapaus- ja työntekijämääril-

tään epäsuhtaisia. Toimintojen yhdenmukaisuuden, työntekijöiden turvallisuuden ja palveluiden saatavuu-

den turvaamiseksi on mietittävä toimialueiden uudistamisen tarvetta. Jos voidaan säästää siitä, mitä nyt 

menee esimerkiksi hallintoon tai matkoihin, voitaisiin resurssia siirtää lisätyövoiman palkkaamiseen. Ny-

kyiset alueet eivät perustu lakiin, ja juontavat juurensa siihen aikaan, kun sovittelun järjestämisvastuu oli 

aluehallintovirastoilla. Alueet lienevät määräytyneet jossain määrin myös toimijoiden näkökulmasta käsin; 

sen perusteella millaisia palveluntuottajia eri puolilla Suomea on ollut, millä alueilla ne ovat tottuneet toi-

mimaan ja mitä aikoinaan on pidetty toiminnallisesti hyvänä. 

Työryhmän tehtävänä oli valmistella raportti mahdolliseen toimialueuudistukseen liittyvistä kysymyk-

sistä: Miten saadaan toiminnallisesti mahdollisimman hyviä alueita? Olisiko uudistus tarpeen, ja millainen? 

Millä tavalla rajallinen valtionapu voidaan kanavoida sovittelupalveluksi, joka olisi sekä laadun että määrän 

puolesta optimaalinen? Mitä etuja ja haittoja mahdollisesta uudistuksesta aiheutuisi? Miten se vaikuttaisi 

hallintokuluihin? Syntyisikö säästöjä? Miten huomioidaan sijaistukset? Miten mahdollinen uudistus vaikut-

taisi toiminnan laatuun, jatkuvuuteen, kehittämiseen ja työntekijöiden turvallisuuteen? Lisäkysymyksinä 

työryhmä pohti THL:n resurssitarvetta sovittelun kehittämiseen ja hallinnolliseen ohjaamiseen sekä visioi 

pidemmällä tähtäimellä sovittelupalvelujen järjestämistapaa. 

Kun toimialueita pohditaan, huomiota tulee kiinnittää ainakin seuraaviin tavoitteisiin: 

 Palveluiden tasavertainen saatavuus: asiakkaat eivät saisi joutua matkustamaan liian pitkiä matkoja 

 Sovittelutoimistojen yhdenmukaisuus ja kunkin alueen toimintaedellytykset: tarpeeksi valtionapua eikä 

liian pitkät välimatkat myöskään sovittelijoiden näkökulmasta 

 Sopivassa suhteessa työntekijöitä juttumäärään nähden  

 Toimiva yhteistyö sidosryhmien kanssa: etenkin poliisi, joka suurin aloitteiden lähettäjä 

 Kustannustehokkuus: hallintokulut ja sovittelun hinta eivät saa nousta poikkeuksellisen korkeiksi ilman 

erityisiä ja hyväksyttäviä syitä 

 Sopiva määrä vapaaehtoissovittelijoita 

 Työntekijöiden turvallisuus: Toivottavia eivät ole ainakaan sellaiset toimipisteet, joissa olisi vain yksi 

työntekijä. Näin pienet toimipisteet eivät ole myöskään työssä viihtymisen kannalta houkuttelevia, vaan 

tällaisiin työpaikkoihin voi olla hankala rekrytoida pysyviä työntekijöitä. Myös sairaus- ja muut lomat 

voivat aiheuttaa palvelutarjontaan katkoksia. 

Mahdolliset aluejaon ja sovittelun valtakun-

nallisen järjestämisen perusteet  

Yhtenä mahdollisena ohjenuorana tai vähintäänkin huomioon otettavana asiana on poliisilaitosjako. Joilla-

kin alueilla sovittelun ja poliisin toimialueet ovatkin jo samat. Näin on esimerkiksi Vantaalla, missä yhteis-

työ poliisin kanssa onkin toiminut kiitettävästi ja tuottanut paljon juttuja. Vantaalla koetaan, että toiminnal-

le on etua yhteisestä alueesta poliisin kanssa, ja sovittelu kokee olevansa hyvässä mielessä ”poliisin toimin-

nan jatke”. Etenkin poliisin esikäsittely-yksiköt ovat voimistaneet yhteistyötä. Poliisilaitosten määrää on 

viime vuosina supistettu voimakkaasti (noin sadasta yhteentoista), joten ne ovat siis keskimäärin isompia 

kuin sovittelualueet. Esimerkiksi Satakunnassa on sama poliisi kuin Varsinais-Suomessa, samoin kuin Kes-
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ki-Suomessa ja Pirkanmaalla. On esitetty huoli siitä, että poliisilaitosjako ei ole kestävä, ja se voi jatkossa-

kin muuttua. Sovittelualueet halutaankin pitää itsenäisinä niin, ettei suoraan seurata toisen organisaation 

alueita. On jossain määrin hyötyä siitä, että poliisilla ja sovittelulla on sama alue, mutta hyödyt eivät ole 

käytännössä niin suuret, että se olisi määräävä kriteeri, kun sovittelun toimialueita pohditaan. Poliisilla ei 

liene suuria vaikeuksia tietää, mille toimialueelle kukin asia kuuluu, ja myös sovittelutoimistot voivat siir-

tää mahdollisesti väärään toimistoon tulleet aloitteet oikeille toimijoille. 

Poliisi on sovittelun tärkein yhteistyökumppani siinä mielessä, että ylivoimaisesti suurin osa toimistojen 

saamista aloitteista tulee poliisilta (poliisi lähetti sovittelun rikosasioista 87 % vuonna 2018). Syyttäjä on 

toiseksi suurin aloitteiden tekijätaho, mutta sen osuus on huomattavasti pienempi (11 % vuonna 2018). 

Syyttäjäalueita on vain viisi: Pohjois-Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi, Etelä-Suomi ja Ahvenanmaa. 

Maakuntia on 18, eli sama määrä kuin nykyisin sovittelun toimialueita. Myös maakunta voisi toimia 

sovittelun palveluntuottajana. Yksi maakunta voisi tuottaa palvelua useammallekin alueelle, ja maakuntien 

alueita yhdistämällä voisi muutenkin mahdollisesti saada aikaiseksi toimivia sovittelun toimialueita. Sovit-

telu ei kuitenkaan ole mukana sote-uudistuksessa. Myös muut palvelut (sote-, kriisi- ja tukipalvelut) voivat 

toimia maakunnittain, ja niiden hyvä tunteminen on myös sovittelun asiakkaiden ohjauksessa tärkeää. STM 

on suosittanut maakuntajaon huomioimista sovittelussa. Sote-uudistuksesta riippumatta maakunnat ovat 

joka tapauksessa olemassa, ja niiden jakoa voidaan pitää stabiilina. Esimerkiksi Pohjois-Karjalan sovittelu-

toimisto on toivonut oman alueensa osalta maakunnallisia rajoja. 

Kuva 1. Sovittelun nykyiset toimialueet 
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Kuva 2. Maakunnat1 

 

Kuva 3. Poliisialueet 

 

                                                        
1
 MML 2017 
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On myös keskusteltu yhden toimijan mallista, jolloin sovittelutyöntekijät olisivat suoraan valtion (esimer-

kiksi THL:n) palveluksessa. Tällöin olisi vain yksi julkinen palveluntuottaja, joka vastaisi koko maasta. 

Tämä yhdenmukaistaisi hallintoa ja sovittelun brändiä, vähentäisi päällekkäistä byrokratiaa ja toisi toimin-

taan pysyvyyttä. Nykytilannetta voidaan arvostella monimutkaisuudesta, koska palveluja tuottavat monen-

laiset toimijat, joista osa on yksityisiä ja osa julkisia, ja joilla kaikilla on omat toimintatapansa, hallintora-

kenteensa ja erilaiset työntekoa säätelevät norminsa. Vaikka on esitetty myös, että erilaiset palveluntuotta-

jat tuovat lisäarvoa tukirakenteineen, vaihtelevat esim. hallintokulurakenne ja palkkaus niiden välillä, mikä 

voi johtaa sovittelutyöntekijöiden epätasa-arvoiseen asemaan
2
. Varsinkin kuntia on arvosteltu raskaasta 

byrokratiasta, ja ne myös rajoittavat palkkojen korotuksia. Sovittelun vahvistettu keskushallinto (nykyisin 

siis THL) mahdollistaisi sovittelutoimistojen työn keventämisen (siltä osin kuin se liittyy esim. koulutuk-

seen
3
 tai hallintoon), ja ne voisivat keskittyä paremmin perustyöhönsä eli asiakaspalveluun ja sovitteluun. 

Keskushallinnossa voisivat ihannetilanteessa olla sovittelun substanssiasiantuntijat päättävässä asemassa 

(nykytilanteessa sen sijaan päätäntävalta sovittelua koskevissa linjanvetokysymyksissä kuulu viime kädessä 

linjaorganisaation mukaisille esimiehille). Mikäli keskushallinnossa olisi enemmän nimenomaan sovittelun 

asiantuntijoita, voisi se luoda ns. kriittistä massaa, mikä olisi eduksi sovittelun sisällöllisen kehittämisen 

kannalta. Tällä hetkellä keskushallinto kärsii etenkin tutkijaresurssin puutteesta. Vahvistettu keskushallinto 

voisi mahdollisuuksien mukaan toimia myös sovittelukenttää kokoavana voimana; tällaista on kaivattu, 

koska sovittelukenttää on syytetty hajanaisuudesta erilaisine projekteineen eri sovellusalueilla. Tällä hetkel-

lä THL koordinoi vain lakisääteistä rikos- ja eräiden riita-asioiden sovittelua, vaikka organisaation kaksi 

sovittelun substanssiasiantuntijaa tekeekin yhteistyötä (esim. johtoryhmäjäsenyydet) myös muiden sovitte-

lusovellusten kanssa sen minkä ehtii. 

Mikäli sovittelupalvelu katsotaan perustuslain 124 § mukaiseksi merkittäväksi julkisen vallan käytöksi, 

sitä voisivat tarjota vain viranomaistoimijat.
4
 Tällainen laintulkinta on epävarma, mutta koska perusoikeus-

argumentaatio on viime vuosina vahvistunut, puhuu tämäkin argumentti julkisten toimijoiden puolesta. On 

etenkin esitetty, että PL 124 §:n näkökulmasta voi olla ongelmallista, että silloinkin, kun sovittelualoite on 

tullut poliisilta tai syyttäjältä, sovittelutoimisto tekee itsenäisesti päätöksen siitä, aloitetaanko sovittelua vai 

ei. 

Yhden toimijan malli mahdollistaisi myös työkuorman tasaisemman jakautumisen sovittelutyöntekijöi-

den kesken, ja työntekijäresurssien kohdistamisen joustavammin tarpeen mukaan sellaisille alueille, joissa 

tarvetta ilmenee ainakin puhelin- tai etäyhteyksiä käyttäen. Jo nyt on puhuttu siitä, että hiljaisempien aluei-

den työntekijät voisivat toimia ruuhka-apuna toisille alueille, mutta yhteinen työnantaja olisi omiaan hel-

pottamaan tällaisia järjestelyjä. 

Mahdollisina sovittelun valtakunnallisina hallinnollisina kotipesinä voivat tulla kyseeseen THL:n lisäksi 

lähinnä oikeusministeriö, Rikosseuraamuslaitos (Rise) tai mahdollisesti eri hallinnonalojen väliin perustet-

tava jonkinlainen sovitteluvirasto. Rise profiloituu kuitenkin enemmän rikoksentekijäpuoleen keskittyväksi 

organisaatioksi, joten se ei ole optimaalinen taho. OM:n näkemys on selvitetty aikaisemman lainmuutoksen 

yhteydessä, eikä se ole halunnut sovittelutoimintaa hallinnoitavakseen. Lisäksi on pelätty, että jos sovittelu 

olisi sen alla, olisi se vaarassa resurssitaistelussa jäädä kalliin muodollisen oikeusjärjestelmän jalkoihin, 

koska jälkimmäinen on kuitenkin OM:n näkökulmasta prioriteetti verrattuna sovitteluun, jolla saatetaan 

nähdä vain alisteinen rooli. Koska OM:ssä painopiste on muodollisen ja kovalta ytimeltään rankaisukeskei-

sen oikeuslaitoksen hallinnoinnissa ja kehittämisessä, voisi sovittelu kohdata siellä myös jonkinlaista kult-

tuurista vieroksuntaa – toisaalta tuomioistuinsovittelun yleistyminen viime vuosina on jossain määrin muut-

tanut ilmapiiriä sovittelumyönteisempään suuntaan. Lisäksi sovittelun olennaisena kohderyhmänä ovat 

myös alle 15-vuotiaat, mikä ei rikosprosessin näkökulmasta ole relevantti ikäryhmä. 

                                                        
2 Sovittelunohjaajien pätevyysvaatimukset tulevat sovittelulaista, jonka mukaan heillä tulee pääsääntöisesti olla soveltuva korkeakoulututkin-

to. Voidaan olettaa, että palkkaerot eivät johdu eroista sovitteluhenkilöstön koulutustasossa. 
3 Esim. sovittelijoiden peruskurssille on toivottu keskushallinnolta verkkomateriaalia, jossa voisi mahdollisesti olla myös tehtäviä tai tenttejä. 

Myös lähisuhdeväkivallan sovittelukoulutus voisi tulla keskushallinnolta. 
4 Perustuslain 124 §: Julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän 

tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julki-

sen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle. 
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THL:n eduiksi voidaan mainita sosiaalipoliittinen orientaatio, kriminaalipoliittisten teemojen luonteva 

yhdistäminen sosiaali- ja terveyskysymyksiin ja sovittelua tukevat monialaiset tiimit esimerkiksi viestin-

nän, talouden, juridiikan ja joidenkin sovitteluun liittyvien erityiskysymysten kuten läheisneuvonpidon 

alalla. Toisaalta taas THL painottaa sovittelun kohderyhminä etenkin lapsia ja nuoria, kun taas OM:ssä 

voisi olla enemmän kiinnostusta sovittelun kokonaisvaltaisempaan kehittämiseen, ml. rikosprosessin eri 

vaiheet kuten vakavien rikosten ns. jälkikäsittely ja myös aikuiset rikoksentekijät. Lisäksi OM voisi luonte-

vammin mahdollistaa eri sovittelumuotojen laajemman synergian ja yhteistyön etenkin tuomioistuinsovitte-

lun kanssa. OM olisi myös kansainvälisen toiminnan kannalta luontevin kotipesä, koska sinne usein tulevat 

sovittelua koskevat ulkomaiset yhteydenotot. Mitä mahdolliseen uuteen virastoon tulee, edellyttäisi se 

kaikkien yllä mainittujen asiantuntija-alueiden kattamista ja vaatisi useita työntekijöitä. Valtion työnteki-

jöiden lisääminen on valtiontalouteen liittyvä resursointikysymys, joka voisi olla hankala toteuttaa tarvitta-

vassa laajuudessa. Toisaalta nykyisestä päällekkäisestä hallinnosta mahdollisesti säästyvää resurssia voisi 

siirtää tällaiseen keskusvirastoon. 

Työryhmässä on kiinnostusta OM:n alaisuuteen siirtymistä kohtaan. Toimistojen edustajat toivovat, että 

voisivat saada OM:n hallinnonalalla enemmän arvostusta. Koska sovittelu ei ole sotea, kärsii se jonkinlai-

sesta irrallisuudesta THL:ssä. Lisäksi koska sovittelu on THL:ssä organisoitu turvakotipalveluista ja muista 

lähisuhdeväkivaltaan liittyvistä kysymyksistä vastaavan henkilöstön alaisuuteen, on se omiaan luomaan 

jännitteitä sovittelun kehittämistyöhön ja sovittelua koskeviin ratkaisuihin, koska tämän rikollisuuden muo-

don sovittelu on keskeinen osa sovittelutoimistojen työtä. Lisäksi sovittelun näkeminen vahvemmin osana 

oikeuspalveluita voisi lisätä toiminnan legitimiteettiä suuren yleisön ja asioita sovitteluun lähettävien vi-

ranomaisten silmissä. Toisaalta myös se kysymys on herättänyt kiinnostusta, voisivatko sovittelutyöntekijät 

olla suoraan THL:n alla. Se voisi tuoda toimintaan pitkäjänteisyyttä ja turvaa työntekijöiden näkökulmasta. 

THL:ssä ei kuitenkaan ole sellaista toimintaa, jossa palveluntuotanto olisi sen omien työntekijöiden tehtä-

vä. Tällöin THL joutuisi myös taloudellisesti takaamaan palveluntuottamisen, mikä ei vaikuta realistiselta. 

Alueiden koko ja työntekijöiden, tapausten ja sovittelijoiden määrä 

Pienet toimijat voivat olla joustavampia kuin isot. Isoilla alueilla matkustaminen vie aikaa ja rahaa. Kuiten-

kin isoillakin alueilla eri toimipisteet voivat mahdollistaa sen, että asiakkaat eivät joudu matkustamaan liian 

pitkiä matkoja. Iso alue myös mahdollistaa juttujen tasaisemman jakautumisen; nyt vierekkäisillä alueilla 

voi olla selvästi erilainen juttu- ja työmäärä. Isoilla alueilla myös tapahtumien järjestäminen voi olla hel-

pompaa ja tehokkaampaa; pienillä alueilla tapahtumia voidaan joutua järjestämään yhteistyössä, mikä on 

monimutkaisempaa. Joskus yhteistyön esteeksi on saatettu kokea myös asenteet. Yhteistyössä alueiden 

välillä hoidettavia mahdollisia tehtäviä ovat esimerkiksi koulutus ja päivystys.  

Yksi tapa edetä toimialueuudistuksessa olisi yhdistää niitä alueita, jotka ovat pieniä työntekijä- tai aloi-

temäärältään. Yksikön minimikooksi on työryhmässä esitetty kolmea työntekijää. Neljänkin työntekijän 

alue on vielä melko haavoittuva. Optimaaliseksi työyhteisön kooksi mainittiin esimerkiksi 7-8 henkeä; 

tämä mahdollistaa tiimityöskentelyn ja johtaminen on vielä sujuvaa, kun taas esimerkiksi yli 10 toisi haas-

teita. 

Tapausmäärien osalta esitettiin, että jos juttuja on paljon työntekijää kohden (esimerkiksi yli 200 vuo-

dessa), ei se jätä aikaa oman osaamisen kehittämiselle koulutusten tai opiskelun avulla; sovittelunohjaajat-

han arvioivat sovittelun edellytyksiä kussakin tapauksessa. Olisi ylipäänsä sovittelun kehittämisen kannalta 

tarpeellista, että sovittelun ammattilaisille jäisi aikaa osallistua sovittelun kehittämiseen (ml. työskentely 

erilaisissa työryhmissä) yhdessä sovittelun keskushallinnon (THL) kanssa, samoin kuin esim. viestintään ja 

sidosryhmäyhteistyöhön omilla alueillaan, eivätkä he joutuisi vain selviytymään päivittäisen juttukuorman-

sa kanssa, jolloin sovittelusta on vaarassa tulla enemmän liukuhihnamaista tapausten hallinnointia kuin 

restoratiivista oikeutta koko potentiaalissaan. Sovitteluhenkilökunta on erittäin kehitysmyönteistä ja halu-

kasta oppimaan, mikä muodostaa olennaisen voimavaran valtakunnallisen kehittämistyön kannalta. Ihan-

teelliseksi juttumääräksi esitettiin esimerkiksi noin 125 tapausta työntekijää kohden vuodessa. Tapausten 

määrä kuitenkin vaihtelee etenkin sen mukaan, kuinka aktiivisesti poliisi ohjaa niitä sovitteluun. Tässä 
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mielessä myöskään tapausmäärät (tai sitä seuraileva sovittelutapauksen käsittelyn hinta) kullakin alueella 

eivät saisi olla liian määräävä kriteeri toimialuetarkastelussa, vaan on syytä katsoa pidemmällä tähtäimellä. 

Kun vapaaehtoissovittelijoiden määrä kasvaa, voi myös heidän ohjaamisensa ja kokoon saamisensa 

vaikeutua. Alueet ovat nykyään epäsuhtaisia myös siinä, kuinka paljon niillä on vapaaehtoisia. Esimerkiksi 

Vantaalla on noin 140 vapaaehtoista, mutta heitä voi vielä hallita. Ainakin yli 200 voisi olla liian paljon, 

koska henkilöstön pitää tuntea vapaaehtoiset melko hyvin, jotta osaavat valita heistä sopivimmat kuhunkin 

juttuun. Vaativan vapaaehtoistoiminnan ohjaus ja valvonta edellyttää vapaaehtoisten hyvää tuntemista ja 

lähiohjausta. Jo 150 vapaaehtoissovittelijaa on tässä suhteessa paljon. Millään toimialueella ei tällä hetkellä 

ole kuitenkaan ylitetty kriittistä rajaa. 

Erityistarkastelua vaativat alueet 

Ahvenanmaahan liittyy erityiskysymyksiä; etenkin ruotsin kieli ja autonomia. Lisäksi jos valtionapu mah-

dollistaa vain puolipäiväisen työntekijän (kuten tällä hetkellä), vähentää se työpaikan houkuttelevuutta. 

Alueen hoitaminen esimerkiksi Turusta käsin ei olisi helppoa, koska Turussa on hankala löytää ruotsinkie-

lisiä työntekijöitä (sovittelutoimisto tarjoaa niin matalapalkkaista työtä, että Turussa saatujen kokemusten 

mukaan ruotsia kunnolla osaavat ”viedään käsistä”). Toisaalta työntekijä voisi asua Ahvenanmaalla, toimia 

hallinnollisesti Varsinais-Suomen toimiston osana ja hoitaa myös sen ruotsinkielisiä juttuja. Tällä tavoin 

myös Ahvenmaa voisi saada kokopäiväisen työntekijän. Yhteistyötä Ahvenanmaan kanssa helpottaa, että 

siellä on henkilöstöä, joka ymmärtää suomea. Ahvenanmaa päätettiin tässä vaiheessa jättää varsinaisen 

jatkotarkastelun ulkopuolelle, mutta heitäkin kuultiin heidän ajatuksistaan siitä, miten heidän alueensa toi-

mii, ja voisiko yhdistymistä harkita. 

Seuraavaa kolmea alueellista yhdistymistä päätettiin selvittää tarkemmin: Pohjanmaat, Hämeet sekä 

Lappi ja Rovaniemi, Ranua ja Posio (tästä eteenpäin Rovaniemi). Näillä alueilla on yksi poliisipiiri, joka 

kattaisi yhdistettävät alueet (Pohjanmaan, Lapin ja Hämeen poliisilaitokset). Isompien alueiden nimet (Poh-

janmaan, Hämeen ja Lapin sovittelutoimistot) olisivat nykyistä selkeämpiä, mikä olisi sovittelun brändin 

kannalta eduksi. Näillä alueilla on myös pieniä henkilöstömääriä (ks. alla olevat taulukot, joissa eri alueita 

vertaillaan keskeisten tunnuslukujen avulla). Työryhmä on kuullut kaikkien jatkotarkastelussa olevien alu-

eiden edustajien näkemykset. Jos sovittelun toimialueita uudistetaan, on ensisijaisesti edettävä sovinnolli-

sesti ja neuvottelujen kautta. Toisaalta lakimuutoksen yhteydessä kaikki alueet laitettaneen muutenkin ha-

kuun, joten siinä yhteydessä olisi luontevaa alkaa soveltaa mahdollisesti uutta toimialuekarttaa. 

Taulukko 1. Henkilöstömäärät 

Sovittelutoimisto Henkilöstö vuotta 2018 

kuvaavan tilastoraportin5 ja 

vastaavien s-postivastausten 

perusteella 2019 

Työntekijöiden lukumäärä 

2018 tilitysten perusteella 

Helsinki 11 (+2 työllistettyä) 9,5 

Vantaa 8,5 8,5 

Pohjois-Suomi 8 8,3 

Pirkanmaa 7 7 

Varsinais-Suomi 7 6,5 

Kymi-Saimaa 6 6,5 

Länsi-Uusimaa 6 6 

Lappi 5 5 

                                                        
5
 Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2018. Tilastoraportti 24/2019. THL. 
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Pohjanmaa 4 4 

Pohjois-Savo 3 4 

Satakunta 4 4 

Keski-Suomi 4,5 4 

Pohjois-Karjala 3 3 

Etelä-Pohjanmaa 3 3 

Päijät-Häme 2,5 2,5 

Kanta-Häme 2 2 

Rovaniemi 2 2 

Ahvenanmaa 0,5 1 

 

Kriittiset alueet (alle 4 työntekijää) on merkitty taulukkoon punaisella. Henkilöstömäärät mahdollisten 

yhdistymisten jälkeen olisivat kaikki hyväksyttävissä rajoissa (Pohjanmaat: 7, Hämeet: 4,5, Lappi & Rova-

niemi: 7). 

 

Taulukko 2. Aloitteiden ja niistä purettujen asioiden määrät 2018 

Sovittelutoimisto Aloitemäärä Asioiden määrä 

Vantaa 1391 1904 

Helsinki 1348 2097 

Varsinais-Suomi 1247 1671 

Länsi-Uusimaa 938 1290 

Pohjois-Suomi 770 1102 

Pirkanmaa 765 1126 

Kymi-Saimaa 752 971 

Satakunta 656 916 

Pohjanmaa 525 835 

Lappi 512 648 

Keski-Suomi 389 542 

Pohjois-Karjala 381 572 

Pohjois-Savo 380 512 

Kanta-Häme 276 376 

Päijät-Häme 251 335 

Etelä-Pohjanmaa 233 331 

Rovaniemi 202 258 

Ahvenanmaa 37 40 

 

Jatkotarkastelussa olevat alueet sijoittuvat hännille (paitsi Lappi ja Pohjanmaa). Aloitemäärät nousisivat 

mahdollisten yhdistymisen jälkeen kaikissa kolmessa tapauksessa hyvälle keskitasolle (Pohjanmaat: 758, 

Lappi & Rovaniemi: 714, Hämeet: 527). 
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Taulukko 3. Aloitemäärät jaettuna työntekijöiden lukumäärällä 

Sovittelutoimisto 2018 tilastoraportin ja s-

postivastausten perusteella 

2018 tilitysten perusteella 

Varsinais-Suomi 178 192 

Satakunta 164 164 

Vantaa 164 164 

Länsi-Uusimaa 156 156 

Kanta-Häme 138 138 

Pohjanmaa 131 131 

Pohjois-Karjala 127 127 

Pohjois-Savo 127 95 

Kymi-Saimaa 125 116 

Pirkanmaa 109 109 

Helsinki 104 142 

Lappi 102 102 

Rovaniemi 101 101 

Päijät-Häme 100 100 

Pohjois-Suomi 96 93 

Keski-Suomi 86 97 

Etelä-Pohjanmaa 78 78 

Ahvenanmaa 74 37 

 

Mahdolliset yhdistymiset auttaisivat tasaamaan tältäkin osin tunnuslukuja: 

 Hämeet: aloitteita 527, työntekijöitä 4,5  117 

 Pohjanmaat: aloitteita 758, työntekijöitä 7  108 

 Lappi & Rovaniemi: aloitteita 714, työntekijöitä 7  102 

Taulukko 4. Aktiivisten vapaaehtoissovittelijoiden määrä 2018 

Sovittelutoimisto Sovittelijoiden lukumäärä 

Vantaa 129 

Varsinais-Suomi 121 

Pohjois-Suomi 119 

Helsinki 110 

Kymi-Saimaa 97 

Länsi-Uusimaa 93 

Pirkanmaa 74 

Pohjois-Karjala 63 

Pohjanmaa 60 

Pohjois-Savo 60 

Lappi 49 

Keski-Suomi 49 
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Päijät-Häme 41 

Satakunta 36 

Etelä-Pohjanmaa 29 

Kanta-Häme 28 

Rovaniemi 26 

Ahvenanmaa 13 

Aktiivisten vapaaehtoissovittelijoiden määrä mahdollisten yhdistymisten jälkeen ei nousisi millään alueella 

niin suureksi, että se haittaisi sopivien sovittelijoiden tuntemista ja rekrytointia kuhunkin tapaukseen (Poh-

janmaat: 89, Hämeet: 69, Lappi & Rovaniemi: 75). 

Taulukko 5. Väestömäärät eri toimialueilla ja aloitemäärä 10 tuhatta asukasta kohden 

Sovittelutoimisto Väestömäärä Aloitteita/10 000 asukasta 

Helsinki 648 042 1348  21 

Vantaa 558 680 1391  25 

Pirkanmaa 515 095 765  15 

Pohjois-Suomi 485 222 770  16 

Varsinais-Suomi 478 582 1247  26 

Kymi-Saimaa 477 238 752  16 

Länsi-Uusimaa 464 302 938  20 

Keski-Suomi 275 521 389 14 

Pohjanmaa 249 231 525  21 

Satakunta 218 624 656  30 

Pohjois-Savo 215 123 380  18 

Päijät-Häme 200 629 251  13 

Etelä-Pohjanmaa 189 715 233  12 

Kanta-Häme 171 364 276 16 

Pohjois-Karjala 162 240 381  23 

Lappi 108 467 512  47 

Rovaniemi 70 055 202  29 

Ahvenenmaa 29 789 37  12 

 

Asukasmäärät mahdollisesti yhdistettävillä alueilla olisivat korkeintaan keskitasoa (Pohjanmaat: 438 946, 

Hämeet: 371 993, Lappi & Rovaniemi: 178 522), ja ne olisivat hyvässä tasapainossa muiden alueiden kans-

sa tälläkin mittarilla. 

Alueiden näkemykset 

Kommentit on pyydetty kirjallisesti kaikilta niiltä osapuolilta, joita lähempi tarkastelu koskee. Pohjanmaan 

sovittelutoimisto oli kuitenkin ryhmässä edustettuna eikä antanut erillistä lausuntoa. Lausuntoja saatiin 

seuraavasti (sovittelutoimistojen vastaavilta ellei toisin mainittu): Etelä-Pohjanmaa: Jarmo Lusa 

(14.6.2018), Kanta-Häme: Tuire Laakkio (siirtynyt sittemmin muualle; 13.6.2018), Päijät-Häme: Ari Tuu-

painen (15.6.2018 ja 15.3.2018), Lappi: Sanna Toivainen (13.6.2018), Rovaniemi: Heli Yliriesto ja Rova-

lan Setlementti ry:n toiminnanjohtaja Ossi Takkinen (6.8.2018 ja 15.5.2019) ja Ahvenanmaa: Sia Spi-
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liopoulou Åkermark, johtaja, Ålands fredsinstitut ja Petra Granholm (23.10.2018). Lausunnot on referoitu 

alla. 

Päijät-Häme kannattaa ajatusta Hämeen sovittelutoimistosta ja on valmis neuvottelemaan yhdistymi-

sestä (niin, että Kanta-Hämeen sovittelu yhdistettäisiin Päijät-Hämeeseen). Lausunnossa vedotaan siihen, 

että Päijät-Hämeellä ja Kanta-Hämeellä on yhteinen poliisipiiri, ja parantaisi yhteistyötä poliisin kanssa ja 

selkiyttäisi poliisin toimintaa, jos sovittelu käsittäisi saman alueen eikä poliisin tarvitsisi asioida eri toimis-

tojen kanssa. Toimistojen yhdistäminen antaisi paremmat mahdollisuudet kehittää koulutusta ja toimintoja 

sekä yhtenäistäisi toimintatapoja alueella. Jos vapaaehtoissovittelijoiden koulutukset ja hallinto voitaisiin 

keskittää, vapauttaisi se resursseja perustoimintaan. Isompi alue olisi edelleen sopiva myös välimatkojen 

osalta. Tarvittaessa virtuaaliyhteydet mahdollistavat joustavan päivittäisen yhteydenpidon toimipisteiden 

välillä. Molemmissa toimistoissa pienen henkilökunnan määrän takia poissaolot ovat haasteellisia. Yhdis-

tymisen seurauksena esim. sairauspoissaolojen paikkaaminen onnistuisi helpommin ilman, että juttujen 

käsittely vaarantuu. Lisäksi työntekijöiden viihtyminen voisi parantua isomman tiimin ja hallinnon keskit-

tämisen ansiosta. 

Kanta-Hämeen sovittelutoimistossakin haavoittuvuus tunnistetaan poissaolotilanteissa. Yhdistyminen 

voisi auttaa siinä, että hallintokulujen osuus voisi pienetä ja nykyisistä hallintotehtävistä vapautuisi työ-

panosta asiakas- ja esimerkiksi verkosto- ja tiedotustyöhön. Yhdistyminen helpottaisi myös ohjaajien kou-

luttautumista ja sitä, että he voisivat erikoistua joihinkin teemoihin. Myös sovittelijoille voitaisiin tarjota 

enemmän koulutusta isommassa yksikössä. Mitä poliisipiirien mukaiseen jakoon tulee, on se mahdollisesti 

toimiva ratkaisu, mutta toisaalta ainakaan Kanta-Hämeen alueella Hämeen poliisilaitoksen jako kahden 

sovittelutoimiston kesken ei ole tuottanut hankaluuksia. Lisäksi Kanta-Häme kannattaa valtakunnallista 

yhden toimijan mallia. 

Lapin lausunnon mukaan asiakkaat ja yhteistyökumppanit eivät ymmärrä, miksi kaikki Lapin kunnat 

eivät kuulu samaan sovittelutoimistoon. Heille tulee sellaisia yhteydenottoja asiakkailta ja yhteistyökump-

paneilta, jota kuuluvatkin Rovaniemen toimistoon. Sovittelun brändin ja selkeyden kannalta olisi järkevää, 

että Lapin sovittelutoimistoon kuuluisivat kaikki Lapin kunnat. Tällaisessakaan tilanteessa asiakkaat eivät 

joutuisi liikkumaan kohtuuttomia matkoja, koska käytössä on kunnanvirastojen tiloja ja sovittelijoita ympä-

ri Lappia. Koska sovittelun lähin yhteistyökumppani on poliisi, toimivin aluejako seuraisi poliisilaitosja-

koa. Sovittelijoille voitaisiin järjestää koko Lapin alueella tasapuolisesti yhteistä koulutusta. Yhdistymises-

sä nähdään ainoastaan hyviä puolia. 

Rovaniemen lausunnossa todetaan, että olisi järkevää niin asiakkaiden kuin yhteistyökumppaneidenkin 

kannalta, että yksi palveluntuottaja tuottaisi sovittelupalvelut kaikissa Lapin 21 kunnassa. Lapissa toimii 

yksi poliisilaitos, ja sovittelutoiminta voisi seurata sen aluetta. Tämä vastaisi myös maakuntakarttaa. Sovit-

telupalvelun tuottamista helpottaisi, jos olisi seitsemän työntekijää koko Lapin alueella. Jos Lapin alueella 

olisi yksi sovittelupalvelun tuottaja, se mahdollistaisi tasapuolisen koulutuksen kaikille Lapin vapaaehtois-

sovittelijoille ja tekisi sovittelupalvelusta alueella tasalaatuisempaa. Yhden palveluntuottajan on mahdollis-

ta organisoida toiminta, kuten palvelupisteet ja työntekijöiden sijoittelu, siten, että sovittelupalvelu on mah-

dollisimman helposti asiakkaiden saatavilla. 

Etelä-Pohjanmaalla puolestaan on vahva tahtotila jatkaa omana toimistonaan. Poliisilaitosjakoa ei ole 

toimiston lausunnon mukaan syytä suoraan seurata, vaan maakuntajako olisi toimivampi lähtökohta sovitte-

lu- ja muiden palveluiden tuottamiseksi, mitä näkökulmaa vielä vahvistaa tuleva palveluiden maakuntare-

formi. Pohjanmaata ei koeta yhdistävänä nimenä Etelä-Pohjanmaalla. Omaan maakuntaan sitoutuminen on 

Etelä-Pohjanmaalla selvästi voimakkaampaa kuin muissa maakunnissa. Lisäksi syntyvyys on muihin maa-

kuntiin verrattuna korkea. Alueella on rahoituksensa, kokonsa ja asukaslukunsa puolesta edellytykset jatkaa 

omana alueenaan. Oman alueen etuna on, että sovittelun henkilöstö ja sovittelijat tuntevat toisensa. Poh-

janmaasta Etelä-Pohjanmaan alue eroaa niin, että rannikolla kaksikielisyys on vahvaa. Yhdistymisen sijaan 

sovittelun synergiaetuja saavutetaankin lausunnon mukaan paremmin toimistojen välisellä yhteistyöllä. 

Etelä-Pohjanmaalla koulutusten tai muiden tilaisuuksien järjestämistä ei ole koettu vaikeaksi tai tehotta-

maksi eikä yhteistyön tekemistä näissä asioissa ongelmaksi. Lisäksi myös valtakunnallista yhden toimijan 

mallia pidettiin hyvänä. 
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Myös Ahvenanmaan edustajat korostivat alueellisia erityispiirteitä, kuten ruotsinkielisyyttä, itsehallin-

toa ja omaa poliisia ja sosiaalitointa koskevaa lainsäädäntöä. Manner-Suomen toimistojen kanssa ei haluttu 

yhdistyä, mutta kannatettiin laajempaa yhteistyötä niiden rannikkoalueiden kanssa, joissa on ruotsin-

kielisiä. Tällä hetkellä sovittelun laadun takaamiseksi ja työn helpottamiseksi riittävän ruotsinkielisen kou-

lutuksen ja materiaalien saanti herättää huolta. Perusongelmana on niukka henkilöresurssi: vain puolikas 

työntekijä tekee toimistosta haavoittuvaisen eikä riitä täysipainoiseen työntekoon ja toiminnan kehittämi-

seen. 

Toimialuepohdinta 

Työryhmän mukaan sovittelun toimialuetarkastelussa on otettava huomioon maakuntien, poliisin ja syyttä-

jän alueet. Mitään näistä ei kuitenkaan ole syytä noudattaa orjallisesti. Sovittelun tunnuslukujen näkökul-

masta maakuntia on liikaa, ja poliisi- ja varsinkin syyttäjäalueita taas liian vähän. Sovittelu tarvitsee toimi-

aluekartan, eikä lähtökohta voi olla maantieteellisesti avoin (kuten turvakodeilla) esim. kun palveluntuotta-

jia haetaan. 

Kun verrataan toisiinsa sovittelun toimialueita ja maakuntia, voidaan todeta, että nämä maakunnat ja 

nykyiset sovittelualueet vastaavat ainakin lähes suoraan toisiaan: Pohjois-Savo, Keski-Suomi, Etelä-

Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Pirkanmaa, Satakunta, Päijät-Häme, Kanta-Häme ja Varsinais-Suomi. 

Osa maakunnista ja sovittelutoimistojen alueista ei taas suoraan vastaa toisiaan: 

 Lapin maakunta vastaisi yhdistettyjä Lapin ja Rovaniemen sovittelutoimialueita. 

 Pohjois-Suomen sovittelutoimisto vastaa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntia. 

 Pohjanmaan sovittelutoimisto kattaa kaksi maakuntaa: Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa. 

 Kymi-Saimaan sovittelutoimisto kattaa Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat. 

 Uudenmaan maakunta sisältää Länsi-Uudenmaan, Helsingin ja Vantaan sovittelutoimistot. 

Tästä vertailusta heräsivät seuraavat ideat, joita tarkasteltiin keskeisten tunnuslukujen (aloitteiden, hen-

kilöstön ja sovittelijoiden määrät) valossa: 

 Lapin ja Rovaniemen sovittelutoimistot voitaisiin yhdistää vastaamaan Lapin maakunnan aluetta. Kaik-

kien em. tunnuslukujen (sekä väestömäärän) osalta Rovaniemi on Manner-Suomen pienin sovittelutoi-

misto, mikä puhuu sen yhdistämisen puolesta. Tämä vastaisi myös poliisialuetta. 

 Pohjois-Suomen sovittelutoimiston tunnusluvut ovat hyvät, joten aluetta ei kannata pilkkoa maakuntien 

mukaan, vaan pitää yhdessä 2 maakuntaa (Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu). 

 Pohjanmaat: Etelä-Pohjanmaa on kaikilla tunnusluvuilla pienimpien joukossa, vain hieman paremmin 

sijoittunut kuin Rovaniemi. Esim. työntekijöitä on vain kolme, mikä tekee työyhteisöstä pienen ja haa-

voittuvan. Myöskään Pohjanmaan tunnusluvut eivät ole isoimpien joukossa, mikä puhuu sen puolesta, 

että kaikki kolme Pohjanmaan maakuntaa voitaisiin yhdistää. Tämä vastaisi myös poliisipiiriä. Myös-

kään maantieteelliset etäisyydet eivät ole isot; Seinäjoen ja Vaasan välillä on vain noin tunnin ajomatka 

/ 80 km. 

 Kymi-Saimaan sovittelutoimisto kattaa Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat, ja 

tunnuslukujen valossa nuo maakunnat muodostavat yhdessä elinkelpoisen sovittelutoimialueen. 

 Hämeet sijoittuvat tunnusluvuilla heikosti, mikä puhuu niiden yhdistämisen puolesta. Tämä vastaisi 

myös poliisipiiriä. 

 Uusimaa sisältää kolme niin isoa toimistoa kaikilla mittareillamme, että se kannattaa pilkkoa näihin 

kolmeen osaan jatkossakin. Uusimaa voisi siis jatkaa kolmena eri sovittelualueena, koska se vastaisi 

myös poliisialueita, väestöpohja on iso, ja myös vapaaehtoisia olisi liian paljon hallittavaksi yhtenä 

joukkona. 

Tällä hetkellä realistisinta olisi tehdä kaksi yhdistymistä: Lappi ja Rovaniemi sekä Hämeet. Etelä-

Pohjanmaa ja Ahvenanmaa ovat selkeästi vastustaneet yhdistämistä muiden alueiden kanssa. Työryhmässä 

on tuotu esiin, että kielikysymys (ruotsi) on hankala, jos yhdistetään kaikki Pohjanmaan alueet. Toisaalta 

esitettiin, että sen voisi hoitaa niin, että osa työntekijöistä tai vapaaehtoisista sovittelijoista hoitaisi ruotsin-

kieliset asiakkaat. Etelä-Pohjanmaalla on vedottu vahvaan omaleimaiseen kulttuuriin esteenä yhdistymisel-
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le Vaasan alueen kanssa. Työryhmässä todettiin, että vaikka Etelä-Pohjanmaalla on oma kulttuurinsa, ei se 

välttämättä riitä syyksi jättää alue mahdollisten uudistusten ulkopuolelle, jos kaikki tunnusluvut puhuvat 

yhdistymisen puolesta. Lisäksi todettiin, että muutosvastarintaa on muuallakin, eikä se sinänsä ole hyväk-

syttävä syy pidättäytyä muutoksista. Esim. Lappikin on erilainen etelässä ja pohjoisessa ja sisältää erilaisia 

väestöryhmiä. Päädyttiin kuitenkin siihen, että ei ole syytä väkisin muodostaa sellaisia alueita, joilla erityi-

sen vahva aluekulttuuri ja muutosvastarinta voivat olennaisesti vaikeuttaa palveluntuottamista. 

Sovittelulain uudistaminen 

Palveluntuottajien valitsemisen kriteerit 

Koska toimialueiden uudistamisella on yhtymäkohtia myös käynnissä olevaan sovittelulain uudistamistyö-

hön, keskusteltiin työryhmässä myös siitä. Yhtenä keskustelun teemana olivat sovittelulakiin kaavaillut 

kriteerit palveluntuottajien valitsemiseksi. Tärkeimpinä kriteereinä pidettiin kokemusta sovittelupalveluiden 

tuottamisesta sekä valmiuksia toteuttaa vapaaehtoissovittelijoille suunnattu koulutus, ohjaus, neuvonta ja 

tuki. Kriteeriksi on myös ehdotettu toimintaan tarkoitettujen tilojen sijaintia ja tarkoituksenmukaisuutta 

sovittelupalvelujen tuottamisen kannalta koko toimialueella. Koska tiloille sinänsä ei ole syytä antaa liian 

suurta painoarvoa, työryhmä pitää parempana muotoiluna: ”valmius tuottaa palvelua koko toimialueella”. 

Muita mahdollisia palveluntuottajien kriteereitä, joita ei kuitenkaan välttämättä tarvitsisi mainita laissa, 

voisivat olla: 

 Täyttää sovittelupalvelulle sovittelulaissa säädetyt edellytykset 

 Osoittaa ymmärrystä restoratiivisesta oikeudesta 

 Sitoutuu yhteneviin käytäntöihin ja THL:n ohjeistuksiin 

 Asiakaslähtöinen ja osapuolten oikeusturvan takaava palvelu- ja asiakasprosessi 

 Henkilöstön ja vapaaehtoisten riittävyys 

 Asiantunteva taloushallinto 

 Toimiva viranomais- ja sidosryhmäyhteistyö koko toimialueella 

 Alueellinen viestintä ja vaikuttaminen 

 Valmiudet toiminnan kehittämiseen 

Määräaikaiset vastaan toistaiseksi jatkuvat toimeksiantopäätökset 

Työryhmässä heräsi keskustelua myös toimeksiantojen mahdollisesta tulevasta määräaikaisuudesta (esim. 

viisivuotiskaudet). Yleinen näkemys oli, että määräaikaisuutta ei ole perusteltu riittävästi, kun taas toistai-

seksi jatkuvan palveluntuottajavalinnan edut ovat lukuisat. Keskustelussa tulivat esiin seuraavat argumentit: 

 Määräaikaisuus häiritsisi hyvän henkilöstön rekrytointia ja pitkäjänteistä kehittämistyötä. Määräaikai-

suus voi esimerkiksi estää uusien hankkeiden käynnistämistä ja niihin sitoutumista. Sovittelu on mata-

lapalkka-ala, jonka houkuttavuutta työsuhteen epävarmuus entisestään rapauttaisi. Taustaorganisaatiot 

eivät välttämättä tekisi vakituisia työsopimuksia, jos rahoituspohja olisi määräaikainen (vaikka määrä-

aikaisuus ei sinänsä suoraan edellyttäisikään määräaikaisia työsopimuksia). 

 Määräaikainen kausi voisi tuoda mukanaan myös tiettyä jähmeyttä, sikäli kun sen irtisanominen kesken 

kauden olisi hankalaa. Toistaiseksi jatkuvaan toimeksiantoon voitaisiin mahdollisesti helpommin sisäl-

lyttää mekanismi, jonka avulla se on tarvittaessa irtisanottavissa tai purettavissa. 

 Määräaikaisuus lisäisi paperityötä yhtä lailla palveluntuottajien kuin THL:nkin osalta toimintakausien 

ollessa katkolla. Varsinkin ruuhkaisille tai pienille toimijoille lisätyö voi olla raskas. 

 Nykyiset palveluntuottajat esittivät jopa pelon siitä, että määräaikaisuus romuttaisi sovittelutoiminnan. 

Edes määräajan pidennys (vaikkapa 10-vuotiseksi) ei olennaisesti auttaisi asiaa. On sovittelupalvelun 

laadukkaan tuottamisen edellytys, että työntekijät eivät vaihdu, vaan työn ja sen kehittämisen on oltava 

pitkäjänteistä. Myös sidosryhmien luottamuksen saaminen vie aikaa, ja on riski, jos esimerkiksi oikeus-

viranomaiset eivät tiedä, kuka sovittelupalvelua tietyllä alueella jatkossa tuottaa. 
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 Koska sovittelupalvelut täydentävät oikeuspalveluita, on ristiriitaista, jos tällaista yhteiskunnan perus-

toimintoa tuotettaisiin määräaikaisten toimeksiantojen varassa, vaihtuvien palveluntuottajien toimesta. 

Ylipäänsä sovittelu ei ole luonteeltaan projektiluonteista, vaan pysyvä valtion palvelu. Palveluntuottaji-

en vaihtumiset ovat aikaisemminkin aiheuttaneet asiakastyötä haittaavia katkoksia sovittelupalvelun 

saatavuudessa. 

Ryhmässä esitettiin, että sovittelupalvelun kehittämisen välineeksi pitäisi määräaikaisuuden sijaan ottaa 

mieluumminkin tulosohjaus, jossa asiamäärien suhdetta työntekijöiden ja valtionavun määrään seurattaisiin 

eri toimialueilla ja laskettaisiin erilaisia tehokkuuslukuja. 

Sovittelun valtionavun kriteerit 

Työryhmä käsitteli myös sovittelun valtionavun jakamisen kriteereitä. Nykylain mukaiset kriteerit (asukas-

luku, pinta-ala ja rikollisuustilanne) ovat jäykät ja johtavat siihen, että toiset alueet saavat liikaa ja toiset 

liian vähän tarpeisiinsa ja työmääräänsä nähden. Kriteereiksi on ideoitu esimerkiksi aloitteiden tai tapausten 

määrää ja henkilökunnan tarvetta. Lisäksi on vedottu alueellisiin erityispiirteisiin, tulkkien tarpeeseen ja 

välimatkoihin toimialueen sisällä sekä Helsinkiin, jossa kokoukset ja koulutukset usein järjestetään. Jatkos-

sa valtionkorvaus jaettaneen kuitenkin hakemusten ja tarveharkinnan mukaan, eikä laissa välttämättä mai-

nita mitään erityisiä kriteereitä. Hakemusperustaisuus mahdollistaa sen, että voidaan huomioida alueelliset 

erityistarpeet. 

Työryhmän suositukset 

Työryhmä esittää, että 

 Yhdistetään Lapin ja Rovaniemen sovittelualueet, samoin kuin Hämeet, ja muodostetaan Lapin ja Hä-

meen sovittelutoimistot. 

 Pohjanmaata ja Etelä-Pohjanmaata ei yhdistetä, mutta jälkimmäisen osalta edellytetään lisätoimenpiteitä 

aloitemäärän kasvattamiseksi. 

 Muuten toimialueiden rajoja voidaan tarvittaessa hienosäätää maakuntarajojen mukaisiksi yhteistyössä 

palveluntuottajien kanssa neuvotellen. 

 Yhdistymisten aikataulu olisi luontevinta nivoa siihen, kun sovittelulakia muutenkin muutetaan. 

 Ahvenanmaata tarkastellaan myöhemmin uudelleen ja selvitetään, voisiko sinne saada yhden kokopäi-

väisen työntekijän esimerkiksi niin, että hän toimisi hallinnollisesti Varsinais-Suomen toimiston osana 

ja hoitaisi myös sen ruotsinkielisiä juttuja.  

 Sovittelun keskushallintoa THL:ssä olisi vahvistettava ja siirtymistä kohti yhden toimijan mallia olisi 

selvitettävä. Keskusteluissa on syytä pitää mukana myös oikeusministeriö.
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