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Pirkanmaan LAPE -hankkeessa on kartoitettu perheasioiden sovittelun saatavuutta kunnissa ja todettu, että 
palvelu ei toteudu tasavertaisesti kaikilla alueilla.  Tulevassa maakunnassa on tavoitteena, että kaikilla 
perhekeskusalueilla lastenvalvojilla ja mahdollisimman monilla muilla erotyötä tekevillä on perheasioiden 
sovitteluosaamista. Nyt on mahdollisuus vahvistaa lastenvalvojien ja muiden eroperheitä työssään 
kohtaavien osaamista kouluttautumalla perheasioiden sovittelijaksi. 
 
Perheasioiden sovittelijan perusopinnot -koulutus on tarkoitettu perheasioiden sovittelijoina toimiville ja 
sovittelijoiksi hakeutuville.  Koulutus tarjoaa käytännön valmiuksia sovitteluprosessin ohjaamiseen ja 
sovittelutilanteessa toimimiseen sekä teoreettista ymmärrystä sovittelusta ja vanhempien erokonflikteista. 
Koulutus sisältää neljä kahden päivän mittaista lähiopetusjaksoa, ennakko- ja välitehtäviä sekä harjoittelun 
toisen sovittelijan työparina.  

  
Aika ja paikka: 

Koulutus toteutetaan Tampereella. Koulutukseen osallistujien edellytetään osallistuvan kaikkiin koulutusjaksoihin. 
1. jakso 30.-31.8.2018 
2. jakso 20.-21.9.2018 
3. jakso 1.-2.11.2018 
4. jakso 29.-30.11.2018 

Koulutuspäivät ovat aina torstai ja perjantai. Koulutus on maksuton 

 
Koulutuksen sisältö ja menetelmät 

 
• Koulutus korostaa sovittelun prosessiluonnetta ja etenee sovittelun vaiheiden mukaisesti valmistelusta päätökseen siten, että 

kullakin lähiopetusjaksolla on sisältönä yksi tai kaksi sovittelun vaihetta. Lisäksi kullakin opetusjaksolla on käsittelyssä jokin perheiden 

konfliktien kannalta merkityksellinen teema, esimerkiksi lapsen kokemukset erotilanteessa, tunteiden käsittely ja vastaanotto 

sovittelussa, vanhemmuuden päivittäminen eron yhteydessä tai lapsiin liittyvien huolten käsittely.   

• Keskeinen opetusmenetelmä ovat valmistellut roolipelit. Roolipeleihin kuuluu noin 40 minuutin mittainen sovittelutilanne sekä sen 

purku ensin pienryhmässä ja sitten yhteisesti. Roolipeleissä harjoitellaan aina tiettyä sovitteluprosessin vaihetta ja tiettyä 

erityisteemaa. Roolipelien lisäksi koulutus koostuu lyhyistä alustuksista, pidemmistä luennoista sekä yhteisistä keskusteluista ja 

ryhmissä tehtävistä käytännön harjoituksista, joissa opetellaan sovittelussa hyödyllisiä tekniikoita. 

• Opetuksen yhteydessä koulutettaville jaetaan materiaalia, joka muodostaa jatkossa perheasioiden sovittelijan työkalupakin: 

työvälineen muotoon saatettuja malleja ja jäsennyksiä, jotka toimivat joko sovittelijan omina ymmärrysvälineinä tai joita sovittelijat 

voivat käyttää yhdessä vanhempien kanssa työskennellessään.  

• Koulutus lisää osallistujien teoreettista ymmärrystä erokonflikteista ja niiden hallinnasta sekä antaa käytännön valmiuksia ja taitoja 

toimia perheasioiden sovittelijana ja ohjata vanhempien keskinäisiä neuvotteluja sovittelutilanteessa. 

Kouluttajat 
Jari Kekäle, teologian tohtori, perheterapeutti VET, perheasioiden sovittelija ja sovittelukouluttaja, työnohjaaja  

Vaula Haavisto, filosofian tohtori, tutkija, sovittelukouluttaja 

Marina Bergman-Pyykkönen, valtiotieteen maisteri, sovittelukouluttaja, väitöskirjatutkija 

Koulutukseen hakeutuminen 

Koulutukseen voivat hakea pirkanmaalaiset lastenvalvojat ja muut eroperheitä asiakastyössään kohtaavat ammattilaiset. Kirjoita 

lyhyt kuvaus koulutuksestasi, työkokemuksestasi – myös mahdollisesta perheasioiden sovitteluun liittyvästä kokemuksesta – 

sekä miten aiot hyödyntää saamaasi koulutusta työyhteisössäsi ja miten koulutus tulee edistämään sovittelupalvelun 

tarjontaa omalla alueellasi? 
 

Lähetä hakemuksesi otsikolla ”perheasioidensovittelu” hanna.harju-virtanen@tampere.fi 

Viimeinen hakupäivä on 31.5.2018.  Koulutukseen osallistujat valitaan viikolla 23. Koulutukseen otetaan enintään 24 

osallistujaa. 
 

Lisätietoja koulutuksesta antavat 

Vaula Haavisto,  vaula.haavisto@sovittelu.com 

Hanna Harju-Virtanen hanna.harju-virtanen@tampere.fi  

Marja Olli                    marja.olli@mll-tre.fi  
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