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           SOPU-valmennus – sovittelu työyhteisötaitona  
                              5.-6.9. + 7.-8.11.2018 

 
Taito toimia työyhteisössään kuin sovittelija on erinomainen taito meille 
kaikille. Sovittelu antaa mallin käsitellä vaikeitakin ristiriitatilanteita työ-
yhteisössä. 
 
 

Kohderyhmä Koulutus sopii esimiehille, työsuojelutoimikunnan jäsenille ja toimitsijoille. 
 
Tavoitteet SOPU-valmennuksen sisältö ja toteutus perustuvat niin sanottuun sovittelumenetel-

mään. Valmennuksen aikana harjoitellaan sovittelumenetelmää työpaikan olosuhtei-
siin soveltaen. 

 
Valmennuksen osaamistavoitteina ovat 
 
- ymmärryksen lisääminen konfliktin syntymisen ja kasvamisen syistä sekä sovitte-

lusta konfliktien ratkaisukeinona 
- valmiuden lisääminen ihmisten välisten ristiriitojen sovitteluun työyhteisössä ko-

rostamalla ihmiskeskeistä lähestymistapaa 
- ymmärryksen lisääminen ihmisten erilaisuuden ja erilaisen ajattelun vaikutuksista 

yhteistyöhön  
- ymmärryksen lisääminen sovitteluprosessin eri vaiheista ja sovittelussa käytettä-

vien menetelmien sisällöistä 
- työyhteisösovittelussa tarvittavien havainnointi- ja ohjaustaitojen tunnistaminen 
- tiedon ja ymmärryksen lisääminen siitä, millaisiin tilanteisiin sovitteluprosessi so-

pii 
- sovittelun hengen ymmärtäminen ja sisäistäminen osaksi arkipäivän toimintaa, 

vaikkei toimisikaan varsinaisen sovittelijan roolissa. 
 

Valmennuksen päätyttyä osallistujilla on perusvalmiudet toimia työyhteisösovitteli-
jana ja he saavat Suomen sovittelufoorumin myöntämän Sopu-sovittelijan kurssito-
distuksen. 

 
Kouluttaja Timo Pehrman, FT ja Seppo Koskinen, työoikeuden professori 
 
Paikka Kiljavan opisto 
 
Hinta 1400 euroa/ henkilö (sisältää valmennuksen, materiaalit, ruokailut ja kahvit;  

yöpymisestä laskutetaan erikseen) 
 

Ilmoittautumiset koulutukseen 10.8.2018 mennessä oheisin linkin kautta: 
 

https://kio.fi/kehittamiskeskus/ilmoittaudu-henkilostokoulutukseen/ 
 

https://kio.fi/kehittamiskeskus/ilmoittaudu-henkilostokoulutukseen/
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OHJELMA 
 

I Moduuli 5.-6.9. Työyhteisösovittelun lähtökohdat   

keskiviikko 5.9. 
 
09.00 - 09.30 Aamiainen (ruokasalissa) 

09.30 - 10.30 Kurssin avaus ja osallistujien esittäytyminen/odotukset  

10.30 - 12.00 Konfliktin synty, kasvaminen ja eläminen työyhteisössä  
Sovittelumenetelmän synty ja taustat 
Restoratiivinen sovittelu   
Sovittelu ja oppiminen 

12.00 - 13.00  Lounas 

13.00 - 14.45 Sovitteluharjoitusten arviointia  

14.45 - 15.15 Iltapäiväkahvi 

15.15 - 16.45 Sovitteluharjoitusten arviointia 

16.45 - 17.30 Päivällinen 

17.30 - 18.30 Sovitteluharjoitusten arviointia    

torstai 6.9. 
 
07.00 -  Aamiainen 

08.00 - 10.00 Sovitteluharjoitusten arviointia   

10.00 - 12.00 Sovittelun merkitys ja soveltuvuus, sovittelun ohjaus 
Sovittelun toteutustavat ja sovittelijan rooli  

12.00 - 13.00 Lounas   

13.00 - 16.00 Vuorovaikutuksen haasteet ja merkitys konfliktitilanteissa 
 Kielen ja puheen vaikutus todellisuuden muuttamisessa 
 Konflikteja ratkaisevan yrityskulttuurin edistäminen 

Tutkimustuloksia, yhteenveto, valmennuksen päätös 
 

(14.15-14.30 Kahvi) Välitehtävän anto  

 

II Moduuli 7.-8.11. Sovittelijana kasvaminen ja sovittelun edistäminen 
  
keskiviikko 7.11. 
 
09.00 - 09.30 Aamiainen (ruokasali) 

09.30 - 09.45 Valmennuspäivän avaus 
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09.45 - 12.00 Välitehtävien käsittelyä      
  

Kokemusten jakamista, kysymyksiä ja vastauksia 
- Mitä kysymyksiä sovitteluista on herännyt? 
- Mikä on koettu vaikeana? 
- Mikä on ollut toimivaa? 
- Miten haluaisin sovittelijana kehittyä? 
- Osallistujien ja kouluttajan yhteistä reflektointia 

 
12.00 - 13.00 Lounas 

13.00 - 14.00 Edellinen aihe jatkuu 

14.00 - 16.45 Sovitteluun liittyvä juridiikka  Seppo Koskinen,  
työoikeuden professori 

(14.45 - 15.15 kahvi) 

16.45-18.00 Päivällinen  

 
torstai 8.11. 
 
07.00 - Aamiainen 

08.00 - 10.00 Konfliktien johtajuusstrategiat ja niiden arviointia 
        

10.15 - 12.00 Sovittelijana kasvaminen ja sovittelijan vastuut 
 
12.00 - 13.00 Lounas 

13.00 - 15.15 Sovittelijana kasvaminen ja sovittelijan vastuut     
 Sovittelijan roolin haasteet 

(14.15-14.30 kahvi)    

15.15 - 15.45 Yhteenveto ja todistusten jako 
 


