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Ympäristökonfliktien ja niiden 
ratkaisumahdollisuuksien tutkimusta
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• Tutkijavaihto Bostonissa, 2012-13 CBI Consensus 
Building Institute, MIT & Harvard Programme on 
Negotiation

• Perehtyminen julkisluonteisten konfliktien 
käsittelyyn; ”Negotiation and Conflict resolution in 
the public sector” Larry Susskind, MIT

• Tapaamiset & haastattelut ympäristösovittelun ja 
monenvälisen neuvottelun ammattilaisten kanssa 
(konsultit, hallinnon edustajat, tutkijat)

• Tutkimusaiheena ympäristökiistojen käsittelyn 
keinot Yhdysvalloissa ja näiden soveltuvuus 
Suomen oloihin

• Yrityksen perustaminen; Akordi

Taustaa – ympäristösovittelu 
Yhdysvalloissa



Tausta: Vaihtoehtoinen ristiriitojen 
käsittely - ADR

• ADR – Alternative Dispute Resolution – vaihtoehtoisen  
(oikeusistuimien ulkopuolisen) konfliktinratkaisun kattokäsite 

• Juuret 1960-70 –luvulla USA:ssa. Taustalla tyytymättömyys sekä 
poliittisen järjestelmän että tuomioistuinten kykyyn ratkaista konflikteja: 
motiivina ongelmien omistajuuden palauttaminen asianosaisille 

• ADR pyrkii luoviin ja vähemmän ristiriitoja synnyttäviin 
suunnitteluprosesseihin, jotka perustuvat vapaaehtoisuuteen, 
yhdistävät erilaisia menetelmiä; mukana osapuolten kohtaaminen ja 
neuvottelu, usein ulkopuolinen sovittelija 

• ADR –menetelmiä sovellettu hyvin erilaisiin konflikteihin, ml. 
maankäytön konfliktit ja ympäristökonfliktit (EDR environmental 
dispute resolution)



Julkisluonteisten kiistojen sovittelun 
(public policy mediation) piirteitä 

• Neuvottelut perustuvat osapuolten intresseihin  
• Prosessi tuottaa “vaihtoehtojen avaruuden” (universe of options) 
• Vaihtoehtojen arviointi 
• “Lopputuotteena” yhteisiä hyötyjä tuottavien päätösten paketti 
• Konsensuspäätökset 
• Ulkopuolinen sovittelija yleensä tarpeen 
• Toimeenpano liittyy sovitteluprosessiin 
• Sovelluksia 1970-luvulta alkaen ympäristökiistoissa, lainsäädäntöprosesseissa, 

hallinnonalojen kiistoissa



Iijoen vesistövisio



video: https://vimeo.com/300548276

https://vimeo.com/300548276


Visioprosessin onnistumisia
 Iijoen otvan neuvottelukunnan jäsenet kirjasivat viimeisessä  

kokouksessaan 20.9.2018 Iijoen vesistövisiotyön onnistumisia. 

Prosessin hallinta
•      Onnistuttiin kokoamaan keskeiset tahot saman pöydän ääreen
•      Toimijakenttä tuli tutuksi
•      Toimijat tulivat tutuksi ja heidän kanssaan oli helppo verkostoitua
•      Tilaisuudet hyvin järjestettyjä ja vedettyjä
•      Onnistuttiin asioiden käsittelyssä
•      Mielenkiinto säilyi läpi prosessin
•      Jatkokehittämiselle hyvä perusta ja tavoitteita
•      Sitoutuminen jatkotyöhön
•      Loistavasti koordinoitu
 
Tavoitteellisuus
•      Onnistuttiin asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa
•      Visiotyö valmistui
•      Itse asia eteni
•      Saatiin konkreettisia hankkeita  vireille ja liikkeelle
•      Konkreettiset hankkeet loivat uskoa onnistumiseen
 
Erilaisten näkemysten yhteensovittaminen
•      Pystyttiin hyvin keskustelemaan vaikeistakin asioista
•      Saatiin erilaisin taustoin olevat tahot tekemään työtä yhteisen 

tavoitteen eteen
•      yhteisen tahtotilan löytäminen
•      Konsultin neutraalius oli tärkeää

 
Vuorovaikutustilanteet
•      Hyvät keskustelut 
•      Kaikkia kuunneltiin 
•      Toisten kuunteleminen lisääntyi 
•      Innostuneen ilmapiirin aikaansaaminen ja säilyttäminen 
•      Keskusteleva ja hyvä ilmapiiri 
•      Vuorovaikutteisuus ja osallistuminen onnistuivat 
 
Uuden oppiminen
•      Oppimista uusista asioista 
•      Parempi ymmärrys ja hyväksyntä kaikkien tavoitteista 
•      Havainto: kaikki ei ole mustavalkoista 
•      Syntyi kokonaisnäkemys 
 
Uudenlainen toimintakulttuuri
•      Keskustelukulttuurin merkittävä muutos 
•      ”Lukkojen avautuminen” 
•      Onnistuttiin hyvän hengen luomisessa asioiden eteenpäin 

viemiseksi 
•      Onnistuttiin luottamuksen rakentamisessa 
•      Uskoa ja toivoa Iijokeen



Jyväskylän metsäohjelma



“Yhteistyö”

• Kaksi tai useampaa toimijaa tekevät jotakin yhdessä 
niin, että se hyödyttää molempia/kaikkia osapuolia 

• Yhteistyö on myös vaihdantaa (exchange) 
• Millaista ‘valuuttaa’ liikkuu eri suuntiin? 

• Tietoa 
• Suostumuksia, sopimuksia 
• Koordinoituja toimia, ajoitusta 
• Sitoumuksia tehdä tai olla tekemättä jotain 
• Resurssien antamista (osaamista, lupa, työpanosta) 
• Tukea, hyväksyntää, suopeutta



Yhteistyön periaatteet

• Yhteistyö on vapaaehtoista 
• Keskinäisriippuvuus (osapuolet tarvitsevat 

toisiltaan jotakin) 
• Hyödyttää molempia/kaikkia osapuolia 
• Luottamus ja vastavuoroisuus saavat 

yhteistyön toimimaan



Yhteisö 

Suhteet 

Keskustelut

Miksi keskustelu on tärkeää?
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How It Starts  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Conflict Narrows
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Yleisiä käyttäytymismalleja konflikteissa (1/2)
1. Kumpikaan osapuoli ei kuuntele vastapuolta 
2. Kysymykset vastapuolelle ovat retorisia – niiden tavoitteena 

on paljastaa virheitä, epäjohdonmukaisuuksia tai 
julkilausumattomia tavoitteita 

3. Vastapuolen kaikki edustajat nähdään samanlaisina. Kaikkein 
jyrkimpien johtohahmojen katsotaan edustavan koko ryhmää 

4. Jokaisen konfliktissa olevan ryhmittymän sisällä jäsenet 
mitätöivät ja vähättelevät keskinäisiä eroavaisuuksiaan – ja 
näin erityisesti vastapuolen ollessa kuulolla. Tämä vahvistaa 
käsitystä vastapuolen yhtenäisyydestä (ks. kohta 3)  

5. Ne, jotka eivät ole kummankaan puolella nähdään 
epäilyttävinä molemmissa leireissä

Chasin, R. & Herzig, M. (1994) Creating systemic interventions for the sociopolitial arena. In Berger-Gould, B. & Demuth, D. (eds.)  
The global family therapist: integrating the personal, professional and political. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.



Yleisiä käyttäytymismalleja konflikteissa (2/2)
6. Vastapuolen syyttely on yleistä, oma vastuunotto ongelmista harvinaista 
7. Vastapuolen ”ajatusten lukeminen” on yleistä. Aito kiinnostus siitä, 

mitä nämä oikeasti ajattelevat on harvinaista 
8. Lukkiutuneet mielipiteet vastapuolesta ovat tavallisia, avoimuus 

harvinaista 
9. Vastapuolen avoimuuden osoitukset ja positiiviset aloitteet tulkitaan 

salajuoniksi, propagandaksi tai loogisesti mahdottomiksi ristiriidoiksi 
10. Lukittuja ja yksinkertaistettuja totuuksia esitetään avoimesti ja 

innokkaasti. Kompleksiset ja monitulkintaiset asiat ja sisäiset ristiriidat 
pidetään piilossa 

11. Konfliktien ”sisällä” oleva osapuolet pitävät kiinni konflikteista, vaikka 
ulkopuoliset tarkkailijat kuinka kertoisivat heille, että kiistan 
jatkaminen on tuhoistampaa kuin mikä tahansa muu vaihtoehto

Chasin, R. & Herzig, M. (1994) Creating systemic interventions for the sociopolitial arena. In Berger-Gould, B. & Demuth, D. (eds.)  
The global family therapist: integrating the personal, professional and political. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.



Mitä 
näemme

Mitä 
emme 
näe

© 2014 Akordi Oy.. Muokattu lähteestä Oliver Escobar (2011) Public Dialogue and Deliberation.
 A communication perspective for public engagement practitioners. Edinburgh Beltane.

Julkilausutut kannat 
ja vaatimukset

Intressit

tarpeet

Intressit ja tarpeet vaatimusten taustalla

Näkyvä konflikti
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Intressien käsittelystä

• Intressit ≠ esitetyt vaatimukset
• Intressit: mikä on sinulle tässä tärkeää ja miksi?



Taidot

• Kuunteleminen 
• Kyky kuulla miksi joku asia on tärkeä 
• Kysymysten kysyminen 
• Eri mieltä oleminen ja erilaisuuden 

kestäminen



Yhteistyösuhteiden  
rakentaminen

• Ymmärrä, mitä sinä tarvitset muilta 
• Ymmärrä, mitä he tarvitsevat sinulta 
• Aktiivinen kuunteleminen 
• Luottamus edellä


