
 
 

Kaupallisten riitojen sovittelu nyt ja tulevaisuudessa 

Helsinki, 1.11.2016 

 
YACF:n jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita yhdistyksen 1.11.2016 järjestämään 
sovitteluaiheiseen seminaariin. Tilaisuudessa käsitellään kaupallisten riitojen 
sovittelua teoriassa ja käytännössä niin sovittelijan, asiamiesten kuin 
asianosaisten näkökulmasta. 

 
Onko kaupallisten riitojen sovittelu vain ajanhukkaa, vai voiko siitä olla aidosti 
hyötyä asianosaisille? Mitä menestyksekäs sovittelu edellyttää? 
 
Mitä strategisia näkökohtia kaupallisten riitojen sovittelua harkittaessa tulisi 
huomioida? Tuleeko kaupallisten riitojen sovittelu yleistymään tulevaisuudessa, ja 
voiko teknologian kehittyminen edesauttaa sovittelun käyttöä? Näihin ja muihin 
kysymyksiin vastaavat tilaisuudessa Petra Hietanen-Kunwald, Riikka Koulu ja 
Helen Lehto. Tilaisuuden moderaattorina toimii Olli Sailas (ANDRITZ / YACF). 

  
Petra Hietanen-Kunwald opettaa Helsingin yliopistossa 
vaihtoehtoista riidanratkaisua ja kirjoittaa väitöskirjaa sovittelusta. 
Petra on CEDR:n (Center for Effective Dispute Resolution, Lontoo) 
hyväksymä sovittelija, ja hän on toiminut pitkään lakimiehenä 
liikejuridiikan, projektinhallinnan ja vaihtoehtoisen riidanratkaisun 
aloilla. 

 
OTT, VT Riikka Koulu on vastikään väitellyt aiheesta ”Dispute 
Resolution and Technology: Revisiting the Justification of Conflict 
Management” (Riidanratkaisu ja teknologia: konfliktinhallinnan 
oikeutusta etsimässä). Yksi Riikan lukuisista kiinnostuksen 
kohteista on online dispute resolution (”ODR”) ja sen suhde 
sovitteluun. 

 
Helen Lehto työskentelee Hannes Snellmanin 
riitojenratkaisuryhmässä Helsingissä. Helen on erikoistunut 
välimiesmenettelyihin ja oikeudenkäynteihin. Hän on toiminut 
asiamiehenä mm. rakentamiseen, kansainväliseen kauppaan ja 
sopimusoikeudellisiin kysymyksiin liittyneissä riidoissa. Helenillä on 
kokemusta useiden eri välitysinstituuttien sääntöjen alla käydyistä 
välimiesmenettelyistä. Hän on myös edustanut päämiehiä 
kansainvälisissä sovitteluissa, minkä lisäksi hänellä on kokemusta 
sovittelijana toimimisesta. 

 
 

Tilaisuuden aika: tiistai 1.11.2016 klo 16:30–18:00 
 

Tilaisuuden paikka: Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, Helsinki 
 

Tilaisuus järjestetään osittain suomeksi ja osittain englanniksi. 
 

Ilmoittautumiset viimeistään 25.10.2016 sähköpostitse osoitteeseen 
registrations@yacf.fi. Tilaisuuden osallistujamäärä on rajoitettu 40 jäseneen 
ilmoittautumisjärjestyksessä. 
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Mediating Commercial Disputes Now and in the Future 
 

Helsinki, 1 November 2016 
 

YACF arranges a seminar on mediation on 1 November 2016. The topic of the 
event covers theory and practice of mediating commercial disputes from 
mediator’s, counsels’ and parties’ perspectives. All YACF members are warmly 
welcome to the event. 

 
Is mediation of commercial disputes just waste of time or can the parties actually 
benefit from it? What does it take for a mediation to be successful? What strategic 
aspects should be taken into account when considering mediation? Will resolution 
of commercial disputes through mediation become more common in the future, 
and will the advances in technology further the use of mediation? These and many 
other questions will be answered by Ms. Petra Hietanen-Kunwald, Ms. Riikka 
Koulu and Ms. Helen Lehto. The event will be moderated by Mr. Olli Sailas 
(ANDRITZ / YACF). 
 

 
Ms. Petra Hietanen-Kunwald is an experienced lawyer and CEDR 
(Center for Effective Dispute Resolution, London) accredited 
mediator. Her field of expertise is business law, alternative dispute 
resolution and project management. She is a doctoral candidate at 
the University of Helsinki, conducts research on mediation and 
teaches courses on dispute resolution at the University of Helsinki. 

 
Ms. Riikka Koulu, LL.D. (trained on the bench), has just recently 
defended her dissertation on “Dispute Resolution and Technology: 
Revisiting the Justification of Conflict Management”. One of her 
many interests in the field is online dispute resolution (“ODR”) and 
its links to mediation. 

 
Ms. Helen Lehto practices in the Dispute Resolution group of 
Hannes Snellman’s Helsinki office, specializing in arbitration and 
litigation. Helen has acted in disputes relating to e.g. engineering, 
international trade, and general contract law issues. She has 
experience of arbitrations conducted under the rules of various 
arbitral institutions. Helen has also represented clients in cross-
border mediations and she also has experience of acting as 
mediator. 

 
 

When: Tuesday 1 November 2016 between 4:30–6:00 p.m.  
 

Where: Ministry of Justice, Kasarmikatu 42 
 

The event will be held partly in Finnish and partly in English. 
 

Register to the event by e-mail to registrations@yacf.fi on 25 October 2016 the 
latest. The event is limited for the first 40 members (in the order of registration). 
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