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Rikosten ja riitojen sovittelua on saatavilla
kaikkialla Suomessa.
Sovitteluun osallistuminen on vapaaehtoista, ja
palvelu on maksutonta.
Asiaa käsitellään puolueettomasti ja
luottamuksellisesti.
Sovittelu perustuu sovittelulakiin (1015/2005)
ja se ottaa huomioon uhridirektiivin (2012/29/
EU) vaatimukset.
Esitteen takasivulla on paikallistoimiston
yhteystiedot.
Kaikkien Suomen sovittelutoimistojen tiedot ovat
osoitteessa www.thl.fi/sovittelu.
Sovittelutoimiston ammattihenkilöstö antaa
lisätietoja.

RIKOSTEN JA RIITOJEN SOVITTELU

Lähisuhdeväkivallan sovittelu

Sovittelun eteneminen

Lähisuhdeväkivallan sovittelussa käsitellään
tapahtunutta rikosta ja sen hyvittämistä.

Sovittelutoimisto ottaa yhteyttä osapuoliin ja
heidän kanssaan keskustellaan

Lähisuhdeväkivallan sovittelu antaa
osapuolille mahdollisuuden

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

kohdata toisensa ja keskustella tapahtuneesta
käsitellä tapahtumia sekä niihin liittyviä tunteita
tulla kuulluksi ja kuulla toisen osapuolen
näkemyksiä
ottaa vastuuta aiheuttamastaan vahingosta
sopia vahingon korvaamisesta tai hyvittämisestä
lieventää rikoksen aiheuttamia haittoja
keskustella väkivallattoman tulevaisuuden
mahdollisuuksista

Sovittelu edellyttää
•
•
•
•

osapuolten suostumusta, jonka voi peruuttaa
missä vaiheessa tahansa
että epäilty vahvistaa tapahtumainkulun
pääasialliset tosiseikat
että sovittelu on uhrin edun mukaista
että osapuolet ovat saaneet asianmukaisen
tiedon sovittelusta ja ymmärtävät sovittelun
merkityksen

Asian soveltuvuus sovitteluun
Lähisuhdeväkivaltarikoksissa vain poliisi tai syyttäjä
voi tehdä aloitteen sovittelusta.
Sovittelutoimiston ammattihenkilöstö selvittää,
sopiiko asia sovitteluun ja ottaa huomioon muun
muassa
•
•
•
•
•

suostumuksen vapaaehtoisuuden
osapuolten motiivit sovitteluun
osapuolten näkemykset, tarpeet ja voimavarat
rikoksen laadun ja tekotavan
väkivallan mahdollisen toistuvuuden.
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sovittelusta ja sen merkityksestä
osapuolten tarpeista ja asemasta sovittelussa ja
sovitteluun liittyvistä odotuksista
mahdollisesta tuki- ja jatkopalveluiden tarpeesta.

Erillistapaamiset
Sovittelutoimisto järjestää kunkin osapuolen kanssa
erillistapaamiset, joissa he kertovat tapahtuneesta,
tarpeistaan ja tilanteeseen liittyvistä asioista sekä
sovitteluun liittyvistä odotuksistaan.
Erillistapaamisissa ja koko sovitteluprosessin ajan
sovittelun edellytyksiä arvioidaan osapuolten kanssa
sovittelulain ja uhridirektiivin mukaisin perustein.

Sovittelutoimisto voi seurata sopimuksen
toteutumista.
Rahakorvausta koskeva sopimus voidaan vahvistaa
käräjäoikeudessa.

Sovittelun jälkeen
Sovittelutoimisto lähettää tiedon sovittelun
kulusta ja lopputuloksesta aloitteen tehneelle
viranomaiselle. He harkitsevat tapauskohtaisesti,
miten rikosasia etenee rikosprosessissa.
Osapuolten sopimilla ratkaisuilla voidaan korjata
rikoksesta aiheutuneita vahinkoja ja haittoja.
Sovittelussa ei ratkaista rikosoikeudellista
syyllisyyttä eikä rangaistusseuraamusta.

Yhteistapaamiset
Sovittelijoina toimivat tehtävään erityiskoulutetut
vapaaehtoissovittelijat tai ammattihenkilöt.
Sovittelussa otetaan huomioon
turvallisuusnäkökohdat.
Sovittelussa saa käyttää tukihenkilöä, jos toinen
osapuoli siihen suostuu. Mukana voi olla myös
avustaja, huoltaja, tulkki tai edunvalvoja.
Sovittelu voidaan keskeyttää, jos sovittelun
edellytykset eivät täyty.

Sovittelusopimus
Sopimukseen pääseminen ei ole itsetarkoitus.
Tärkeintä on kohtaaminen, vuoropuhelu ja kuulluksi
tuleminen.
Mikäli osapuolet pääsevät sopimukseen, laaditaan
kirjallinen sopimus. Osapuolet itse päättävät
vahinkojen hyvittämisestä, korvaamisesta ja muusta
sopimuksen sisällöstä.
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