
RRRRRRRRiiiiiiiikkkkkkkkooooooossssssssttttttteeeeeeeeennnnnnn jjjjjjjjjaaaaaaaaaa rrrrrrrriiiiiiiiiiiiiitttttttooooooojjjjjjjeeeeeeeennnnnn
ssssssssssssoooooooovvvvvviiiiiiiiittttttttttttttteeeeeeelllllluuuuuuuuu

EsEsEsEsEsE itititittitteteteteteteteititititititittä ä ääää 2020202020202220070707070707:8:8:8:8:

 2007:8
R

iko
sten ja riito

jen sovittelu

ja terveysministeriöSoSoSoSSoSoS sisisisiaaaaaaaalililili- -- jjja
sosiaaliosastoPePePePePPerhrhrhrhhe-e-e-e- j jjja a a sososososs

atu 8, HelsinkiMeMeMeMeMeMeeririririrritutututututututulllllllllllininininkakakakakkatututtu
ValtioneuvostoPLPLPLLPLPL 3 3 3 3333,3,3,3, 0 0 000000000000000002323232333 V V VVValalalalaltititititiononon

PuPuPuPuPuP hehehehehehelililililiiin n n nn (0(0(0((0( 9)9)9)9)99)) 1 1 1 11606060600600010101010101
TeTeTeTeTeTelelelelelellekokokokokkopipipiiipipio o oo (0(0(0(0(0(09)9)9)9)9)9) 1 1 11 11606060606060 7 77 77774141414141414 26262626262626

sutInInInInInteteteteternrnrnrnnrnetetetetetetettisisisisisssssäsäsäsäsääsäs : : : : wwwwwwwwwwwwwwwwwww.w.w.wwww ststststststm.m.m.m.m.mm fi fi fi fifi fifi > > > > >>>> J J J J JJJJJulululululuulkakakakakakkkaisisisisiisuuuu

ISISISISSISISSNSNSSNSNSNN 1 1 1 1123232323232323232 6-6-6-6-6-6-66 22212121212 232323232322
ISISISISISISSBNBNBNBNBNBN 9 9 9 9 978787878787888-9-9-9-99-9-9525252525252-0-0-0-0-0-00-0-0-0-0-242424242441010101010010-9-9-9-9-99 ( ( ( ( (nininininid.d.d.d.d.dd )))))))
ISISISISSI BNBNBNBNBNBNN 9 9 9 9 9999787878787878788--9-9-9-995252525252-0-0-0-0-0-00-0-0-0-00 242424242422 111111111-6-6-6-6-6-66 ( ( ( ( (((((PDPDPDPDPDPDPDF)F)F)F)F)F)F))))
YlYlYlYlYYlioioioioioioioopipipipipipipip ststststststs opopopopopopoo aiaiaiaaiaaa nononononon , , ,,, , HeHeHeHeHeeelslslslslslslsininininini kikikikikiki 2 2 2 22 222220000000000000777777777



Rikosten ja riitojen 
sovittelu
Sovittelu tarjoaa lakisääteisen mahdollisuuden ri-
kosten ja riitojen aiheuttamien ristiriitojen selvit-
tämiseksi ja ratkaisemiseksi. Sovittelu on maksu-
tonta palvelua, jossa rikoksen tai riidan osapuolilla 
on mahdollisuus puolueettomien sovittelijoiden 
välityksellä

• kohdata toisensa luottamuksellisesti
• selvittää asiaa rakentavalla tavalla
• vaikuttaa itse oman asiansa ratkaisuun
• sopia mahdollisten vahinkojen korvaamisesta.

Sovittelu voidaan toteuttaa vain sellaisten osa-
puolten kesken, jotka henkilökohtaisesti ovat il-
maisseet suostuvansa sovitteluun ja pystyvät ym-
märtämään sovittelun ja siinä tehtävien ratkaisujen 
merkityksen.

Mitä voidaan sovitella?
Rikoksia, joiden osapuolina ovat asianomistaja ja 
rikoksesta epäilty, kuten

• vahingonteot
• ilkivaltarikokset
• pahoinpitelyt
• varkaudet, ryöstöt
• omaisuusrikokset
• luvattomat käytöt ja käyttövarkaudet
• kotirauhan rikkomiset
• kunnianloukkaukset

sekä riita-asiat.

Myös alle 15-vuotiaiden tekemiä rikoksia voidaan 
sovitella. Laki ei sulje pääsääntöisesti mitään rikos-
ta sovittelun ulkopuolelle. Poikkeuksena on alaikäi-
seen kohdistuneet rikokset, joissa uhrilla on erityi-
nen suojan tarve.

Miten asian saa sovitteluun?
Aloitteen sovittelusta voi tehdä sovittelutoimis-
tolle

• rikoksen tai riidan osapuoli
• vajaavaltaisen huoltaja, edunvalvoja tai muu 

laillinen edustaja
• poliisi, syyttäjä tai muu viranomainen.

Jos kyseessä on väkivaltaa sisältävä rikos, joka on 
kohdistunut rikoksesta epäillyn puolisoon, lapseen, 
vanhempaan tai muuhun heihin rinnastettavaan lä-
heiseen, vain poliisi tai syyttäjä voi tehdä aloitteen 
sovitteluun ryhtymisestä. Alaikäisen henkilön osal-
listuminen sovitteluun edellyttää, että hänen huol-
tajansa tai muu laillinen edustajansa suostuu sovit-
teluun.

Miten sovitellaan?
 • Sovittelun lähtökohtana on yhteinen neuvot-

telu, jossa osapuolten lisäksi on mukana kaksi 
koulutettua vapaaehtoista sovittelijaa sekä 
tarvittaessa asioimistulkki. Alaikäisen huolta-
jan on pääsääntöisesti oltava läsnä.

 • Osapuolet saavat käyttää avustajaa tai tuki-
henkilöä, jollei se vaaranna sovittelun häiriö-
töntä kulkua ja kaikki osapuolet suostuvat 
siihen.

 • Mikäli asiassa päästään ratkaisuun, laaditaan 
yhdessä sopimus, jonka osapuolet allekirjoit-
tavat.

 • Tieto sovittelun kulusta ja lopputuloksesta 
(sopimus) toimitetaan sovittelun päätyttyä 
poliisi- tai syyttäjäviranomaiselle.

 • Sovittelutoimisto seuraa sopimuksen toteu-
tumista.

Mitä hyötyä sovittelusta on?
Kun kysymyksessä on asianomistajarikos ja asias-
sa syntyy sovinto, syytettä ei nosteta, ellei yleinen 
tärkeä etu niin vaadi. Virallisen syytteen alaisis-
sa rikoksissa kuten pahoinpitelyssä, ratkaisuvalta 
syytteen nostamisessa on aina syyttäjällä.

Sovittelun ansiosta oikeudenkäynti voidaan 
jopa kokonaan välttää tai sovittelu voidaan ottaa 
huomioon mahdollista rangaistusta mitattaessa.
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