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Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten. 
 

Asiantuntijoiden kuuleminen 
- hallitusneuvos Riitta Kuusisto, sosiaali- ja terveysministeriö 
 

- sosiaalineuvos Martti Lähteinen, sosiaali- ja terveysministeriö 
- ylikomisario Seppo Sivula, sisäasiainministeriö (K) 
- tutkimuspäällikkö Juhani Iivari, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskus Stakes (K) 
Merkitty saapuneeksi 
- Länsi-Suomen lääninhallituksen kirjallinen lausunto. 

Jatkettu I käsittely 
11.10.2005      Asiantuntijoiden kuuleminen 

- erikoissuunnittelija Urpo Mönkkönen, Itä-Suomen lääninhallitus (K) 
- sosiaalityöntekijä Mika Murtorinne, Kuopion kaupunki (K) 
- lakimies Tanja Mikkonen, Suomen Kuntaliitto (K) 
Merkitty saapuneeksi 

- puolustusministeriön kirjallinen 
lausunto. 13.10.2005      Asiantuntijoiden kuuleminen 

- hallitusneuvos Jussi Pajuoja, oikeusministeriö (K) 
- valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K) 

- asianajaja Eija Karimaa, Suomen Asianajajaliitto (K) 
- kehittämispäällikkö Auli Ojuri, Ensi- ja turvakotien liitto (K) Merkitty 
saapuneeksi 

- Naisten Linja Suomessa ry:n kirjelmä. 
14.10.2005     Asiantuntijoiden kuuleminen 

- erikoistutkija Päivi Honkatukia, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (K) 
- vt. pääsihteeri Tanja Auvinen, Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry 
(K) 
- puheenjohtaja Kaisa Kurikka, Suomen Sovittelun Tuki ry (K) 

- professori Pekka Koskinen, (K) 
20.10.2005     Merkitty saapuneeksi 
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* - Raiskauskriisikeskus Tukinaisen kirjallinen lausunto. 
»25.10.2005     Asiantuntijoiden kuuleminen 

- professori Ari-Matti Nuutila, (K) 
28.10.2005      Asiantuntijoiden kuuleminen 

- hallitusneuvos Riitta Kuusisto, sosiaali- ja terveysministeriö (K) 
Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. Yleiskeskustelu 

08.11.2005      Merkitty saapuneeksi 
- sosiaali- ja terveysministeriön muistio. 

08.11.2005      Jatkettu yleiskeskustelu 
09.11.2005      Jatkettu yleiskeskustelu 
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Eduskunnan lakivaliokunta 
 
 
 
 

Asiantuntijapyyntö eduskunnan lakivaliokuntaan 
 
HE 93/2005 VP LAIKSI RIKOSASIOIDEN SOVITTELUSTA 

 
Sisäasiainministeriön poliisiosasto suhtautuu myönteisesti esillä olevaan asiaan ja pitää tärkeänä, 
että laki rikosasioiden sovittelusta saadaan hallituksen esityksen mukaisesti voimaan 
mahdollisimman pian. 
 
Arviolta noin puolessa sovitteluun lähetettävistä tapauksista aloite sovitteluun tulee poliisilta. 
Sovittelussa käydään puolueettoman sovittelijan välityksellä rikos ja siihen liittyvät asiat hyvin 
yksityiskohtaisesti läpi. Epäilty joutuu kohtaamaan henkilön, jota hän on rikoksellaan loukannut 
ja toteamaan aiheuttamansa vahingon ja kärsimyksen. Sovittelulla on täten yksittäisen tekijän 
kannalta ennalta estävää vaikutusta. Sovittelun mahdollisuus on varteenotettava keino myös 
silloin, kun suunnitellaan nuorille rikoksentekijöille tukitoimenpiteitä. Sovittelun mahdollisuus 
tulee ajankohtaiseksi esitutkinnassa tehtyjen al-kuselvitysten jälkeen, joten sovinto rikosasian 
varhaisessa vaiheessa vähentää prosessin kustannuksia. Sovittelun osapuolet voivat kuitenkin 
milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa sovitteluun eikä sovitteluun ryhtyminen rajoita po-
liisin tai syyttäjän toimintamahdollisuuksia. 
 
Poliisi pystyy käytännössä arvioimaan soveltuuko rikos soviteltavaksi ja voi tehdä siitä aloitteen 
13 §:n perusteella. Poliisin esitutkintalomakkeisiin onkin jo painettu kohta merkinnälle 
kuulusteltavan halukkuudesta sovitteluun. Poliisimiehet tarvitsevat kuitenkin asiassa 
lisäkoulutusta. Sovitteluun ohjaamisesta pitää poliisiosaston käsityksen mukaan antaa tarkemmat 
ohjeet valtioneuvoston asetuksella. 
 
Jotta sovittelutoiminta saataisiin käyntiin hallituksen esittämällä tavalla 1.3.2006 ja jotta siitä 
saataisiin haluttuja tuloksia, pitäisi panostaa lääninhallituksiin perustettaviin viiteen virkaan, ja 
huolehtia siitä, että tarvittava rahamäärä sisällytetään sisäasiainministeriön talousarvioon. 
Rikosasioiden sovittelutoiminnan järjestäminen edellyttää nopeita toimenpiteitä, joten on 
perusteltua, että lääninhallitukset saavat lisätalousarvioon erityisen 250 000 euron toi-
meenpanorahan, jotta ne voivat joustavasti ja mahdollisimman nopeasti saada käyttöönsä 
työvoimaa uudistuksen toteuttamiseksi. 
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Poliisiosaston arvion mukaan rikosasioiden sovittelun järjestäminen edellyttää 
poliisilta yhden henkilön palkkaamista, muun henkilöstön koulutusta ja materiaalin 
valmistamista, joista aiheutuvat kustannukset ovat yhteensä 60 000 euroa. Rahamäärää 
esitetään otettavaksi vuoden 2005 lisätalousarvioon. 
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Juhani Iivari, 
tutkimuspäällikkö, dosentti Stakes 
 
 

LAUSUNTO 29.09.2005 EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE 
 
HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI RIKOS-
ASIOIDEN SOVITTELUSTA (HE 93/05 vp) 

 
 
 

I SOVITTELUN TILANNE SUOMESSA STAKESIN TEKEMÄN VALTAKUNNALLISEN 
SELVITYKSEN MUKAAN VUODELTA 2005 
 
 

Positiiviset asiat: 

1. Valtaenemmistö tapauksista tulee poliisilta ja syyttäjiltä (> 90%). Niillä paikkakunnilla, joissa sovittelu 
toimii hyvin, viranomaiset ovat vähitellen omaksuneet sovitteluun lähettämisen osaksi omaa työtään. 

2. Rikostyypissä pahoinpitelyjen osuus sovittelussa on vahvistunut, näitä on lähes puolet tapauksista, 
omaisuusrikosten osuus on kolmannes ja pieniä riita-asioita on n. 5 %. 

3. Ikäjakauma: 15 % tekijöistä alle 15 -vuotiaita ja alle 21 -vuotiaita kaikkiaan 56 %; aikuisia tekijöistä 
vastaavasti 44 %. Toisin kuin monissa muissa Euroopan maissa, sovittelu toimii Suomessa myös varhaisen 
puuttumisen tehokkaana menetelmänä. 

4. Sovittelu käynnistyi n. 90 %:ssa lähetetyistä tapauksista. Näistä 96 % päätyi sopimukseen ja sopimuksista 
täytettiin yli 80 %. Kansainvälisestikin vertaillen nämä ovat korkeita prosenttiosuuksia. 
 
 

Negatiiviset asiat: 

1. Sovittelun aktiviteetti hiipuu: vuodesta 1999 vuoteen 2003 mennessä yli kymmenen kuntaa lopettanut 
sovittelutoiminnan 

2. Sovittelun määrät laskeneet 4500 tapauksesta v. 1999 3000:een tapaukseen v. 2003. 

3. Sovittelijoiden määrä laskenut 900:sta v. 1999 600:een v. 2003 
 
4. Kuntien sovitteluun käyttämät kustannukset vähentyneet v. 2003 73 %:iin vuoden 1999 
kustannuksista 
 
 

SEKÄ POSITIIVISET ETTÄ NEGATIIVISET KEHITYSKULUT TUKEVAT LAKIA 
RIKOSASIOIDEN SOVITTELUSTA 
II LAIN SISÄLLÖSTÄ 
 
Tarkasteltavana oleva lakiesitys on huolellisen ja pitkäaikaisen valmistelun tulos. Valmisteluun ovat 
osallistuneet keskeiset ministeriöt, sosiaali- ja terveysministeriö, oikeusministeriö, sisäministeriö, 
Valtakunnansyyttäjän virasto, kuntaliitto, kuntien sekä sovittelutoimistojen ja sovittelijoiden edustajat. 
 
Laissa on otettu huomioon keskeiset resurssi- ja sisältötekijät. Nämä täsmentyvät vielä lain täytäntöönpanon 
valmistelussa. Sitä varten asetetaan (näinä päivinä) erityinen lain täytäntöönpanoa valmisteleva työryhmä, 
jossa läänien edustus on keskeinen. Täytäntöönpanossa sovittelun resurssit allokoidaan lääneittäin/alueittain, 
selvitetään sovittelutoimistojen organisoimisen alueet ja suunnitellaan tarvittavaa sovittelijoiden ja sovittelun 
vetäjien koulutusta. Myös viran-omaiskoulutusta, poliisien, syyttäjien ja tuomioistuinten jäsenten osalta 
tarvitaan ja sitä myös eri tahoilla valmistellaan. Karkean arvioni mukaan maahan perustetaan vuoden 2006 
aikana 40-60 asianmukaisesti resursoitua sovittelun aluekeskusta, jotka olisi hyvä muodostaa esimerkiksi 
syyttäjien yhteistoimintalueiden tai seutukuntajaon pohjalta. 
 
Mitä tulee itse lain substanssikysymyksiin niin sovittelun ala (soviteltavat tapaukset) on riittävän väljästi 
määritelty niin, että sovitteluun soveltuvat tapaukset arvioidaan tapauskohtaisesti. Juuri näin tuleekin olla. 
Tässä katsannossa lakiesityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on otettu asiaa tuntemattomasti kantaa 
lähisuhdeväkivallan sovitteluun. Mainituissa perusteluissa sivulla 16 todetaan, että "lähisuhdeväkivaltaa 
sisältävien rikosten sovitteluun tulisi suhtautua pidättyvästi". Asiasta tehdyt kotimaiset ja ulkomaiset 
tutkimukset eivät tue tällaista rajausta. Pikemminkin on käynyt ilmi, että sovittelu on yksi niistä harvoista 
keinoista, joilla lähisuhde väkivaltaan on pystytty puuttumaan ja auttamaan väkivallan uhria selviytymään 
tilanteesta ja usein myös tukemaan osapuolten rauhallista eroprosessia. Tapauksen vakavuusaste ei ole ollut 
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kriteeri tapauksen sovitteluun soveltuvuuteen vaan nimenomaan osapuolten suhteen laatu ja henkiset ja 
taloudelliset voimavarat. Lähisuhdeväkivalta on kuitenkin rikossovittelun erikoistapaus ja se tulee valmistella 
ja toteuttaa huolella ja asiantuntemuksella. Mainitun virkkeen sijasta oikeampaa olisi todeta: 
"lähisuhdeväkivallan sovittelut tulee valmistella ja toteuttaa erityisellä huolella ". 
 
Sovittelijoiden ja osapuolten vaitiolovelvollisuus (tietojen hyväksikäytön kielto) on mielestäni tyydyttävästi 
säännelty, mutta oikeudessa todistamisen osalta on edelleenkin mahdollista, että syyttäjä voi halutessaan 
haastaa sovittelijan todistajaksi sovitellussa tapauksessa. Lakia valmistellut työryhmä kuuli asiantuntijana 
rikosoikeuden professori Ari-Matti Nuutilaa, joka totesi, että sovittelun kaikinpuolisen luottamuksellisuuden 
turvaamiseksi saattaisi jatkossa olla perusteltua harkita sovittelijan todistamiskieltoa koskevan säännöksen 
sisällyttämistä oikeudenkäymiskaaren 17 lukuun. Arvion mukaan tämän uudistuksen tekeminen ei edellytät 
mittavia pohdintoja. 
 
 

III LÄÄHINHALLITUSTEN RESURSSEISTA 
 
Lakia valmisteltaessa ja erityisesti sen toteuttamista ajatellen on ehdotettu, että lääneihin perustetaan 
sovittelun koordinaatiotehtäviin tarvittavat virat, yksi kuhunkin lääniin. Näitä ei kuitenkaan löydy valtion ensi 
vuoden tulo- ja menoarviosta. Tämä on takaisku, joka vaarantaa lain täytäntöönpano. On muistettava, että 
varsinkin muissa kuin Etelä-Suomen läänissä on runsaasti ns. sovittelun valkeita alueita, joille 
sovittelutoiminta täytyy organisoida "alusta alkaen". Läänien koordinaattoreita tarvitaan mm. käynnistämisen 
ja organisoimisen tehtävien lisäksi sovittelijoiden ja sovittelun vetäjien koulutustehtävien suunnitteluun ja 
käynnistämiseen, resurssien allokointiin ja seurantaan, sovittelutapausten tietokantojen suunnitteluun ja 
vuositilastojen lääninkohtaiseen koontiin jne. 
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LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS 
Sosiaali- ja terveysosasto 
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Jakelussa mainituille 

ASIA Rikosasioiden sovittelu 
 
Lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastojen osastopäälliköt ja alueyksiköiden 
päälliköt ovat kokouksessaan 7.9.2005 käsitelleet rikosasioiden sovittelun toi-
meenpanoa ja esittävät yhteisenä kannanottona seuraavaa: 
 
On perusteltua, että rikosten sovittelujärjestelmä lakisääteistetään. Käytettävissä oleva 
lakiluonnos on pääosin valmisteltu huolellisesti, mutta uudistuksen toimeenpanoon ei 
olla kiinnitetty riittävästi huomiota. 
 
Kun lääninhallituksilla on hyvin keskeinen rooli järjestelmän toimeenpanossa, niin olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että lääninhallituksilla on tosiasialliset 
mahdollisuudet suoriutua tehtävästään. Lakiesityksen valmistelussa on lähdetty siitä, 
että lääninhallituksiin on tarpeen perustaa viisi uutta virkaa, jotta palvelujen 
järjestämiseen ja toiminnan kehittämiseen liittyvät lääninhallituksen tehtävät tulisivat 
asianmukaisesti hoidetuksi. Käytännössä tämä tarkoittanee yksi virka lääninhallitusta 
kohti, kun Suomessa on viisi lääniä. Suurissa Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen 
lääninhallituksissa yhdellä virkamiehellä on mahdoton suoriutua tehtävistä, vaikkakin 
lyhyeen toimeen alkuvaiheeseen annettaisiin erillinen toimeenpanoraha. 
 
Resurssikysymykset ovat lähes auki. Valtion tulo-ja menoarvioesityksessä 
vuodelle 2006 ei ole esitetty yhtään virkaa lääninhallituksille. Tällaisessa 
tilanteessa lääninhallituksella ei ole mahdollista vastaanottaa tehtäviä. 
 
Pientä, erillistä toimeenpanorahaa on kaavailtu siirtymävaiheen tueksi. Asia on 
suunniteltu "hoidettavaksi" valtion toisessa lisätalousarviossa 2006. Tällaista esitystä 
ei ole tiettävästi toistaiseksi tehty. 
 
Lakiesitysluonnoksen perusteluissa todetaan, että palvelu tuotettaisiin pääsääntöisesti 
toimeksiantosopimusten perusteella samaan tapaan kuin velkaneuvontapalvelu 
tuotetaan talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain mukaan. On kuitenkin todettava, 
että toiminnassa oleva velkaneuvontamenettely on läänihallituksen tehtävien suhteen 
selvästi erilainen verrattuna rikossovittelumenettelyyn. Talous-ja velkaneuvonnassa 
lääninhallitus tekee sopimuksen kuntien kanssa, jotka puolestaan voivat ostaa 
palvelut järjestöiltä. Rikossovittelussa lääninhallitus tekisi sopimuksen paitsi kuntien 
myös järjestöjen ja muiden tahojen kanssa, jos ne ovat palvelun tuottajia. Näin ollen 
tehtäviä sopimuksia on huomattavasti enempi kuin talous- ja velkaneuvonnassa. 
 
Talous- ja velkaneuvonnassa koulutuksen hoitaa kuluttajavirasto, kun rikossovitte-
lussa lääninhallitukselle on kaavailtu laajoja koulutuksen 
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järjestelytehtäviä. Talous- ja velkaneuvonnassa kunnille korvauksen maksaa ku-
luttajavirasto, kun rikossovittelussa lääninhallitus joutuisi hoitamaan myös 
 
maksatusasiat, jolloin sosiaali- ja terveysosaston lisäksi lääninhallituksessa tulisi 
lisätehtäviä hallinto-osaston maksatusyksikölie. Talous- ja velkaneuvonnassa 
kuluttajavirasto maksaa myös koulutuskustannukset. 
 
Sopimusten tekeminen ainakin alkuvuosina tulee olemaan hyvin työlästä ja vaatii 
osaltaan mm. juristityövoimaa. Olisi tarpeen muodostaa rikossovittelussa melko 
laajoja toiminta-alueita. Kun kunnilla on kuitenkin itsehallinto eikä lääninhallituksella 
ole pakottavia keinoja alueiden muodostamisessa, niin lääninhallitukselta vaaditaan 
erityisen runsaasti neuvottelutoimintaa järkevien aluekokonaisuuksien saamiseksi. 
Kun esimerkiksi Länsi-Suomen läänissä on kuntia 199, niin on pelättävissä, että 
alkuvaiheessa toimeksiantosopimuksia joudutaan tekemään lähes 100. 
 
 

Paitsi resurssikysymys niin ongelmallista on myös lääninhallituksen joutuminen 
tietyissä tilanteissa sovittelutoimistoksi. Lakiluonnos lähtee siitä, että 
lääninhallituksen tulee tuottaa palvelut itse palkkaamansa henkilöstön avulla tai 
muulla sopivalla tavalla, jollei palveluja saada jollakin alueella tuotetuksi sopimusten 
avulla. Tällöin lääninhallitukseen muodostuisi tosiasiallisesti sovittelutoimisto, jolla 
pitäisi olia käytössä myös vapaaehtoisia työntekijöitä yksittäistä sovittelutapausta 
hoitamassa. Tällainen tehtävä ei sovellu lääninhallituksen tehtäviin etenkään kun 
lääninhallituksella on toimeksiantajan ominaisuudessa oikeus ja velvollisuus ohjata 
ja valvoa muiden palvelujen tuottajien toimintaa. 
 
Lääninhallitukset pyytävät, että eduskunta käsitellessään rikossovittelulakia ja tuloja 
menoarviota kiinnittäisi edellä mainittuihin seikkoihin vakavaa huomiota. Muutoin 
rikossovittelun lakisäätäistämiseen liittyvää toimeenpanoa ei voida järjestää. 
 
 

Lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastojen osastopäälliköiden ja 
alueyksiköiden päälliköiden puolesta 
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JAKELU   Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta 
Eduskunnan valtiovarainvaliokunta Sosiaali- ja 
terveysministeriö Sisäasiainministeriö 

 
TIEDOKSI Maaherrat 

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta, valiokunnan sihteeri Eila Mäkipää 
Eduskunnan valtiovarainvaliokunta, valiokunnan sihteeri Alpo Rivinoja STM, 
sosiaalineuvos Martti Lähteinen 
SM, neuvotteleva virkamies Matti 
Korkealehto 

 
 

EDUSKUNTA LAKIVALIOKUNTA LaV HE 93/2005 vp 
laiksi rikosasioiden sovittelusta 
 
Erikoissuunnittelija Urpo Mönkkönen.ltä-Suomen 
lääninhallitus: 

 
Lakiesitys on hyvin valmisteltu ja lääninhallitus on valmis ryhtymään Sain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin esitetyn aikataulun mukaisesti. Uudistuksen toteuttaminen edellyttää, että SM:n pääluokkaan 
sisällytetään määräraha lääninhallituksiin perustettavia virkoja (5 kpl=1 virka/lääni) ja tarvittavia toimintamenoja 
(0,5 milj. euroa/vuosi) varten. 
 

HE 93/2005 vp Lääninhallituksen kommentit 
1 § Lain soveltamisala Ei huomautettavaa. 
2 § Sovittelun yleiset edellytykset Ei huomautettavaa. 
3 § Sovittelussa käsiteltävät asiat Ei huomautettavaa. 
4 § Määritelmät Ei huomautettavaa. 
5 § Yleinen johto, ohjaus ja valvonta Ei huomautettavaa. 

 

HE 93/2005 vp 
 

tiistaina 11.10.2005 klo 
10.16 Asiantuntijoiden 



 

 

6 § Rikosasioiden sovittelun neuvottelukunta Ei huomautettavaa. 
7 § Palvelujen järjestämisvelvollisuus Lääninhallitus 
on velvollinen järjestämään sovittelutoiminnan siten, 
että palvelua on saatavissa asianmukaisesti 
toteutettuna läänin kaikissa osissa. 

Ei huomautettavaa. Tehtävän asianmukainen hoito on 
mahdollista sillä edellytyksellä, että lääninhallitukset 
saavat lisää voimavaroja (5 uutta virkaa ja tarvittavat 
vuosittaiset toimintamenot). Huom. Myös Itä-ja 
Pohjois-Suomen läänit tarvitsevat ko. lisäresurssit (vrt. 
pitkät välimatkat ym. seikat aiheuttavat lisätyötä 
palvelun asianmukaisen laadun turvaamisessa ja 
koulutuksen järjestämisessä). 

8 § Palvelujen tuottaminen 
Palvelut voidaan tuottaa siten, että lääninhallitus 

tekee: 1) kunnan kanssa toimeksiantosopimuksen, jolla 
kunta sitoutuu huolehtimaan palvelun tuottamisesta 
omalla alueellaan tai sen lisäksi muidenkin kuntien tai 
niiden osien alueella siten kuin 9 §:n mukaan sovitaan; 
tai 2) muun julkisen tai yksityisen palveluntuottajan 
kanssa sopimuksen, jolla palveluntuottaja sitoutuu 
huolehtimaan palvelun tuottamisesta 9 §:n mukaisesti 
sovitulla alueella. 
Jollei palveluja saada jollakin alueella tuotetuiksi 1 

momentin mukaisesti, lääninhallituksen tulee tuottaa 
alueen palvelut palkkaamansa henkilöstön avulla tai 
muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. 

1 mom: Ei huomautettavaa. 
2 mom: Ei varsinaisesti muutettavaa. Esitetty 
lääninhallituksen oma palvelutuotanto tuntuu 
kuitenkin nykytoimintaan huonosti sopivalta. 
Käytännössä löytynee aina jokin muu sopiva tapa 
tuottaa palvelut. 

9 § Palvelujen tuottamista koskeva sopimus Ei huomautettavaa. 
10 § Sovittelutoimintaan osallistuvilta 
henkilöiltä vaadittava kelpoisuus 

Ei huomautettavaa. 

11 § Täydennyskoulutuksen järjestäminen 
Lääninhallitusten tulee huolehtia sovittelutoimintaan 
osallistuville henkilöille tarkoitetun 
täydennyskoulutuksen järjestämisestä 
valtakunnallisesti ja alueellisesti. 

Ei huomautettavaa. 
Tehtävän hyvän hoidon vaatimat resurssit on 
turvattava lääninhallituksille. 

12 § Valtion varoista maksettava korvaus 
Sovittelutoiminnan järjestämisestä aiheutuvat 
kustannukset korvataan valtion varoista. Valtion 
korvauksen yhteismäärä vahvistetaan vuosittain 
sellaiseksi, että se vastaa niitä kustannuksia, joiden 
arvioidaan keskimäärin aiheutuvan sovittelutoimistojen 
ylläpitämisestä, palvelujen asianmukaisesta 
tuottamisesta sekä sovittelutoimintaan osallistuville 
henkilöille tarkoitetusta koulutuksesta. Korvauksen 
yhteismäärä jaetaan lääninhallitusten kesken 
käytettäväksi 1 momentissa tarkoitettuihin 

Ei huomautettavaa. 
Yleisperusteluissa sivulla 13 kerrotaan, että valtion 
korvauksen piiriin kuuluisivat myös vapaaehtoisille 
sovittelijoille maksettavat kulukorvaukset. 
Keskimääräiseksi kulukorvaukseksi yhtä sovittelua 
kohden mainitaan noin 50 euroa. Summa tuntuu liian 
pieneltä, koska sovittelussa on yleensä aina mukana 
kaksi sovittelijaa, ja esimerkiksi Itä-ja Pohjois-
Suomessa mainittu 25 euroa ei aina kata edes pitkien 
välimatkojen matkakuluja. 

kustannuksiin. Jaon perusteina ovat läänin asukasluku, 
pinta-ala ja rikollisuustilanne. 
Palveluntuottajalla on oikeus saada 1 momentissa 

tarkoitettujen kustannustensa korvaukseksi 
laskennallisin perustein maksettava valtion korvaus. 
Korvauksen suuruus määräytyy palveluntuottajan 
toimialueen asukasluvun, pinta-alan ja 
rikollisuustilanteen mukaan. 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin 2 

momentissa tarkoitetuista jaon perusteista sekä 3 
momentissa tarkoitetun korvauksen 
määräytymisperusteista ja korvauksen maksamisesta 
lääninhallitukselle 8 §:n 2 momentissa tarkoitetussa 
tapauksessa. 

 

13 § Asioiden ohjautuminen sovitteluun Ei huomautettavaa. 
14 § Sovittelupaikka ...3 mom: Jollei 
sovittelutoimistojen välillä päästä sopimukseen siitä, 
mikä toimisto ottaa sovittelua koskevan aloitteen 
käsiteltäväkseen, aloitteen käsittely kuuluu 
lääninhallituksen määräämälle sovittelutoimistolle, 
jos sovittelutoimistot sijaitsevat saman läänin alueella. 
Jos sovittelutoimistot sijaitsevat eri läänien alueella, 
määräyksen antaa sosiaali-ja terveysministeriö. 

Ei huomautettavaa. 

15 § Sovittelun edellytysten selvittäminen Ei huomautettavaa. 
16 § Sovittelumenettelyyn liittyvät 
sovittelutoimiston tehtävät 

Ei huomautettavaa. 

17 § Sovittelijan tehtävät Ei huomautettavaa. 
18 § Osallistuminen sovittelutapaamisiin Ei huomautettavaa. 
19 § Sovittelun keskeyttäminen Ei huomautettavaa. 
20 § Salassapito ja vaitiolovelvollisuus ...3 mom: 
...Sovittelutoimiston oikeudesta antaa 
lääninhallitukselle tieto salassa pidettävästä 
asiakirjasta on voimassa, mitä viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetun lain 29 §:ssä 
säädetään. 

Ei huomautettavaa. 

21 § Sovittelun järjestämisestä tehtyä sopimusta 
koskevan riidan käsittely 

Ei huomautettavaa. 

22 § Muutoksenhaku Muutoksenhausta Ei huomautettavaa. 
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lääninhallituksen tai sosiaali-ja terveysministeriön 14 
§:n 3 momentin nojalla tekemään päätökseen sekä 
sovittelutoimiston 15 §:n 1 momentin ja 19 §:n nojalla 
tekemään päätökseen on voimassa, mitä 
hallintolainkäyttölaissa säädetään. 
23 § Sovittelutoimiston ilmoittamisvelvollisuus Ei huomautettavaa. 
24 § Sovittelua varten hankittavien 
asiakirjojen maksuttomuus 

Ei huomautettavaa. 

25 § Voimaantulo Ei huomautettavaa. STM on 20.9.2005 asettanut 
työryhmän huolehtimaan 1.3.2006 voimaan tulevaksi 
tarkoitetun uuden lainsäädännön toimeenpanosta. 
Mukana ryhmässä ovat mm. kaikkien lääninhallitusten 
edustajat. 

 
Lisätiedot: Erikoissuunnittelija Urpo Mönkkönen ISLH sosiaali-ja terveysosasto PL 1741,70101 KUOPIO Puhelin:       
020 516 7052. Sähköposti: urpo.monkkonen@islh.intermin.fi www.laaninhallitus.fi/ita 
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Eduskunta 
Lakivaliokunta 
 
 

Lausunto rikosasioiden sovittelua koskevasta laistaja sovittelun tilanteesta Kuopiossa 
 
 

Rikos-ja riita-asioiden sovittelua on järjestetty Kuopiossa vuodesta 1989 läntien. Toiminta on aina ollut 
kaupungin rahoittamaa. 2003 vuoden alusta lähtien sovittelutoimisto on siirtynyt poliisi- ja oikeustalon tiloihin, 
mikä on lisännyt soviteltavien juttujen määrää huomattavasti. Siirtymisen myötä sovittelun tunnettavuus on 
lisääntynyt ja poliisien on helpompi fyysisen sijainnin takia siirtää juttuja suoraan sovitteluun, mikä säästää 
myös heiltä aikaa pöytäkirjojen kirjaamisessa. Kuopion väestöpohja on n. 95 000 ja juttuja sovitellaan 
vuositasolla n. 200. 
 
Kuopiossa sovittelukäytännöt ovat olleet toimivia ja laadukkaita toiminnan alusta lähtien. Tämän on 
mahdollistanut hyvä yhteistyö Kuopion seudun kihlakunnan syyttäjien ja poliisien kanssa. Myös 
vapaaehtoisten sovittelijoiden sitoutuminen sovittelutyöhön on osaltaan tehnyt sovittelutoimintaamme 
paremmaksi. 
 
Mielestämme lakiesityksessä on otettu huomioon tärkeät ja tarkoituksenmukaiset asiat ja laki on saatu 
rakennettua kattavaksi. Seuraavassa esitämme mielestämme merkityksellisiä lain myötä mahdolliseksi tulevia 
asioita. 
 
Koulutusmahdollisuus ja koulutukseen tuleva rahoitus sovittelijoille, koska sovittelu nojaa pitkälti 
vapaaehtoisten tekemään käytännön sovittelutyöhön ja heidän jatkuva kouluttamisensa on sovittelun laadun 
kannalta erityisen tärkeää. 
 
Mahdollisuus sovittelun vetäjien yhtenäiseen koulutukseen, mikä tuo lisää yhteisiä ja yhtäläisiä käytäntöjä 
toimintaan ja näin ollen parantaa sovittelutoiminnan laatua. Sovittelutoiminnan organisoinnin keskittyessä 
tietyille tahoille mahdollistetaan paras mahdollinen asiantuntemus ja asiat voidaan hoitaa keskitetysti yhdestä 
paikasta. 
 
Lain myötä sovittelu tulee mahdolliseksi kaikelle kansalle eikä pelkästään niille paikkakunnille, missä sitä 
on ollut mahdollisuus järjestää aikaisemminkin. 
 
Yksi tulevan lain myötä keskustelua herättänyt aihealue on ollut lähisuhdeväkivaltajuttujen sovittelemisen 
mahdollisuus. Mielestämme tämä on mahdollista sillä keinoin, että lähisuhdeväkivaltajuttujen sovittelussa on 
otettu huomioon mm. sovittelijoiden ammattitaito ja mahdollisen perheväkivalta työntekijän mukana oleminen, 
jonka kautta järjestyy tarvittava hoitoonohjaus. 
 
Kuten aikaisemmasta tuli ilmi, meidän mielestämme lakiesitys on laadittu tarkoitustaan vastaavasti ja sen 
myötä mahdollistetaan laadukas sovittelutoiminta koko maahan. 
 
 
 

Sosiaalityöntekijä / Kuopion sovittelutoiminnasta vastaava Mika 
Murtorinne 
SUOMEN KUNTALIITTO 
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Tanja Mikkonen 
 

 

Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 
 

HE 93/2005 - hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikosasioiden sovittelusta. 
 
Kuntaliitto pitää sovittelun lakisääteistämistä tarpeellisena sekä hallituksen esitystä hyvänä ja asianmukaisena. 
Kuntaliitto painottaa sitä, että vastuu sovittelun järjestämisestä on lääninhallituksella ja kunnat voivat 
vapaaehtoisesti päättää ryhtyvätkö ne sovittelun järjestämiseen. Kuntaliitto pitää laskennallinen perustein 
määräytyvää korvausta palveluntuottajalle hyväksyttävä vain, jos laskennan perusteena ovat todelliset 
palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. 
 
Palveluiden tuottaminen perustuu lääninhallituksen ja palvelujen tuottajan (kunta tai yksityinen) väliseen 
toimeksiantosopimukseen. Kuntaliitto pitää tärkeänä sitä, että lakivaliokunta kiinnittää huomiota siihen, 
että palveluiden tuottamisesta aiheutuvat todelliset kustannukset korvataan palvelun tuottajalle. 
Laskentaperusteiden on oltava sellaiset, että ne kattavat palveluiden tuottamisesta aiheutuvat kustannukset 
kokonaisuudessaan muutoin voi olla tulevaisuudessa vaarana se, että esimerkiksi kunnat eivät tee 
lääninhallituksen kanssa toimeksiantosopimuksia, koska kustannuksia ei saada täysmääräisesti katettua. 
Kuntien ja yksityisten mahdollisuus käytännössä tuottaa palveluita on tällä tavoin turvattava. 
 
 

SUOMEN KUNTALIITTO 
 
 

Tanja Mikkonen 
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Eduskunnan lakivaliokunta 

 
 
 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI RIKOSASIOIDEN SOVITTELUSTA (HE 93/2005) JA SO-
TILASRIKOKSET 

 
 
Hallituksen esitys laiksi rikosasioiden sovittelusta (HE 93/2005) on parhaillaan 
eduskunnan lakivaliokunnassa käsiteltävänä. Puolustushallinnolta ei ole pyydetty 
lausuntoa hallituksen esitystä valmisteltaessa. Tämän vuoksi puolustusministeriö 
pyytää lakivaliokuntaa ottamaan käsittelyssään huomioon tässä esitettävät 
näkemykset. 
 
Sovittelumenettelyn soveltuminen sotilasrikoksiin ja muihin sotilasoi-
keudenkäyntiasiana käsiteltäviin rikoksiin 
 
Sotilasoikeudenkäyntilain (326/1983) 2 §:ssä luetellaan sotilasoikeuden-
käyntiasiana käsiteltävät rikokset. Vähäiset näihin kuuluvat teot voidaan myös 
tietyin edellytyksin käsitellä sotilaskurinpitomenettelyssä sotilaskurinpitolain 
(331/1983) mukaisesti. 
 
Sotilasrikosten käsittely poikkeaa muiden rikosten käsittelystä. Perusteina tälle ovat 
edellä mainittujen lakien esitöiden mukaan esimerkiksi sotilaallisen toiminnan 
erityispiirteet, puolustusvoimien ja siellä toimivien tehtävien laatu sekä 
sotilasorganisaation suoritusvalmiuden, tehokkuuden ja luotettavuuden erityiset 
vaatimukset. Sotilasrikossäännökset varmistavat osaltaan kurin ja järjestyksen 
säilymistä, myös niissä tapauksissa, joissa ei voida käyttää virkamiesoikeudellisia 
toimenpiteitä. Sotilasrikoksiin liittyy aina voimakas julkinen intressi. 
 
Sotilasrikoksissa ja sotilasoikeudenkäyntiasioina käsiteltävissä rikoksissa voi olla 
asianomistajana toinen sotilas. Ehdotettua sovittelumenettelyä voitaisiin soveltaa 
esimerkiksi toiseen sotilaaseen kohdistuneeseen pahoinpitelyyn tai toisen sotilaan 
omaisuuteen kohdistuneeseen omaisuusrikokseen. Jopa esimiesaseman 
väärinkäyttäminen voisi tulla soviteltavaksi. 
 
Sotilasrikosten osalta on sotilasoikeudenkäyntilain 4 § 2 momentissa rajoitettu 
syyttäjän oikeutta tehdä syyttämättäjättämispäätös. Syyttäjä ei voi jättää 
sotilasrikosasiassa syyttämättä oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun 
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lain (689/1997) 1 luvun 7 §:ssä säädetyillä perusteilla eli lähinnä vähäi-
syysperusteella. Syyttäjän on myös nostettava syyte sotilasoikeudenkäyntiasiana 
käsiteltävästä rikoksesta, vaikka asianomistaja ei olisikaan esittänyt 
syyttämispyyntöä. Asianosaisten välillä saavutettu sovinto mahdollistaa kuitenkin 
oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 8 §:n mukaisesti 
syyttämättäjättämisen sotilasrikosasiassakin. Sotilasrikosten erityispiirteistä johtuen 
syyttäjät eivät ole käytännössä juurikaan käyttäneet tätä mahdollisuutta. 
Puolustusministeriön näkemys on, että syyttämättäjättämistä ei tulisi 
sotilasrikoksissa sovinnon perusteella nykyisestään laajentaa. 
 
Sotilasrikosten käsittelyä koskee erityinen kiireellisyyden vaatimus. Soti-
lasorganisaation toimivuuden ja välittömän puuttumisen kannalta sotilasrikokset on 
käsiteltävä kurinpitomenettelyssä (sotilaskurinpitolaki 28 § 1 mom. ja 29 § 1 
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mom.), syyteharkinnassa ja tuomioistuimessa viivytyksettä 
(sotilasoikeudenkäyntilaki 15 § 1 mom. ja 16 §). Vaikka sovittelusta huolimatta 
sotilasrikoksen syyllisyyskysymyksen ratkaisisi aina syyttäjä tai tuomioistuin, on 
epäselvää, viivästyttäisikö käynnissä oleva sovittelu syyteharkintaa ja haastamista. 
 
Sotilasrikoksiin ja niiden käsittelyyn liittyvien erityispiirteiden vuoksi so-
vittelumenettely soveltuu sotilasrikoksiin puolustusministeriön käsityksen mukaan 
huonosti. Tämän vuoksi sotilasrikokset ja sotilasoikeudenkäyntiasiana käsiteltävät 
rikokset tulisi yleensä katsoa hallituksen esityksessä ehdotetun 3 §:n 
mahdollistamalla tavalla sellaisiksi rikoksiksi, jotka eivät sovellu soviteltaviksi. 
 
Edelleen on huomattava, että sovittelutoimintaa hoitavia on informoitava 
sotilasrikoksiin liittyvistä erityispiirteistä. Näiden tahojen tulisi tunnistaa, milloin 
soviteltavaksi esimerkiksi osapuolten aloitteesta ehdotettu teko on sotilasrikos. 
Samoin on informoitava esitutkintaviranomaisia ja syyttäjiä, esimerkiksi samassa 
yhteydessä kun niille muutenkin tiedotetaan sovittelutoiminnasta (HE Keskeiset 
ehdotukset, 3.2.4.). 
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Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 
 

Käsiteltävänä olevan hallituksen esitys laiksi rikosasioiden sovittelusta (HE 93/2005 vp) on keskeinen ja tärkeä. 
Se koriaa kaksi merkittävää epäkohtaa. Ensiksi sen, että rikosasioiden sovittelutoimintaa ei ole säännelty 
voimassa olevassa lainsäädännössä. Toiseksi sen, että käynnissä oleva sovittelutoiminta ei ole alueellisesti 
kattavaa. Sovittelutoiminta on alueellisesti keskittynyt erityisesti pääkaupunkiseudulle. Toisaalta yli puolet maan 
kunnista on sellaisia, joissa sovittelua ei ole tarjolla. 
 
Lakiehdotuksesta voidaan yleisesti todeta, että se on asianmukainen käsitellessään jo nykyisin soviteltavana 
olevia asioita. Olemassa olevat käytännöt on kirjattu hyvin lain tasolle ja tältä osin hallituksen esitykseen ei ole 
juuri huomautettavaa. Oikeusministeriön lausunnon lopussa esitetään harkittavaksi eräitä lähinnä lakiteknisiä ja 
ilmaisullisia seikkoja. 
 
Sen sijaan merkittävästi ongelmallisempia ovat hallituksen esityksen ne kohdat, jotka merkitsevät nykyisen 
sovittelukäytännön laajentamista. Näitä ovat ennen muuta kysymys rikosasioiden sovittelun käyttämisestä riita-
asioissa ja se, että lakiehdotuksen myötä rikosasioiden sovittelu laajenisi kaikkiin, myös törkeimpiin rikoksiin. 
Tähän astihan soviteltavana olevat rikokset ovat olleet lähinnä pahoinpitelyitä, varkauksia j a vahingontekoj a. 
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Rikosasioiden sovittelu riita-asioissa 
 
 

Ehdotetun lain 1 §:n 1 momentissa määritellään lain soveltamisen perusalue. Rikosasioiden sovittelulla 
tarkoitetaan maksutonta palvelua, jossa rikoksen osapuolille järjestetään mahdollisuus puolueettoman sovittelijan 
välityksellä kohdata toisensa luottamuksellisesti, käsitellä rikoksesta sen uhreille aiheutuneita henkisiä ja 
aineellisia haittoja sekä pyrkiä omatoimisesti sopimaan toimenpiteistä niiden hyvittämiseksi. 
 
Tähän lähtökohtaan ei oikeusministeriöllä ole huomauttamista. Jo lain nimestä ilmenevä ajatus on, että kysymys 
on ensisijaisesti rikosasioiden ja rikosperusteisten vahingonkorvausten sovittelusta. Näinhän on käytännössä 
ollutkin, koska valtaosa, 95 prosenttia sovitteluun ohjautuneista tapauksista on ollut rikosasioita (s. 6). Tämä 
vastaa myös sitä, mitä hallituksen esityksen yleisperusteluissa todetaan esityksen tavoitteista ja painopisteistä (s. 
11): 2(6) 

 
 
 
"Sovittelutoiminta on käytännössä painottunut ensisijaisesti rikosasioihin, mutta sovittelussa on 
käsitelty jossain määrin myös vähäisiä riita-asioita. Ehdotuksen mukaan näin voitaisiin menetellä 
edelleen, vaikkakin ehdotettua lakia valmisteltaessa on painotettu nimenomaan rikosasioihin 
liittyviä piirteitä." 

 
Yleisperustelujen mukaan rikosasioiden sovitteluun tulevat riita-asiat ovat siis poikkeuksellisia ja vähäisiä. Tämä 
perusajatus ei kuitenkaan ilmene ehdotetuista säännöksistä ja niiden perusteluista. Ehdotetussa 3 §:n 2 
momentissa todetaan riita-asioiden sovittelusta: 

 
"Riita-asia voidaan ottaa soviteltavaksi 1 momentissa säädetyin edellytyksin, jos sen kä-
sittelemistä sovittelussa voidaan pitää tarkoituksenmukaisena." 

 
Yksityiskohtaisissa perusteluissa (s. 17) todetaan, että sovittelutoimiston harkintavalta sen suhteen, otetaanko 
riita-asia soviteltavaksi, on vieläkin laajempi kuin rikosasian kohdalla. Riita-asia voitaisiin ottaa soviteltavaksi, 
jos sovittelun yleiset edellytykset täyttyvät, jos sovittelutoimisto arvioi asian soveltuvan soviteltavaksi ja sen 
käsittelemistä rikosasioiden sovittelussa voidaan pitää tarkoituksenmukaisena. Viimeksi mainitusta seikasta, eli 
tarkoituksenmukaisuuden arvioinnista todetaan: 

 
"Sovittelun tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa olisi perusteltua kiinnittää huomiota siihen, onko 
tapausta varten olemassa erikseen järjestettyjä sovittelumenettelyltä, joiden toteuttajilla on kenties 
enemmän erityisasiantuntemusta kyseisen tapauksen käsittelyyn kuin sovittelutoimiston 
käytettävissä olevilla sovittelijoilla. Näin voi asian laita olla esimerkiksi lasten elatusapua sekä 
huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevissa kysymyksissä, joiden käsittely on sosiaalihuoltolain 
(719/1982) 17 §:n 2 momentissa säädetty kunnan sosiaalihuoltoon kuuluvaksi sosiaalipalveluksi. 
Jos tapaukseen liittyy erityistä juridista asiantuntemusta vaativia kysymyksiä, se saattaa soveltua 
paremmin soviteltavaksi esimerkiksi Suomen Asianajajaliiton järjestämässä sovittelussa tai riita-
asioiden sovittelussa yleisessä tuomioistuimessa." 

 
Tästä voi saada sen käsityksen, että esimerkiksi lasten elatusapua, huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevissa 
kysymyksissä sovittelutoimisto yksittäistapauksittain harkitsisi, soveltuuko asia rikosasioiden sovitteluun vai ei. 
Samoin yksityiskohtaiset perustelut viittaavat siihen, että sovittelu voisi laaj astikin olla esimerkiksi riita-asioiden 
tuomioistuinsovittelun vaihtoehto. 
 
Asia on monin tavoin ongelmallinen. Ehdotetun 13 §:n 1 momentin mukaan sovittelua koskevan aloitteen voi 
tehdä rikoksen osapuoli, poliisi- tai syyttäjäviranomainen taikka muu viranomainen. Riita-asioissa tämä tarkoittaa 
ehdotetun 1 §:n 2 momentin perusteella riidan osapuolia. Jos lain sanamuodosta ja yksityiskohtaisista 
perusteluista syntyy kuva, että riita-asioissa sovittelun soveltamisala on laaja, tämä on omiaan houkuttelemaan 
siihen, että riita-asioissa osapuolet turvautuvat ehdotetun lain mukaiseen maksuttomaan sovitteluun kaikenlaisissa 
riita-asioissa. 
 
Ydinkysymys on siis se, onko tässä yhteydessä tarkoitus olennaisesti laajentaa riita-asioiden sovittelua vai ei. Jos 
tarkoitus on merkittävällä tavalla laajentaa rikosasioiden sovittelua riita-asioihin, hallituksen esityksen jaksossa 
4.1. esitetyt taloudelliset vaikutukset sekä organisaatio- ja henkilöstövaikutukset on ilmeisesti arvioitu liian 
alhaisiksi. Vuosittaisten tapausten määrän arvioidaan olevan 8500, mikä vastaa suurin piirtein sitä tasoa, joka 
pääkaupunkiseudulla tällä hetkellä sovittelussa on. Jos taas sovittelu ulottuisi kaikkiin riita-asioihin - ainoana 
rajoitteena 1 §:n 2 momentin rajaus, jonka mukaan yritysten välisiä riitoja ei sovitella - tapausten suuruusluokka 
olisi olennaisesti suurempi. Kysymyksessähän olisi matalan kynnyksen maksuton palvelu, johon asianosaiset 
voivat itse suoraan riita-asioissa hakeutua. 
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Hallituksen esityksen yleisperustelujen mukaan tämä ei ole tarkoitus. Yleisperusteluissa lähtökohtana on, että 
käsiteltävät riita-asiat ovat vähäisiä ja riita-asioiden käsittely rikosasioiden sovittelussa on poikkeuksellista. Tästä 
näkökulmasta tulkiten ehdotettu 3 §:n 2 momentti on perusteluineen varsin väljä. Vaarana on, että väljä 
sanamuoto houkuttelee sovittelutoimistoon sellaisia riita-asioiden osapuolia, joiden kohdalla todetaan, että 
käsittely ei ole tarkoituksenmukaista ehdotetun 15 §:n 1 momentin mukaisesti. Tästä edelleen voi seurata, että 
kielteisistä päätöksistä haetaan usein muutosta ehdotetun 22 §:n mukaisesti. 
 
Jos riita-asioissa on tarkoitus säilyttää vallitseva käytäntö, ehdotettua 3 §:n 2 momenttia olisi syytä täydentää niin, 
että siitä kävisi ilmi riita-asioiden käsittelyn poikkeuksellisuus rikosasioiden sovittelu-järjestelmässä ja lisäksi se, 
että käsiteltävät riita-asiat olisivat luonteeltaan vähäisiä: 

 
Poikkeuksellisesti voidaan ottaa käsiteltäväksi vähäinen riita-asia 1 momentissa säädetyin 
edellytyksin, jos sen käsittelemistä sovittelussa voidaan pitää tarkoituksenmukaisena. 

 
Tämä rajaus ei luonnollisestikaan koskisi rikosperusteista vahingonkorvausta, jonka käsittelystä säädetään 3 §:n 1 
momentissa. 
 
 
 

Rikosasioiden sovittelun soveltaminen kaikkiin rikoksiin 
 
Jos ajatellaan niitä motiiveja, joita rikoksen osapuolilla on sovitteluun lähtiessään, merkitystä on ri-
kosoikeudellisilla ja vahingonkorvaukseen liittyvillä motiiveilla. Rikoksentekijä voi sovittelun kautta saada 
rikosoikeudellisen edun. Hänet voidaan sovittelun ansiosta jättää syyttämättä, tuomitsematta tai sovinto voi olla 
rangaistuksen lieventämisperuste. Vastaavasti uhrin kannalta keskeinen motiivi on rikokseen perustuvasta 
vahingonkorvauksesta sopiminen. Näiden lisäksi merkitystä on luonnollisesti sillä, että sovittelussa voidaan 
käsitellä itse konfliktia ja siihen liittyviä henkisiä haittoja. 
 
Sovittelu edellyttää molempien osapuolten suostumusta. Ilmeistä on, että suostumuksen puute estää jo 
lähtökohtaisesti monien rikosten, erityisesti törkeimpien rikosten sovittelun. 
 
On kuitenkin myös tilanteita, joissa osapuolten tahdosta huolimatta sovittelu ei tule kysymykseen. Hallituksen 
esityksessä todetaan, että rikoksen tyypillä voi olla merkitystä esimerkiksi siten, että lapseen kohdistuvia 
seksuaalirikoksia ei tulisi pääsääntöisesti ollenkaan ottaa soviteltavaksi ja lähisuhde-väkivaltaa sisältävien 
rikosten sovitteluun tulisi suhtautua pidättyvästi. Myös osapuolten keskinäiseen suhteeseen liittyvät näkökohdat, 
kuten pyrkimys heikomman osapuolen suojaamiseen, saattaa johtaa siihen, että asian ei katsota soveltuvan 
soviteltavaksi (s. 16). 
 
Toisaalta ehdotetun 3 §:n 3 momentti voi olla käytännössä ongelmallinen. Sen mukaan asia voidaan ottaa 
käsiteltäväksi sovittelussa riippumatta siitä, onko se poliisi- tai syyttäjäviranomaisten taikka tuomioistuimen 
käsiteltävänä ja missä vaiheessa sellainen käsittely on (s. 17). 
 
Sovittelun nykytilannetta ajatellen asia ei ole ongelma. Koska sovittelua koskevan aloitteen tekee yli 90 
prosentissa tapauksista poliisi tai syyttäjä (s. 6), he eivät luonnollisestikaan tee tällaista aloitetta tilanteessa, jossa 
esimerkiksi rikoksen esitutkintaan liittyvät seikat vaarantuisivat. Tulevaisuudessa asia voi olla toinen, koska 
lakiehdotuksen 13 §:n 1 momentin perusteluissa korostetaan sitä, että uudistuksen eräänä tavoitteena on edistää 
rikoksen osapuolten aloitteellisuutta sovittelun käynnistämisessä. Ehdotetun 3 §:n 3 momentin vuoksi voidaan 
joutua hankaliin tilanteisiin esimerkiksi silloin, kun rikoksentekijä on vangittuna. Vaikka lakiehdotuksen mukaan 
sovittelu voidaan käynnistää esitutkinnan vaiheesta riippumatta, toisaalta esimerkiksi pakkokeinolain uuden 1 
luvun 18 b §:n mukaan (769/2005) tutkintavangin yhteydenpitoa voidaan merkittävästi rajoittaa esitutkinnan, 
syyteharkinnan ja oikeudenkäynnin ollessa kesken. Tällaisessa tilanteessa samanaikainen sovitteluprosessi tuskin 
on ajateltavissa. Jos kuitenkin osapuolet ovat aktiivisia ja haluavat sovittelua, ehdotetun 3 §:n 3 momentin väljän 
sanamuodon vuoksi sovittelualoitetta on vaikea torjua, jos se osapuolten tekemänä tulee suoraan 
sovittelutoimistoon. 
 
Edellä on todettu muutamia esimerkkejä seikoista, jotka rajaavat merkittävästi soviteltavien rikosten alaa. Oma 
kysymyksensä on, tulisiko joitakin em. sovittelun esteitä ilmaista suoraan laissa, vai pidetäänkö riittävänä, että ne 
käyvät ilmi hallituksen esityksestä ja mahdollisesti lakivaliokunnan mietinnössä. 
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Sovittelijan vastuu 
 
Esityksessä on myös kysymys perustuslain 124 §:ssä tarkoitetusta julkisen hallintotehtävän antamisesta muulle 
kuin viranomaiselle. Tuolloin on huolehdittava siitä, että oikeusturvan ja muita hyvän hallinnon vaatimuksia 
noudatetaan. Sovittelutoimistot kuuluisivat hallinnon yleislakien, kuten hallintolain, kielilain ja viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetun lain soveltamisalaan. Hallintolain esteellisyyssäännösten soveltamisesta sekä 
tulkitsemisesta ja kääntämisestä olisi omat erityissäännöksensä samoin kuin muutoksenhausta ehdotetun lain 
mukaisissa asioissa. Myös salassapidosta ja vaitiolovelvollisuudesta esitetään säädettäväksi erikseen. 
 
Sovitteluasioita käsittelevien osalta kysymys virkavastuusta jää kuitenkin hallituksen esityksen perusteella 
avoimeksi. Hallituksen esityksessä mainitaan sovittelutoiminnan valvonta ja mahdollisten kantelujen käsittely (s. 
22). Tässä yhteydessä ei kuitenkaan täsmennetä, kuka voi olla kantelun kohteena. Asiaa olisi syytä selventää, 
koska käytännössä sovittelupalveluja järjestetään monin tavoin, esimerkiksi kunnan viranomaisten toimesta ja 
ostopalveluina ja sovittelijat ovat usein vapaaehtoisia. Vastaavasti avoimeksi jää se, keihin mahdollisesti 
soveltuvat rikoslain 40 luvun säännökset. Asiasta olisi perusteltua nimenomaan todeta, jolloin sääntely täyttää 
perustuslain 124 §:ssä säädetyt perusoikeuksien, oikeusturvan ja hyvän hallinnon muodolliset vaatimukset. 
 
Kun ilmeisesti on tarkoitus vielä pyytää asiasta sosiaali- ja terveysministeriön vastine, näitä seikkoja olisi siinä 
hyvä pyytää selkeytettäväksi. 
 
 
 

Yksittäisiä huomautuksia 

Seuraavassa esitetään joitakin yksittäisiä huomautuksia lakiesityksen osalta: 2 § 

Sovittelun yleiset edellytykset 

Sovittelun yleisenä edellytyksenä lakiehdotuksen 2 §:n mukaan on, että osapuolet ovat antaneet suostumuksensa 
sovitteluun. HE:n perusteluissa (s. 12 ja 16) painotetaan myös huoltajan suostumuksen merkitystä. Perusteluissa 
edelleen todetaan (s. 12), että huoltajan vastustus estää alaikäisen lapsen osallistumisen sovitteluun, vaikka lapsi 
itse siihen suostuisikin. Nämä seikat lapsen huoltajan suostumuksesta ja lapsen huoltajan vastustuksen 
vaikutuksesta sovittelun edellytyksiin olisi syytä sisällyttää säännöstekstiin. 
 
 

8 § Palvelujen tuottaminen 
 
Ehdotetun 8 §:n 2 momentin mukaan lääninhallitus voisi tuottaa palvelut "muulla sopivaksi katsomallaan 
tavalla". Lausuma jättää palvelujen tuottamistavan siinä määrin avoimeksi, että sääntelyä olisi tältä osin syytä 
täsmentää tai lausuma olisi vaihtoehtoisesti poistettava lakitekstistä. 

13 § Asioiden ohjautuminen sovitteluun 
 
Ehdotetun 13 §:n 2 momentin mukaan viranomaisen tulee mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan tiedottaa rikoksen 
osapuolille sovittelumahdollisuudesta ja ohjata heidät sovitteluun. Lausuma "viranomaisesta" jättää 
viranomaistahon tarpeettoman avoimeksi. Lausuma "mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan" on samoin 
sisällöllisesti epämääräinen, joten se tulisi poistaa. 

14 § Sovittelupaikka 
 
Ehdotetun 14 §:n 2 momentissa lähdetään siitä, että sovittelutoimiston tulee viipymättä "toimittaa tieto" 
aloitteesta sellaiselle toimistolle, jolle se katsoo aloitteen käsittelemisen soveltuvan. Kysymys on lähinnä "asian 
siirrosta" 1 momentissa tarkoitetulle sovittelutoimistolle. 
 
 

15 § Sovittelun edellytysten selvittäminen 
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Ehdotetun 15 §:n otsikko voisi kuulua "Sovittelun edellytysten selvittäminen ja sovittelusta päättäminen". 

18 § Osallistuminen sovittelutapaamisiin 
 
Ehdotetussa 18 §:n 1 momentissa oleva lausuma "ilmeisesti lapsen edun vastaista" olisi ollut perusteltua selventää 
perusteluissa. Lähtökohtana on, ettei lapsen huoltajaa kovin helposti suljeta sovittelun ulkopuolelle. 

19 § Sovittelun keskeyttäminen 
 
Ehdotetun 19 §:n 2 momentissa oleva lausuma "muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta syystä" jää 
sanamuodoltaan samoin kuin perustelujenkin osalta tarpeettoman avoimeksi. 
20 § Salassapito ja vaitiolovelvollisuus 
 
Ehdotettu 1 momentti viittaa liian laajasti viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain soveltamisalaan, 
minkä vuoksi lainkohta olisi perusteltua rajata kuulumaan seuraavasti: "Sovittelijan ja sovittelutoimiston hallussa 
olevien asiakirjojen julkisuuteen sekä sovittelutoimiston henkilöstön tai muun sovitteluasioiden käsittelyyn 
osallistuvien henkilöiden vaitiolovelvollisuuteen sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa säädetään". 
 
Oikeusministeriö pitää ongelmallisena ehdotetun lain 20 §:n 2 momentin säännöstä, jonka mukaan sovittelun 
osapuoli ei saa nimetä sovittelijaa todistajaksi soviteltuun rikokseen liittyvässä asiassa. Suomessa voimassa 
olevan vapaan todistelun periaatteen mukaisesti asianosaisten oikeutta esittää näyttöä ei pääsääntöisesti ole 
etukäteen rajoitettu. Vapaan todistelun rajoituksista on säädetty oikeudenkäymiskaaren 17 luvussa, jonne myös 
nyt ehdotettu säännös kuuluisi. 
 
Ehdotettu säännös poikkeaa luonteeltaan voimassa olevasta todistelua koskevasta sääntelystä. Oikeu-
denkäymiskaaressa ei yleensä kielletä tietyn henkilön nimeämistä todistajaksi. Sen sijaan salassapi-tointressien 
suojaamiseksi oikeudenkäymiskaaressa on säännöksiä todistajan vaitiolovelvollisuudesta tai -oikeudesta. Lisäksi 
ehdotettu säännös on epäjohdonmukainen sen vuoksi, että se ei kuitenkaan estä syyttäjää nimeämästä sovittelijaa 
todistajaksi. 
 
Ehdotetun säännöksen tarpeellisuutta olisi vielä syytä harkita. Sovittelijan vaitiolovelvollisuus voisi tässä riittää 
(OK 17:23.1:n 1 kohta). Ehdotetun 20 §:n 2 momentti tulisi tähän asiakokonaisuuteen kuulumattomana poistaa 
(lainkohdan sisällön osalta viitataan muutoin, mitä Kirsi Pulkkisen lausunnossa on esitetty). 
 
Myös ehdotettu 3 momentti antaa aiheen tarkistuksiin. Pykälään tulisi selvyyden vuoksi lisätä maininta siitä, että 
muutoksen hakeminen sovittelutoimiston päätöksestä tapahtuisi samassa järjestyksessä kuin viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetun lain 4 §:n 2 momentissa maimttuj en julkista valtaa käyttävien laitosten ym. 
kohdalla. 

22 § Muutoksenhaku 
 
Muutoksenhausta säädettäisiin 22 §:ssä. Säännöksestä puuttuu maininta valittamisesta 18 §:n 2 momentin nojalla 
tehdystä sovittelutoimiston päätöksestä. 
 
Osa päätöksentekijöistä on yksityisiä sovittelutoimistoja. Valitustiestä tulisi siten säätää erikseen ottaen huomioon 
hallintolainkäyttölain 10 §:n säännökset. Samoin olisi perusteltua säätää valitus 14 §:n 3 momentin nojalla 
tehdystä sosiaali- ja terveysministeriön päätöksestä ohjautumaan hallinto-oikeuteen. Säännös voisi siten kuulua 
seuraavasti: " .. tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa säädetään". 

23 § Sovittelutoimiston ilmoittamisvelvollisuus 
 
Ehdotetussa 23 §:ssä säädettäisiin sovittelutoimiston ilmoittamisvelvollisudesta. Kun otetaan huomioon, että 
sovittelua koskevan aloitteen voisi 13 §:n 1 momentin mukaan tehdä myös "muu viranomainen", asiassa tulisi 
vielä harkita säännöksen täydentämistä tältä osin. 
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HE 93/2005 vp 
 

HALLITUKSEN ESITYS HE 93/2005 VP LAIKSI RIKOSASIOIDEN SOVITTELUSTA 

KÄSITTELY EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNASSA 13.10.2005 Muistio, valtionsyyttäjä 

Leena Metsäpeite VKSV 
 
 
Lakiesitys on odotettu ja kannatettava. Koko maan kattavien 
yhdenmukaisten sovittelupalveluiden järjestäminen on perusedellytys 
sovittelun huomioon ottamiselle rangaistusjärjestelmässä. 
Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 8 §:ssä tekijän 
ja asianomistajan välillä saavutettu sovinto on yksi peruste 
toimenpiteistä luopumiselle ts. syyttäjä voi jättää syytteen nostamatta 
sovinnon synnyttyä ja joidenkin muiden lisäedellytysten täyttyessä. 
Lisäksi 1.1.2004 voimaan tulleessa uudessa rikoslain 6 luvun 6 §:ssä 
tekijän ja asianomistajan välillä saavutettu sovintoon rangaistuksen 
lieventämisperuste tai rikoslain 6 luvun 12 §:n mukaan peruste jättää 
rangaistus tuomitsematta. 
 
Esityksen tavoitteiksi on kirjattu paitsi alueellinen tasa-arvo ja 
toiminnan riittävä rahoitus myös sovittelussa noudatettavien 
menettelytapojen yhdenmukaistaminen. Yhdenmukaisten menet-
telytapojen syntyminen saattaa kuitenkin estyä, jos säännökset ovat 
sisällöltään tulkinnanvaraiset. Kaikista varmimmin epäyhtenäiseen 
soveltamiskäytäntöön päädytään tilanteessa, jossa säännösteksti ja 
lainvalmistelutyöt ovat ristiriidassa keskenään. 
 
Tarkastelen seuraavassa säännösesityksiä ja niiden perusteluja 
silmällä pitäen sitä, löytyykö esityksestä edellä mainittuja 
tulkinnanvaraisuuksia poliisin ja syyttäjän näkökulmasta. Ovatko 
esitetyt säännökset ja niiden perustelut sisällöltään sellaiset, että 
poliisit ja syyttäjät ympäri maata päätyisivät ohjaamaan juttuja sovit-
teluun samalla tavoin? Lakiesityksen tavoittelema kansalaisten 
yhdenvertainen kohtelu ei toteudu, jos säännöksiä sovelletaan eri 
tavoin eri puolilla maata. 
 
Poliisin ja syyttäjän rooli sovitteluun ohjautuvien rikosten 
valinnassa 
 
3 §:n mukaan "sovittelussa käsitellään sellaisia rikoksia, joiden 
arvioidaan soveltuvan soviteltaviksi, kun otetaan huomioon kuhunkin 
tapaukseen liittyvät erityispiirteet sekä olosuhteet kokonaisuutena." 13 
§:n mukaan sovittelua koskevan aloitteen voi tehdä rikoksen osapuoli, 
poliisi- tai syyttäjäviranomainen taikka muu viranomainen. 
Viranomaisten tulee mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan tiedottaa 
rikoksen osapuolia sovittelumahdollisuudesta ja ohjata heidät 
sovitteluun. 15 §:n mukaan sovittelutoimisto arvioi asian soveltu-
vuuden sovitteluun. 



 

 

Tässä mainitut säännökset sekä niiden perustelut ilmaisevat kiistatta 
sen, että poliisin ja syyttäjän tulee kannustaa rikoksen osapuolia 
sovitteluun, mutta jättävät avoimeksi sen, saako heidän roolinsa olla 
suodattava. Haluaako lainsäätäjä antaa poliisille ja syyttäjälle 
tosiasiallista päätäntävaltaa sen arvioimisessa, milloin rikosjuttu 
soveltuu soviteltavaksi? Vai onko heidän ohjattava juttu sovitteluun 
aina, kun osapuolet sitä haluavat, olipa sitten kyse kuinka vakavasta 
tai objektiivisesti arvioiden hankalasti sovitteluun soveltuvasta 
rikoksesta tahansa ja näin menettelemällä antaa sovittelutoimistolle 
mahdollisuus tosiasiassa ratkaista se, soveltuuko juttu sovitteluun vai 
ei? Vai tarkoittaako lain tarkoittama yhdenvertaisuus tässä kohden 
sitä, että rikoksen osapuolilla on oikeus saada tieto sovittelun 
mahdollisuudesta ja oikeus itse viedä asiansa sovitteluun, muttei 
oikeutta siihen, että poliisi tai syyttäjä ohjaisi jutun sovitteluun? Näihin 
kysymyksiin ei löydy selkeätä yksiselitteistä vastausta tähänastisista 
lainvalmistelutöistä. Olipa poliisin ja syyttäjän rooli tässä mikä 
tahansa, pääasia on, että se on lainsäätäjän taholta selkeästi ja 
yksiselitteisesti ilmaistu. 
 
Sovittelun piiriin kuuluvat rikokset 
 
Tällä hetkellä käytännössä rikosasiat ohjautuvat sovitteluun 
pääasiassa poliisin ja syyttäjän osoittamina eli näiden viranomaisten 
harkinta vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisia rikoksia sovitteluun on 
tarjolla. Sovittelussa on käsitelty erityisesti lasten ja nuorten tekemiä 
rikoksia ja tyypillisimmät rikosnimikkeet ovat olleet pahoinpitely (45 
%), vahingonteko (20 %) ja varkaus (10 %). Muita nimikkeitä ovat 
olleet luvattomat käytöt sekä kunnianloukkaus- ja petosrikokset. Eli 
kyse on enimmäkseen suhteellisen lievistä rikoksista. 
Yksittäistapauksissa on joskus soviteltu myös vakavampia 
väkivaltarikoksia. 
 
Onko lainsäätäjän tavoitteena nyt se, että sovittelua pitäisi laajentaa 
vakiintunutta nykykäytäntöä vakavampiin rikoksiin? Tätä seikkaa ei 
ole avoimesti kirjattu lainvalmistelutöihin. Siellä korostetaan toki sitä, 
että mitään rikosryhmää ei kategorisesti rajata sovittelun ulkopuolelle 
ja lisäksi rikoksen osapuolet itse saavat olla aloitteellisia millaisen 
rikoksen kohdalla tahansa, mutta esimerkiksi esityksen tavoitteissa 
(kappale 3.1 s. 10) laajennuksesta ei ole mitään mainintaa. 
 
Käytännössä syyttäjät usein tekevät syyttämättäjättämispäätöksen 
sellaisesta ei kovin vakavasta rikoksesta, jonka osapuolet ovat 
tehneet sovinnon. Mitä vakavammasta rikoksesta on kyse, sen 
todennäköisempää on, että sovinnosta huolimatta syyttäjä nostaa 
asiasta syytteen ja juttu käsitellään normaalisti pääkäsittelyssä. Jos 
osapuolet ovat sopineet vahingonkorvauksista, pääkäsittelyssä ei 
enää tarvitse käsitellä vahingonkorvausasioita, mikä nopeuttaa 
prosessia. Lisäksi tuomioistuin voi tuomitessaan ottaa sovinnon 
huomioon rangaistuksen lieventämisperusteena. Tässä mielessä se 
lakiesityksen valinta, että mitään rikostyyppiä ei kategorisesti 
suljettaisi sovittelumenettelyn ulkopuolelle, on perusteltu. Toisaalta 
suuria käytännön vaikeuksia voi tuiia siitä, että vakavan rikoksen 
tapahduttua tekijä on tutkintavankeudessa pääkäsittelyn alkuun 
saakka, jolloin sovitteluprosessin eteneminen osapuolten henkilö-
kohtaisine läsnäoloineen saattaa olla käytännössä mahdotonta 
toteuttaa. Lisäksi erityisesti vakavien väkivaltarikosten ja läheis-
väkivaltajuttujen sovittelu vaatii sovittelijalta erityisosaamista, mm. 
erityistietämystä traumaattisten tapahtumien vaikutuksesta tapah-
tuman osapuoliin, tietoa vakiintuneista ja kohtuullisista korvaus-
määristä, kykyä ja taitoa suhtautua asiaan neutraalisti. 
 
Lakiesitys lähtee siitä, että virallinen rikosprosessi ja sovitteluprosessi 
eivät ole toisensa poissulkevia prosesseja. Vaikka syyttäjä nostaisi 
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asiassa syytteen, sen rinnalla voi aivan hyvin edetä asian käsittely 
sovittelussa. Rikoksen osapuolet saattavat kokea rikosprosessin 
mekaanisena ja hyvin kasvottomana menettelynä, jossa rikoksen 
osapuolet eivät pääse käsittelemään heille teosta mahdollisesti 
jäävää sisäistä traumaa. Sovitteluprosessi saattaa tarjota 
mahdollisuuden tapahtuneen rikoksen kokonaisvaltaisempaan 
käsittelemiseen. Rikoksen uhri saattaa päästä irti teon hänelle 
aiheuttamista peloista jo kokea saaneensa hyvityksen ja tekijä saa 
mahdollisuuden oikeasti hyvittää tekonsa muutkin seuraamukset kuin 
materiaalisen vahingon. Jos lopputuloksena on se, että rikoksen 
osapuolille muodostuu jollakin tasolla keskinäinen yhteisymmärrys 
tapahtuneesta ja sen hyvittämisestä ja oman vastuunsa oivaltaminen 
toimii tekijän kohdalla pidäkkeenä uusille rikoksille, 
sovittelumahdollisuuden ulottaminen kaikkiin rikoksiin on perusteltu. 
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että sovittelumahdollisuuden 
ulottamisesta kaikkiin sellaisiin rikoksiin, joissa on uhri ja tekijä, löytyy 
perusteita puolesta ja vastaan. Ratkaisua siitä, ulottuuko se kaikkiin 
rikoksiin vai ei, ei pitäisi jättää lainsoveltajille, vaan kyse täytyy olla 
lainsäätäjän nimenomaisesta valinnasta. Lakivaliokunnan tulisi kirjata 
tästä asiasta selkeä kanta mietintöönsä. Jos lakivaliokunta on sitä 
mieltä, että vakavat väkivaltarikokset, vakavat seksuaalirikokset, muut 
vakavat rikokset, lähisuhdeväkivaltajutut tai jotkut muut rikokset eivät 
sovellu soviteltaviksi, kanta pitää ilmaista selvästi esimerkkien tai 
rikosluettelon avulla. 
 
Sovittelun suhde rikoslain rikoshyötysäännöksiin 
 
Rikoslain 10 luvun 2 § lähtee siitä, että jos rikos on tuottanut 
tekijälleen hyötyä, jota tämä ei palauta taikka korvaa rikoksen uhrille, 
rikoshyöty on tuomittava valtiolle menetetyksi. Sovittelulle taas on 
tyypillistä se, että rikoksen uhri tyytyy osittaiseen korvaukseen ja 
loppu aiheutuneesta vahingosta kuitataan esimerkiksi anteeksi-
pyynnöllä. Jos juttu tällaisessa tapauksessa päätyy pääkäsittelyyn, 
syyttäjän on rikoslain 10 luvun 2 §:n mukaan aina vaadittava 
maksetun korvauksen ja rikoshyötynä pidettävän määrän erotus 
valtiolle, ellei hyödyn määrä ole vähäinen. Tyypillisiä rikoshyötyä 
tuottaneita rikoksia ovat varkaudet, kavallukset ja petokset, ja nämä 
ovat myös sellaisia rikostyyppejä, joita käytännössä sovitellaan. 



 

 

Esimerkiksi nuori henkilö on syyllistynyt varkauteen anastamalla 
toiselta 1500 euron arvoisen mopon. Hän myy mopon osina edelleen 
ja tuhlaa rahat. Juttu ohjataan sovitteluun. Sovittelussa asianomistaja 
tyytyy 1000 euron korvaukseen ja anteeksipyyntöön. Syyttäjä nostaa 
jutussa syytteen ja rikoslain 10 luvun mukaisesti joutuu vaatimaan 
tekijää korvaamaan valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena 
hyötynä 500 euroa. Tällainen järjestelmä kiistatta heikentää tekijän 
motivaatiota sovitteluun. 
 
Jos lainsäätäjä haluaa kannustaa osapuolia sovitteluun sellaisissakin 
rikostyypeissä, joista tyypillisesti koituu rikoshyötyä tekijälle, 
oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8b §:ää tulisi tältä osin 
muuttaa. Syyttäjälle pitäisi säätää mahdollisuus menettämisvaa-
timuksen esittämättä jättämiseen edellä kuvatussa tilanteessa 
kohtuusperusteella. 
 
Osaliistuminen sovittelutapaamisiin 
 
18 §:n mukaan osapuolten tulee osallistua sovitteluun henkilö-
kohtaisesti. Tämä vaatimus on liian ehdoton. Jos sovittelun 
osapuolena on esimerkiksi oikeushenkilö tai vakuutusyhtiö, on 
mahdollista, että ne eivät joskus pysty irroittamaan edustajaa 
sovitteluneuvotteluihin, mutta haluaisivat kuitenkin saada edes 
kohtuullisen korvauksen vahingoistaan. Toinen sovittelun osapuolista 
saattaa olla liikuntarajoitteinen tai muuttanut toiselle paikkakunnalle. 
Tällaisten erikoistilanteiden varalta pitäisi olla mahdollista se, että 
edustajan henkilökohtaisesta läsnäolosta voitaisiin joskus erityisestä 
syystä luopua ja käyttää sovittelussa apuna puhelinta tai sähköpostia. 
 
Sovittelumenettelyn sisällön salassapidon suhde syyttäjän 
ratkaisuaan varten tarvitsemaan tietomäärään 
 
16 §:n mukaan sovittelutoimiston tulee sovittelun päätyttyä toimittaa 
sovitteiualoitteen tehneelle poliisi- tai syyttäjäviranomaiselle salas-
sapitoa koskevien säännösten estämättä tieto sovittelun kulusta ja 
lopputuloksesta. Perustelujen puolella todetaan, että poliisin ja syyt-
täjän on tärkeää tietää, millä tavalla sopimus on syntynyt ja millaisiin 
tosiseikkoihin se perustuu. 
 
Käytännössä olisi tärkeää tietää myös se, miksi sopimukseen ei 
jossakin tapauksessa olekaan päästy eli kummanko osapuolen 
vastustukseen asia on kaatunut ja millä perusteella. Perusteluissa ei 
oteta kantaa myöskään siihen, missä määrin syyttäjällä on oikeus 
käyttää näyttönä syyteharkinnassa ja mahdollisessa pääkäsittelyssä 
niitä tietoja, joita sovittelussa on ilmennyt itse pääasiasta. Esimerkiksi 
jos tekijä on sovittelussa myöntänyt syyllistyneensä rikokseen, saako 
syyttäjä hyödyntää tämän tiedon ratkaisussaan? Tai jos asianomistaja 
ilmoittaa sovittelussa, ettei hän olekaan aivan varma tekijästä ja tekijä 
on alunperinkin kiistänyt jutun? 



 

 

Sovittelumenettelyn luonteesta johtuen on perusteltu se pääsääntö, 
ettei menettelyssä pyritä hankkimaan näyttöä itse rikostapahtuman 
selvittämiseksi ja ettei sovittelijoita haasteta todistamaan pääkäsit-
telyyn tästä samasta syystä. Mutta lakivaliokunnan tulisi ottaa kantaa 
siihen, voisiko syyttäjällä missään tilanteessa, esimerkiksi jos 
ilmennyt seikka on rikoksesta epäillylle edullinen, hyödyntää sitä 
näyttönä salassapitosäännöksen estämättä. 
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rikosasiain sovittelua koskevasta lakiehdotuksesta 
 
HE 93/2005 
 
 
 
 
 

Yleistä 
 
Suomen Asianajajaliiton mielestä on tarpeellista säätää laki rikosasioiden sovittelusta ja luoda 
järjestelmä, joka mahdollistaa sovittelupalvelujen saatavuuden koko maassa. Toiminnan 
valtakunnallistaminen ja viranomaisille asetettu velvollisuus sovittelupalvelujen järjestämisestä 
poistaa nyt vallitsevan eriarvoisen tilanteen eri paikkakuntien välillä. Näin rikosjutun 
asianosaisten oikeusturva yleisesti ottaen paranee. 
 
Ehdotettu laki liittyy kiinteästi esitutkintaan, rikosprosessiin ja rikosoikeudelliseen 
seuraamusjärjestelmään. Kun sovittelulla on erityistä merkitystä nimenomaan 
rikosoikeudellisen järjestelmän kannalta, tulisi sovittelun yleisen ohjauksen seurannan ja 
kehittämisen kuulua oikeusministeriölle. Rikosoikeudellisten käytäntöjen yhtenäistämistä ja 
asianosaisten oikeusturvaa voitaisiin paremmin edistää, kun rikosasioiden sovittelua 
valvottaisiin ja ohjattaisiin muun rikosoikeudellisen järjestelmän ja rangaistusten 
täytäntöönpanojärjestelmän osana. 
 
 
 

Lain soveltamisalasta 
 
Lakiehdotuksen 1 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan sovittelu voi kohdistua myös sellaisiin riita-
asioihin, joissa ainakin yksi osapuoli on yksityinen henkilö. 
 
Rikosasian sovittelun tulisi koskea yksinomaan rikosasioita ja niihin liittyviä 
yksityisoikeudellisia vaatimuksia. Rikoksiin liittymätöntä sovittelupalvelua ei tulisi tämän lain 
nojalla järjestää. 
 
Koska rikosasioiden sovittelulla on lakisääteinen yhtymäkohta rikosoikeuteen, tulee sovittelun 
myös keskittyä tähän. Valtion ja kuntien kustannuksella tarjotaan myös riita-asioiden sovittelua 
ennen kaikkea tuomioistuinsovittelussa ja perheasioiden sovittelussa. Ei ole perusteltua järjestää 
yhteiskunnan varoin monia päällekkäisiä sovittelupalveluita. Päällekkäisten järjestelmien 
olemassaolo on omiaan myös luomaan käyttäjissä sekaannusta ja epävarmuutta. 
 
Ne yhteisöt ja kansalaisjärjestöt, jotka tällä hetkelläkin tarjoavat sovittelupalveluita, voivat 
jatkossakin toimittaa vapaaehtoisvoimin riita-asioiden sovittelua, mutta rikosoikeudellisen 
järjestelmän selkeyden ja tehokkuuden kannalta olisi parempi, että rikosasioiden sovittelusta 
annettava laki koskee ainoastaan rikosasioiden sovittelua, sen organisoimista ja rahoittamista. 
 
 
 

Sovittelijan kelpoisuusvaatimuksista 
 
Lakiehdotuksen 2 luvun 10 §:ssä on edellytetty, että sovittelutoiminnan vastuuhenkilöllä, 
sovittelijoilla ja muilla sovittelutoimintaan osallistuvilla tulee olla sellainen koulutus, taito ja 
kokemus, jota tehtävän asianmukainen hoitaminen edellyttää. Yksityiskohtaisissa perusteluissa 



 

 

todetaan, että kelpoisuus määritellään väljästi. Vastuuhenkilön ja ohjaajien pohjakoulutuksesta 
todetaan, että olisi perusteltua edellyttää heiltä vastaisuudessa korkeakoulututkintoa. 
 
Lain yleisten perustelujen kohdan 2.2. Kansainvälinen kehitys ja yhteistyö sekä ulkomaiden 
lainsäädäntö perusteella voidaan havaita, että kaikissa tarkastelun kohteena olevissa maissa 
Norjaa ja Tanskaa lukuun ottamatta sovittelijoina toimivat ammattilaiset eivätkä vapaaehtoiset 
kansalaiset. Tavallisimmin sovittelijoina toimivat sosiaalityöntekijät tai oikeuslaitoksen 
palveluksessa olevat henkilöt, jotka useimmiten ovat saaneet oikeustieteellisen koulutuksen. 
 
Suomessa muu lakisääteinen sovittelutoiminta edellyttää sovittelijalta ammatillista koulutusta. 
Tuomioistuinsovittelusta annetun lain mukaan tuomari toimii sovittelijana. Avioliittolain 20-23 
§:ssä säädetään perheasioiden sovittelusta. Lain mukaan kunnat ovat velvollisia järjestämään 
perheasioiden sovittelua. Myös muut yhteisöt tai yksityishenkilöt voivat harjoittaa 
perheasioiden sovittelutoimintaa, jolloin sovittelu on luvanvaraista ja edellyttää sovittelijalta 
määriteltyä ammattitaitoa, jonka taustalla on ammatillinen koulutus. Käytännössä perheasioiden 
sovittelijat ovat joko sosiaalityöntekijöitä, teologeja tai psykologeja. Lapsen tapaamisoikeutta 
koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain 6 § mukaan oikeus voi määrätä ns. 
täytäntöönpanosovittelijan. Sovittelijan pätevyydestä on määrätty lain 9 §:ssä ja lähtökohtana 
on psykologinen tai sosiaalityön koulutus. Tällaisena sovittelijana toimii ainakin suurimmilla 
paikkakunnilla tavallisesti psykologi. 
 
Kun rikosasioiden sovittelulle on annettu rikosjutun asianosaisten kannalta merkittäviä 
oikeusvaikutuksia, tulee lailla järjestettävän sovittelutoiminnan laadulle ja erityisesti 
sovittelijoiden pätevyydelle asettaa riittävän korkeat vaatimukset. Annetussa lakiehdotuksessa 
näin ei ole tehty. 
 
Hallituksen esityksessä sovittelujärjestelmä on tarkoitus rakentaa vapaaehtoissovittelijöiden 
varaan, joilta edellytettäisiin ainoastaan sovittelijan peruskurssitusta. 

 
On varsin ymmärrettävää, että alunperin nuorten tekemien rikosten sovittelukokeiluna alkanut 
toiminta rakentui vapaaehtoisten maallikkosovittelij öiden varaan tai, että esimerkiksi 
koulusovittelu toimii vapaaehtoisten oppilaiden ja opettajien varassa. 
 
Lakisääteinen sovittelu, jolla on lakisääteisiä oikeusvaikutuksia tulisi perustaa ammattimaiseen 
toimintaan. Tällä tavoin voitaisiin taata kansalaisten todellinen yhdenvertaisuus, heidän 
oikeuksiensa ja oikeudenmukaisuuden toteutuminen parhaiten. 
 
Joillakin paikkakunnilla rikosasioiden sovittelutoiminta on jo nyt ammattilaisten hoitamaa, 
useissa kunnissa mm. sosiaalityöntekijät toimivat sovittelijoina. Näin ollen on selvää, että 
sovittelun laatutaso eri paikkakunnilla on erilainen. Kansalaisten yhdenvertaisuus ei toteudu, jos 
sovittelijoina joillakin paikkakunnilla toimivat ns. maallikkosovittelijat. 
 
Asianajotoimistojen asiakkaat esittävät toisinaan kritiikkiä vapaaehtoissovittelijoiden 
toiminnasta. Yleisin väite on, että sovittelija on painostanut erityisesti nuoria tekemään 
vahinkojen korvaamisesta sopimuksen, jota he pitävät itselleen epäoikeudenmukaisena tai 
kohtuuttomana. Toisinaan myös sovittelussa laadittujen sopimusten juridinen ja tekninen taso 
on ollut varsin heikko. Myös sopimusten täytäntöönpanon opastaminen on joko laiminlyöty tai 
ollut puutteellista. 
 
 

Yleisperusteluissa arvioidaan, että lain säätämisen jälkeen tarvittaisiin noin 2 500 sovittelijaa ja 
sovittelutapauksia olisi noin 8 500. Jos sovittelijat toimivat pääsääntöisesti pareittain, olisi 
sovittelijaa kohden noin 6,8 tapausta vuosittain. Jos sovittelija toimii yksin, olisi 
sovittelutehtäviä noin 3,4 sovittelijaa kohden vuodessa. 
 
Sovittelijan ammattitaito kehittyy sitä paremmaksi, mitä enemmän hänellä on sovittelutehtäviä, 
tämän vuoksi olisi perusteltua keskittää sovittelu ammattimaisille sovittelijoille. 
Ammattimainen sovittelija voisi pienemmillä paikkakunnilla hoitaa tehtävää muuhun toimeen 
liittyvänä ja suuremmilla paikkakunnilla päätoimisesti. 
 
 

Kun rikosasioiden sovittelusta annetaan laki, jonka mukaan sovittelupalvelut tulevat 
valtakunnallisesti saataville, muodostuu vastaavasti kansalaisille oikeus saada asiansa 
sovitteluun. Asianajajan velvollisuutena on varmistaa, että hänen päämiehensä saa hyväkseen 
rikosasiassa sovittelupalvelun, jos se turvaa päämiehen edun toteutumisen parhaiten. Jos 



27 

 

valittavana on tuomioistuinsovittelu tai maallikon toimittama rikosasian sovittelu, on melko 
selvää, että päämiehelle suositellaan ensisijaisesti tuomioistuinsovittelun käyttämistä. 
 
 
 

Menettely sovittelua toteutettaessa 
 
Lakiehdotuksen 3 luvun 13 §:ssä säädetään, että aloitteen sovitteluun voi tehdä rikoksen 
osapuoli, poliisi- tai syyttäjäviranomainen tai muu viranomainen. 
Yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että aloitteen tekevänä viranomaisena voisi tulla 
kyseeseen lastensuojelu- tai oppilashuoltoviranomaiset sekä oikeusaputoimistot. 
 
Ei ole perusteltua rajata aloitteentekomahdollisuutta ainoastaan rikoksen osapuoliin ja 
viranomaisiin. Sovittelun mahdollisimman laajan käyttämisen edistämiseksi tulisi mahdollistaa, 
että myös muut tahot, kuten esimerkiksi opettaja, naapuri, tukihenkilö tai muu lähisukulainen 
kuin huoltaja voisi tehdä aloitteen. Kun sovittelutoimisto on velvollinen joka tapauksessa 
hankkimaan sovittelun osapuolten suostumuksen sovittelun aloittamiselle, ei aloitteen 
tekemisen vapaamuotoisuudella ja aloitteenteko-oikeuden laajuudella voi olla mitään 
haittavaikutuksia osapuoliin. 
 
Oikeusaputoimistoa ei voi pitää viranomaisena samassa mielessä kuin muita hallituksen 
esityksessä tarkoitettuja viranomaisia. Oikeusaputoimisto rinnastuukin lähinnä 
asianajotoimistoon ja julkisella oikeusavustajalla on sama salassapitovelvollisuus kuin 
asianajajalla. Lakiehdotuksen sanamuoto estäisi asianajajaa tekemästä sovittelualoitteen, mutta 
sallisi sen julkiselle oikeusavustajalle. Tämä ei missään tapauksessa voi olla rikosasian 
asianosaisten edun mukainen järjestely. 
 
Lakitekstiin tulisikin lisätä maininta, että aloitteen voi tehdä jo mainittujen lisäksi myös muu 
taho, jonka tietoon on tullut tarve sovittelun käynnistämisestä. 
 
 
 

Sovittelutoimiston tehtävät 
 
Lakiehdotuksen 3 luvun 16 §:n 4-kohdan mukaan sovittelutoimiston tulee sovittelun päätyttyä 
toimittaa sovittelualoitteen tehneelle poliisi- tai syyttäjäviranomaiselle salassapitoa koskevien 
säännösten estämättä tieto sovittelun kulusta ja lopputuloksesta. 
 
Yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että kun sovittelu on päättynyt, sen lopputulos jää 
usein sovittelualoitteen tehneen poliisi- tai syyttäjäviranomaisen arvioitavaksi. Ja edelleen, että 
edellä mainittujen viranomaisten on tärkeää tietää, onko sovittelussa päästy sopimukseen vai ei. 
Samoin niiden on tärkeää tietää, millä tavalla sopimus on syntynyt tai millaisiin tosiseikkoihin 
se perustuu. 
 
On selvää, että rikosasiaa tutkivan poliisin ja syyteharkintaa tekevän syyttäjän on tiedettävä, 
onko sovittelun tuloksena syntynyt sopimus vai ei. Myös sopimuksen sisällön tunteminen voi 
olla tärkeää, erityisesti sen selville saaminen, miltä osin asia on sovittu. Näin ollen on 
perusteltua toimittaa syntynyt sopimus kyseisille viranomaisille. 
 
Sen sijaan selostuksen antaminen sovittelun kulusta poliisille tai syyttäjälle ei ole perusteltua. 
Lakiehdotuksen perusteluissa ei ole tarkemmin määritelty, mitä tällainen selostus pitäisi 
sisällään. Jos kyse on vain sovittelutapaamisten päivämääristä tai kerroista tai vastaavista 
teknisistä tiedoista, ei liene estettä selostuksen antamiselle. Yksityiskohtaisten perustelujen 
valossa näyttäisi kuitenkin olevan kyse muusta kuin teknisistä tiedoista. Jos tarkoitus on 
tarkemmin selvittää osapuolten keskusteluja tai ilmoituksia tai muita sisällöllisiä seikkoja, ei 
tällaista selostusta tule luovuttaa kenellekään muulle kuin sovittelutoimistolle. 
 
Sovittelun luottamuksellisuus vaarantuu, jos sovittelun yksityiskohtia selostetaan 
viranomaisille. Sovittelua on joskus käytännössä käytetty muihin tarkoituksiin kuin sovinnon 
aikaansaamiseen. Esimerkiksi rikosjutun asianomistajat ovat halunneet saada syytteen 
nostamiseksi lisänäyttöä syylliseksi epäiltyjen kanssa käymiensä sovittelukeskustelujen avulla. 
Liian yksityiskohtaisten tietojen selostaminen sovittelun kulusta poliisille tai syyttäjälle 
vaarantaa myös rikoksen osapuolien oikeusturvaa. Näiden syiden vuoksi tällaisia selostuksia ei 
tulisi tehdä. 
 
Ainostaan sovittelun lopputuloksena syntynyt sopimus tai ilmoitus sovittelun epäonnistumisesta 
tulee toimittaa poliisi- tai syyttäjäviranomaiselle. Mikäli jokin selostus näiden lisäksi annetaan, 



 

 

tulee määritellä, mitkä ovat ne teknisluontoiset tiedot, jotka luovutetaan kyseiselle 
viranomaiselle. 
 
Lakitekstin sanamuoto on myös hieman epätarkka, jos vertaa sitä 13 §:ään. Lakitekstin pitäisi 
olla kirjoitettu siten, että aloitteen tehneestä tahosta riippumatta sovittelun tuloksena syntynyt 
sopimus tai tieto sovittelun epäonnistumisesta toimitetaan juttua tutkivalle poliisiviranomaiselle 
tai syyttäjäviranomaiselle. 
 
 
 

Alaikäisen edustaminen sovittelussa 
 
Hallituksen esityksen yleisperusteluissa todetaan, että ei ole pidetty perusteltuna kovin suuresti 
poiketa siitä, mitä yleislainsäädännössä määrätään alaikäisen edustamisesta. Esityksessä on 
lähdetty siitä, että huoltajan suostumus lapsen osallistumisesta sovitteluun on tarpeen. Lisäksi 
on katsottu, että sovittelun luonteesta johtuen lapsen oma suostumus on tarpeen. 
 
Oikeudenkäymiskaaren 12 luvun ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 4 §:n mukaan 
rikosasioissa lapsen puhevallan käyttämisen kannalta on ratkaisevaa alaikäisen ikä. Raja kulkee 
15 ikävuodessa. Alaikäisellä, joka on täyttänyt 15 vuotta on itsenäistä puhevaltaa tai huoltajan 
ohella rinnakkainen puhevalta. Näin ollen 15-vuotias voi esimerkiksi asianomistajana 
rikosasiassa käyttää itsenäistä puhevaltaa. 
 
Rikosoikeudellinen vastuu alkaa vasta 15-vuotiaana, mutta rikosasioiden sovittelussa on jo nyt 
käsitelty myös tätä nuorempien tekemiä rikoksia. 
 
Alle 15-vuotiaan osalta sovittelun käynnistämiseen ja sovittelusopimuksen tekemiseen 
vaaditaan lähes aina vanhempien suostumus. Lapsen edustamisesta hänen täytettyään 15 vuotta 
tulisi tehdä tarkempi selvitys ja ottaa lakitekstiin tarvittaessa maininta lapsen iästä, jotta 
alaikäisen oikeudet voitaisiin toteuttaa mahdollisimman hyvin. 
 
Lakiehdotuksen 3 luvun 18 §:n 2 momentissa on määräys siitä, että sovittelutoimisto päättää 
alaikäisen huoltajan osallistumisesta sovittelutapaamiseen. Huoltajan osallistuminen voitaisiin 
evätä, jos se on ilmeisesti lapsen edun vastaista. Yleisen lainsäädännön perusteella on 
katsottava, että kun sovitteluun osallistuva lapsi on alle 
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15-vuotias, ei huoltajaa voi estää osallistumasta sovitteluun, koska lapsella ei ole itsenäistä 
puhevaltaa. 
 
Jos tilanne on sellainen, että lapsen huoltaja vaarantaa sovittelun onnistumisen ja sovittelun 
katsotaan olevan lapsen edun mukaista, on lapselle määrättävä edunvalvojan sijainen sovittelua 
varten. 
 
 

Lapsen suostumuksen saaminen sovitteluun ja hänen henkilökohtainen osallistumisensa 
sovitteluistuntoon on lakiehdotuksen perusteluissa asetettu sovittelun edellytyksiksi. Asiaa ei 
voi ilmaista näin lakonisesti, koska on lapseen kohdistuvia rikoksia, joissa häntä sovittelussa 
voi edustaa yksinomaan hänen vanhempansa. Esimerkiksi hyvin pieneen lapseen kohdistunut 
rikos voi synnyttää tekijälleen vahingonkorvausvelvollisuuden. Tällaisessa tilanteessa lapsen 
suostumuksella tai hänen kuulemisellaan ei ole merkitystä, hänen vanhempansa voivat hoitaa 
vahingonkorvauksista sopimisen sovittelussa ilman lapsen itsenäistä roolia. 
 
 
 

Tampereella, lokakuun 12. päivänä 2005 
 
 
 

Eija Karimaa 
asianajaja 
 
 

Asianajotoimisto Karimaa & Vähätalo Oy 
Näsilinnankatu 22 A 10 33210 Tampere p. 03 
2700100 
email eija.karimaa@karimaa-vahatalo.fi 
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Kuulemistilaisuus 13.10.2005 
 
 
 

HE 93/2005 vp laiksi rikosasioiden sovittelusta 
 
 

Ensi- ja turvakotien liitto ry. pitää tärkeänä, että rikos- ja riita-asioiden sovittelun 
asema ja toiminnan säätely saavat lainsäädäntöpohjan. Liitto on todennut tämän 
myös iain valmistelun aikana toukokuussa 2002 sosiaali- ja terveysministeriölle 
rikos- ja riita-asioiden sovittelun valtakunnallistamista ja säänte-lytarvetta 
selvittäneen työryhmän muistiosta antamassaan lausunnossa. Ensi-ja turvakotien 
liitto on keskittynyt näkemyksissään perhe- ja lähisuhdeväkival-tarikosten 
sovitteluun ja ne pohjautuvat paljolti liiton käytännön työssä, kuten 
turvakotitoiminnassa esiin tulleisiin seikkoihin. Suhtaudumme pidättyvästi per-
heväkivallan sovitteluun ja pidämme tärkeänä, että sovittelua määrittävässä 
lainsäädännössä huomioidaan se, että perhe- ja lähisuhdeväkivallan sovittelu 
eroaa ominaispiirteiltään muiden rikosten sovittelusta. Tämän vuoksi haluamme 
nostaa esiin seuraavia asioita: 

 
 

Sovittelun yleiset edellytykset / yleiset säännökset 
 
Lakiehdotuksessa todetaan, että "sovittelu voidaan toteuttaa vain sellaisten 
osapuolten kesken, jotka ovat henkilökohtaisesti ja vapaaehtoisesti ilmaisseet 
suostumuksensa sovitteluun ja jotka pystyvät ymmärtämään sovittelun ja siinä 
tehtävien ratkaisujen merkityksen". Tämä asettaa vaatimuksia sovittelutoimistolle, 
sovittelutoiminnan vastuuhenkilölle ja sovittelijoille. Perheväkivallan sovittelu vaatii 
asiantuntemusta huomioida perheväkivallan dynamiikkaan liittyviä seikkoja, kuten 
tietoisuutta siitä, että väkivallan mahdollisesti aiheuttama traumatisoituminen on 
saattanut heikentää uhrin ymmärryskykyä. On varmistettava uhrin vapaaehtoinen 
suostuminen sovitteluun, osapuolten tasavertaisuus ja turvallisuus sekä se, että 
uhri on ymmärtänyt sovittelun ja siinä tehtävien ratkaisujen merkityksen. Mikäli 
uhrin (osapuolten) kyvystä ymmärtää asian merkitys ei saada riittävää selvyyttä, 
sovittelua ei tule käynnistää. Lisäksi on huomioitava olemassa oleva riski, että 
rikoksesta epäillyn ja uhrin kohtaamistilanne muodostuu uhria uudelleen 
traumatisoivaksi huolimatta siitä, että osapuolet olisivat tulleet tapaamiseen 
vapaaehtoisesti. 
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Sovittelussa käsiteltävät asiat 
 
Lakiehdotuksessa lähdetään siitä, että sovittelussa voitaisiin periaatteessa kä-
sitellä minkä tyyppisiä rikoksia tahansa, "sellaisia rikoksia, joiden arvioidaan 
soveltuvan soviteltaviksi". Ensi- ja turvakotien liiton näkökulmasta perheväki-
vallan sovittelulle on olemassa selkeitä esteitä. Näkemyksensä liitto perustaa 
pitkäaikaisen työskentelynsä tuloksiin (Perheväkivallan kohtaaminen 
sovittelussa -kehittämisprojekti 2001-2004). Perheväkivaltarikoksia ei tule 
sovitella, kun 
- väkivalta on vakavaa 
- väkivalta on toistuvaa tai se on jatkunut pitkään 
- asianosaiset ovat olleet sovittelussa toistuvasti perheväkivaltarikoksen 

seurauksena 
- väkivalta on sisältänyt seksuaalista väkivaltaa 
- väkivalta on kohdistunut lapseen 
- lähestymiskielto on voimassa 
 
Perheväkivaltarikosta ei tule sovitella myöskään silloin, kun tekijä 
- kiistää tai kieltää tekonsa 
- vähättelee tekoaan 
- painostaa uhria sopimukseen 
- ei salli pahoinpitelystä puhuttavan sovittelussa 
- ei esitä haluaan hyvittää ja korvata tekemäänsä rikosta 
- käyttää sovittelua selvästi oman etunsa, esim. syyttämättäjättämispäätök-

sen tavoittelemiseksi 
 
 

Sovittelutoimintaan osallistuvilta henkilöiltä vaadittava kelpoisuus 
 
Lakiehdotuksessa on todettu, että sovittelutoimintaan osallistuvilla henkilöillä 
tulee olla sellainen koulutus, taito ja kokemus, jota tehtävän asianmukainen 
hoitaminen edellyttää. Tarkempia säännöksiä kelpoisuusvaatimuksista voidaan 
tarvittaessa antaa valtioneuvoston asetuksella. Lakiehdotuksen yksityis-
kohtaisissa perusteluissa vapaaehtoiseksi sovittelijaksi aikovan pätevyyden 
vähimmäisvaatimuksena olisi 30-40 tunnin peruskoulutus. Lisäksi todetaan, että 
sovittelun vastuuhenkilöiden ja ohjaajien peruskoulutukseksi saatettaisiin työn 
vaativuuden vuoksi vaatia korkeakoulututkintoa. Ensi- ja turvakotien liitto 
korostaa, että perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan liittyy erityispiirteitä, jotka edellyt-
tävät sovittelutoimintaan osallistuvilta henkilöiltä ihmissuhdetaitoja sekä erityistä 
perehtyneisyyttä väkivaltaan ja siihen liittyen tietämykseen traumasta ja 
traumatisoitumisesta. Näin ollen katsomme riittämättömäksi, että kelpoisuus-
vaatimuksista tarvittaessa säänneltäisiin asetuksella. Liiton näkemyksen 
mukaan lakiin tulisi kirjata, että sovittelutoimintaan osallistuvalta henkilöltä 
vaaditaan peruskoulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon alalta sekä erityistä 
väkivaltaspesifiä koulutusta. Traumatisoivien asioiden kanssa työskentely al-
tistaa myös sovittelijan sijaistraumatisoitumiselle. Katsomme, että koulutuksen 
lisäksi sovittelijat tarvitsevat työnohjausta. Ensi- ja turvakotien liitto pitää myös 
suotavana ja mahdollisesti kirjattuna lain yksityiskohtaisiin perusteluihin, liittyen 
sovittelijoiden kelpoisuuteen, että perheväkivaltaa sovitteleva tuntee Perhe-ja 
lähisuhdeväkivallan sovittelun toimintamallin ja siihen liittyvän Oppaan lä 
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hisuhdeväkivallan rikosasioiden sovittelua harkitsevalle. Nämä ovat Perhevä-
kivallan kohtaaminen sovittelussa -kehittämisprojektin 2001-2004 julkaisuja. 

 
 

Sovittelijan tehtävät 
 
Lakiehdotuksen mukaan sovittelijan tulee järjestää sovittelutapaamiset 
osapuolten kanssa. Lakiehdotuksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on lisäksi 
todettu siten, että "tarkoitus on, että sovittelija voisi harkintansa mukaan 
järjestää myös kahdenkeskisiä tapaamisia osapuolten kanssa. Esimerkiksi 
lähisuhdeväkivaltatapauksissa tämä on usein tarpeen". Ensi- ja turvakotien lii-
ton näkemyksen mukaan on erittäin tärkeää, että lain 17 §:n 1 kohtaan kirjataan 
sovittelijan velvoite järjestää erillistapaamiset silloin, kun kyse on perhe-ja 
lähisuhdeväkivallan sovittelusta. Sovittelussa kumpaakin osapuolta tulee kuulla 
erikseen. Tämä on merkityksellistä heidän oikeusturvansa kannalta ja siksi, että 
näin mahdollistuu sovittelutilanteen turvallisuus, luottamuksellisuus ja 
tasavertaisen kuulemisen mahdollisuus. On erittäin suuri riski, että yhteisessä 
sovittelutapaamisessa parisuhdeväkivaltaa kokeneen naisen mahdollisuudet 
tasavertaiseen neuvottelutilanteeseen eivät toteudu. 

Marita Ruohonen 
toimitusjohtaja 
Ensi- ja turvakotien liitto 
Auli Ojuri 
kehittämispäällikkö 
Ensi-ja turvakotien liitto 
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Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 
 
 
 
Naisten Linja Suomessa ry pyytää saada tulla kuulluksi lakivaliokunnan käsitellessä hallituksen esitystä 
(HE 93/2005) laiksi rikosasioiden sovittelusta. Yhdistys haluaa ilmaista huolensa lähisuhteissa 
tapahtuvan väkivallan sovitteluun liittyvistä ongelmista. Naisten Linja Suomessa ry suhtautuu 
kielteisesti näiden rikosten sovittelemiseen. 
 

Läheisuhteessa tapahtuvalle väkivallalle on tyypillistä tekijän ja uhrin välinen epätasa-arvo. Esimerkiksi 
parisuhdeväkivallan kohteena oleva nainen joutuu jatkuvasti omassa toiminnassaan ottamaan 
huomioon, miten hänen käyttäytymisensä vaikuttaa mieheen. Tästä syystä väkivallan uhrin 
mahdollisuus kertoa aidosti omista kokemuksistaan ja tunteistaan ilman väkivallan pelkoa ei toteudu. 
 

Läheissuhteessa tapahtuneelle väkivallalle on ominaista, että tekijä ei tunnista olevansa väkivaltainen. 
Väkivallan kierteen katkaiseminen edellyttääkin selkeää kannanottoa siitä, että tekijä on syyllistynyt 
rikokseen. 
 

Voimme pyydettäessä tulla tarkemmin kertomaan, minkälaisia ongelmia liittyy läheissuhteis-sa 
tapahtuvan väkivallan sovittelemiseen. 
 

Helsigissä 7.10.2005 
 
NaisteffOija Suomessa ry:n puolesta 
 

Pirjf^^ikonefr      " ~" 
Projektipäällikkö 
Naisten Linja 
puh. 09 - 436 1008, 0500 923274 
sähköposti: toimisto@naistenlinja.com 

Naisten Linja Suomessa ry on voittoa tuottamaton yhdistys, jonka pyrkimyksenä on vastustaa naisiin 
kohdistuvaa väkivaltaa ylläpitäviä asenteita ja rakenteita yhteiskunnassa, poistaa tällainen väkivalta 
yhteiskunnallisella ja yksilötasolla sekä auttaa väkivallan kohteeksi joutuneita naisia ja muita osallisia. 
Yhdistys ylläpitää Raha-automaattiyhdistyksen tuella maksutonta, valtakunnallista neuvonta- ja 
tukipuhelinta Naisten Linjaa. Naisten Linja palvelee suomeksi, ruotsiksi, venäjäksi ja englanniksi. 
Yhdistys järjestää Helsingin kaupungin tuella myös avointa ryhmätoimintaa väkivaltaa kokeneille 

naisille. 
 
 

OPTL 
Päivi Honkatukia 
Helsinki 13.10.2005 
 
 

Lausunto lakivaliokunnalle HE 93/2005 johdosta 
 
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (OPTL) pitää rikosasioiden sovittelun lakisääteistämistä tervetulleena asiana. 
Sovittelumenettelyä on sovellettu Suomessa 1980-luvulta lähtien, yleisimmin kuntien sovittelutoimistojen 
järjestämänä vapaaehtoistoimintana. Mahdollisuus sovitteluun on tällä hetkellä noin puolessa Suomen 
kunnista. 

HE 93/2005 vp 
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Rikosasioiden sovittelun lakisääteistäminen merkitsee sovittelun laajentamista koko maahan, mikä on tärkeää 
Suomessa asuvien ihmisten yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Näin kaikille on mahdollista taata tasapuolinen 
kohtelu rikosasioissa riippumatta siitä, missä he asuvat. Sen seurauksena, että palvelua ei ole ollut saatavissa 
maanlaajuisesti, sen käyttöä on viime vuosina vähennetty. Yhdenvertaisuusongelmia ei pidä korjata ottamalla 
pois niiltä, joilla on, vaan antamalla niille, joilta puuttuu. 
 
Suomalaisessa rikosasioiden sovittelumenettelyssä korostuu sovittelun vapaaehtoisuus ja usko siihen, että 
ihmiset kykenevät ratkaisemaan ainakin osan konflikteistaan itse ilman valtiovallan puuttumista. Sovitteluun 
osallistuminen on vapaaehtoista, sovittelijat ovat maallikoita (heiltä ei vaadita erityistä koulutusta) ja he tekevät 
sovittelua vapaaehtoistyönä (eivät saa palkkaa, ainoastaan kulukorvauksen). Sovittelijoilta edellytetään 
kuitenkin lyhyen (n. 30 tuntia) koulutuksen läpikäymistä. Puolueettoman sovittelijan avulla käydyssä 
neuvottelussa osapuolet voivat päästä keskenään sopimukseen siitä, miten tekijä hyvittää tekemänsä vääryyden 
uhrille. He keskustelevat asiasta tasavertaisina neuvottelukumppaneina ja päättävät itse, tekevätkö he 
sopimuksen. Sovittelu ei johda automaattisesti asian rikosoikeudellisen käsittelyn loppumiseen. Syyttäjä 
lopulta ratkaisee, tekeekö hän saavutetun sopimuksen takia syyttämättäjättämispäätöksen vai nostaako hän 
syytteen. 
 
OPTL suhtautuu tyydytyksellä siihen, että monet laitoksen vuonna 2002 sovittelua koskevaan 
mietintöluonnokseen antamassa lausunnossa esiin nostamat seikat on otettu huomioon nyt käsiteltävässä 
ehdotuksessa. Nykyinen ehdotus mm. rajautuu rikosasioiden sovitteluun ja riita-asiat on suljettu sen 
ulkopuolelle, alaikäisten asema on otettu huomioon ja soviteltavien rikosten ala on määritelty aikaisempaa 
tarkemmin. 
 
 

Nuoret sovittelussa 
 
Sovittelukäytäntö sopii hyvin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa sovellettuun kriminaalipoliittiseen linjaan, 
jossa ennen rikosoikeutta on mietittävä muiden keinojen toimivuutta. Sovittelu on yksi tällainen keino. 
Suomessa tämä linja on näkynyt mm. siinä, että vankien määrä on laskenut viimeisten vuosikymmenten aikana 
radikaalisti, joskin se on viime vuosina lähtenyt nousuun. Erityisesti nuorten tuomitsemista ehdottomaan 
vankeusrangaistukseen on kaiken saatavilla olevan tutkimustiedon perusteella syytä välttää. Vankeusrangaistus 
ei toimi yhteiskuntaan integroimisen välineenä, usein pikemminkin päinvastoin. 
 
Suomessa sovittelumenettely onkin alun perin suunnittelu ja sitä on sovellettu varsinkin nuorten tekemien 
rikosten käsittelyyn; se on yksi varhaisen puuttumisen keino, jossa rikoksentekijän on mahdollista ottaa vastuu 
teostaan ja hyvittää se uhrille sekä näin tehdessään kasvaa kohti 
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vastuuntuntoista kansalaisuutta. Tästä toiminnasta on saatu hyviä tuloksia ja toimintaa kehitetään jatkuvasti. 
Sovittelun käyttö tällaisessa tarkoituksessa on laajasti hyväksytty asia. OPTL pitää hyvänä, että alaikäisten 
asema on otettu huomioon ehdotuksen yksityiskohtaisissa perusteluissa (s. 16). 
 
Viime aikoina sovittelussa on pyritty ottamaan huomioon myös suomalaisen yhteiskunnan 
monikulttuuristumisen haasteet. Esimerkiksi Vantaalla on kehitetty sosiaalisen sovittelun mallia, jossa on 
koulutettu sekä kantaväestöön että maahanmuuttajaryhmiin kuuluvia henkilöitä sovittelijoiksi. Tapaukset ovat 
ohjautuneet paitsi poliisilta ja syyttäjältä, myös esim. kouluista. Sosiaalisen sovittelun yksi tavoite on pyrkiä 
ehkäisemään konfliktien kehittymistä rikoksiksi. Monet käsitellyistä tapauksista ovat olleet nuorten välisiä 
konflikteja tai nuorten tekemiä rikoksia. Lakisääteistäminen edistää myös tällaisen haasteellisen mutta tärkeän 
ennaltaehkäisevän toiminnan kehittämistä. 
 
 
 

Sovittelun ala 
 
Nyt käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen valmistelussa on herättänyt erimielisyyttä erityisesti se, millaisia 
rikoksia sovittelumenettelyssä voidaan käsitellä. Myös OPTL kiinnitti huomiota tähän seikkaan vuonna 2002 
antamassaan lausunnossa. Nyt käsiteltävässä esityksessä tätä tärkeää yksityiskohtaa on tarkennettu. Vaikka itse 
säännös (§ 3) on edelleen melko avoin, muutos on oikeansuuntainen, erityisesti kun otetaan huomioon 
perusteluissa esitetyt tarkennukset. OPTL pitää tärkeänä, että tapausten sovitteluun sopivuuden arvioinnissa 
otetaan huomioon mm. osapuolten voimatasapaino, minkä vuoksi esimerkiksi lähisuhdeväkivallan sovitteluun 
on suhtauduttava varauksellisesti, kuten esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan (s. 16). 
 
Yksi esimerkki rikoksista, joissa osapuolten voimatasapainolla on merkitystä, on parisuhdeväkivalta. Vuosittain 
noin kymmenesosa kaikesta poliisin tietoon tulleesta väkivallasta tilastoidaan perheväkivallaksi. Usein tällainen 
väkivalta tulee viranomaisten tietoon, kun se on jatkunut suhteellisen kauan sekä muuttunut toistuvaksi ja 
vakavaksi. 
 
Uhrin oikeusturva ei toteudu, jos on olemassa riski, että häntä painostetaan suostumaan sovitteluratkaisuun. 
Tutkimukset osoittavat, että parisuhdeväkivallan sovittelu toimii parhaiten silloin, kun uhrilla on voimavaroja 
tehdä omaa elämäänsä koskevia ratkaisuja. Tapauksia sovitteluun lähettävillä poliisilla ja syyttäjällä ei 
välttämättä ole valmiuksia tämän arviointiin. Myös sovittelua ohjaavilla sovittelutoimistoilla sekä sovittelijoilla 
pitäisi olla erityisasiantuntemusta parisuhdeväkivallasta ilmiönä. Tämä on seikka, joka pitäisi ottaa huomioon 
paitsi asiaa käsittelevien viranomaisten myös sovittelijoiden että sovittelua ohjaavien sovittelutoimistojen 
koulutuksessa. 
 
On myös syytä huomauttaa, että sovittelu ei tarkoita sitä, etteikö asiaa voitaisi viedä oikeuteen, vaan syyttäjä 
ratkaisee tämän. Joissakin tapauksissa sovittelusta voi olla hyötyä sekä tekijälle että uhrille. Tässä on olennaista 
sen selvittäminen, että osapuolet ovat tasa-arvoisia neuvottelukumppaneina eikä esimerkiksi uhri suostu 
sovitteluun painostettuna tai sen vuoksi, että hän pelkää tekijää. Tämän arvioiminen on erittäin vaativa tehtävä, 
ja edellyttää sensitiivisyyttä, tietoa väkivallan vaikutuksista ja siten koulutusta. 
 
OPTL kiinnitti sovittelijoiden koulutuksen järjestämiseen huomiota jo vuonna 2002 sovittelua koskevaa 
mietintöluonnosta koskevassa lausunnossaan. Koulutusta on tarjottava pari- ja muissa 
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läheissuhteissa tapahtuvan väkivallan dynamiikasta ja vaikutuksista uhriin, sekä ylipäätään tekijän ja uhrin 
välisen voimatasapainon arvioimiseksi. Tämäntyyppisen koulutuksen tarve olisi syytä huomioida sekä 
sovittelijoiden perus- että jatkokoulutuksessa, josta ehdotetaan säädettäväksi esityksessä (§ 10 ja § 11 sekä 
niiden yksityiskohtaiset perustelut). OPTL pitää myönteisenä, että sovittelijoiden peruskoulutukseen on 
ehdotettu sisältyvän koulutusta myös vahingon-korvauskysymyksistä (yksityiskohtaiset perustelut, s. 18). 
 
Suomessa kuten muissakin maissa on kehitetty myös muunlaisia malleja parisuhdeväkivallan katkaisemiseksi. 
Esimerkkinä tästä on Espoon yhteistyömalli, jossa parisuhteessaan väkivaltaa tehnyt mies ohjataan poliisin 
toimesta Lyömättömän Linjan väkivallan katkaisuohjelmaan samaan aikaan, kun hänen rikoksensa käsittely 
etenee rikosoikeusjärjestelmässä. On myös ehdotettu, että tuomioistuin voisi tuomita väkivaltaan tehneen 
miehen tämäntyyppiseen hoito-ohjelmaan. Tämä ehdotus on kuitenkin ristiriidassa suomalaisen uusklassisen 
rikosoikeusajattelun kanssa, jossa hoito ja kontrolli ovat perinteisesti erotettu toisistaan. Molemmista 
lähestymistavoista (sovittelusta ja muista väkivallan katkaisuohjelmista) tarvitaan lisää tutkimusta, jotta 
voitaisiin paremmin arvioida, miten ne toimivat väkivallan katkaisemisen välineenä. 
 
 

Sovittelutoiminnan tilastointi 

Sovittelun kehittämisvaiheessa toimintaa on tutkittu monipuolisesti, myös OPTL:ssa. Nämä tutkimukset ovat 
kuitenkin olleet erillisselvityksiä. Laitos pitää yhtenä keskeisenä sovittelutoiminnan arvioinnin edellytyksenä 
sitä, että toiminnan seuraamiseksi rakennetaan pysyvä seurantajärjestelmä. Erityisen tärkeää tämä on nyt, kun 
sovittelutoimintaa ollaan lakisääteistämässä. Tällä hetkellä ei ole olemassa sellaista tiedonkeruujärjestelmää, 
joka tuottaisi jatkuvasti päivitettävää tietoa mm. sovittelun yleisyydestä. Luontevimpana tällaisen järjestelmän 
kehittämispaikkana laitos pitää STAKES:ia. 
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Asiantuntijakuuleminen rikosasioiden sovittelusta (HE 93/2005) 
Lakivaliokunta 14.10.2005 
 
 

Naisjärjestöt yhteistyössä - Kvinnoorganistationer i samarbete NYTKIS ry:n lausunto lakiesityksestä 
rikosasioiden sovitteluksi 
 
Hallitus antoi kesäkuussa eduskunnalle lakiesityksen rikosasioiden sovittelusta. Naisjärjestöt yhteistyössä - 
Kvinnoorganisationer i samarbete NYTKIS ry vaatii, että pari- ja lähisuhteissa tapahtuva väkivalta ja 
seksuaalinen väkivalta rajataan lain ulkopuolelle. Sovittelu ei sovi tapauksiin, joissa uhrin ja tekijän välillä on 
läheinen ihmissuhde. 
 
Sovittelun ideologia 
 
Sovittelussa rikos ymmärretään konfliktiksi tekijän ja uhrin välillä. Sovittelun ideologia sisältää kritiikkiä 
modernia rikosoikeusjärjestelmää kohtaan. Toisin kuin tuomioistuimen käsittelyssä, sovittelun ajatuksena on 
tarjota osapuolille mahdollisuus ymmärtää toisiaan. Kummallekin osapuolelle annetaan tilaisuus kertoa 
näkemyksensä konfliktista, sen synnystä ja vaikutuksista elämäänsä. Sovittelusopimuksen sisältönä on 
aiheutuneen vahingon korvaaminen yhdessä sovitulla tavalla. Hyödyt, joita osapuolet sovittelussa saavuttavat, 
ovat hyvin erilaiset. Tekijän odotetaan ymmärtävän tekonsa epäoikeudenmukaisuus ja, kohtaamalla teon uhri, 
tekijän odotetaan haluavan korvata uhrille aiheuttamansa vahinko. Ihannetilanteessa tekijä saavuttamansa 
ymmärryksen kautta estyy syyllistymästä uudestaan samanlaiseen tekoon. Uhrin saavuttamaksi hyödyksi 
kuvataan sovitteluideolog-ioissa sitä, että hän tapaa tekijän uudestaan silmästä silmään, mutta tulee samalla 
ymmärtämään oman uhriksi joutumisensa satunnaisuuden. Tätä kautta uhri voi vapautua rikoksen aiheuttamista 
peloista. Niin ikään tekijän vapaaehtoinen suostuminen kompensaatioihin saattaa lisätä hänen halukkuuttaan 
suorittaa korvaukset uhrille. Pakkoprosessin jäljiltä kompensaatiohalukkuus ei ehkä olisi yhtä ilmeinen. 
 
Sovittelun perusajatuksiin kuuluu sovitteluun osallistuvien tasavertaisuuden korostaminen. Tasavertaisuus on 
nähty edellytyksenä sovittelulle, jonka tausta-ajatuksena on ollut rikollisen teon seurausten kohtaaminen, 
anteeksi pyytäminen ja antaminen ja eheytyminen tätä kautta. Sovittelun edellytyksenä ei Suomessa kuitenkaan 
ole, että tekijä tai uhrin asemassa oleva henkilö tai osapuolena oleva yhteisö osallistuisi sovitteluprosessiin 
henkilökohtaisesti. Toisaalta sovittelussa sovitellaan siis tekoja, joissa tekijä kiistää vastuunsa. Tekijältä ei 
edellytetä todellista katumista tai anteeksipyyntöä. Sovitteluistunnoissa käsitellään itse tekoa, ja niissä on 
sovittelijoina toimineiden henkilöiden mukaan esiintynyt lukuisia tekniikoita, joilla tekijät välttävät ottamasta 
vastuun rikoksesta. Tällaisia keinoja ovat teon vähättely, kiistäminen, oikeuttaminen ja syyllistäminen. 
Tekniikat ovat parisuh-deväkivallantekijöille tyypillisiä. 
 
Sovittelun tuloksena tehdään sopimuksia myös ilman, että tekijä saapuisi sovittelutapaamiseen. So-
vittelutapahtumasta muodostuukin eräänlainen pienoisoikeudenkäynti, jossa käsitellään tapahtumainkulkua ja 
syyllisyyttä osapuolten keskinäisestä suhteesta irrallisena asiana. Sovittelusta tulee maallikoiden johtama 
oikeudenkäynti, jossa uhrin oikeusturvaa ei valvo kukaan. Ei myöskään ole mahdollista todistaa, että 
väkivallan uhri olisi sovittelussa tasapuolisena neuvottelukumppanina tekijän kanssa. On huomioitava myös se, 
että useimmiten väkivaltaisissa parisuhteissa väkivallan tekijän kontrolli ulottuu kodin seinien ulkopuolelle. 
Tästä on lukuisia esimerkkejä sekä tutkimuksista että esim. väkivallan uhriksi joutuneita naisia auttavan 
Naisten Linjaan tulleista sovittelua koskevissa yhteydenotoista. Uhrit ovat kertoneet mm. väkivaltaisista 
miehistä, jotka jatkavat väkivaltaa vasta sen jälkeen, kun sovitteluprosessi neuvottelu-ja kontrollikäynteineen 

HE 93/2005 vp 

naisjärjestöt yhteistyössä 

mailto:nytkis@nytkis.org
http://www.nytkis.org/


2 

 

on kokonaan ohi. Naisilla on kokemuksia myös sovitteluista, joissa sovittelijat eivät kertomusten perusteella 
saa selvää kuvaa tapahtuneesta väkivallasta, koska tekijä kontrolloi keskustelua voimakkaasti. 
 
Tasavertaisuuden periaate vaarantuu myös tapauksissa, joissa ylipäätään sovitellaan lapseen kohdistunutta 
rikosta. Tekijän alaikäisyys tapahtumahetkellä ei tietenkään voi olla este sovittelulla, juuri nuorten 
rikoskierteen estämiseksi ja katkaisemiseksi sovittelumenetelmä on alun perin kehitetty. Uhrin asemassa 
alaikäinen ei kuitenkaan voi toimia tasavertaisena neuvottelukumppanina sovitteluprosessissa, oli kyse 
minkälaisesta rikoksesta tahansa. / 
 
Rikosasioiden sovittelua koskeva lakiesitys on ristiriidassa muun rikoslainsäädännön kanssa. Esimerkiksi 
oikeutta oikeudenkäyntiavustajaan tai tukihenkilöön koskeva rikosoikeusJainsäädännön kohta toteaa, että 
tukihenkilöön ovat oikeutetut "erityisen tuen taipeessa olevjt>henkilöt" tai "selvästi heikommassa asemassa 
olevat henkilöt", joita ovat esimerkiksi parisuhteessaan väkivallan kohteeksi joutuvat henkilöt. Rikoslaissa 
näiden erityisehtojen katsotaan toteutuvan mm. törkeän pahoinpitelyn ja seksuaalisen väkivallan osalta. 
Kuitenkin sovittelua koskevassa lakiesityksessä pari- ja lähisuhteissa tapahtuvaa väkivaltaa ei lähtökohtaisesti 
rajata sovittelun ulkopuolelle. Lakiesityksessä siis katsotaan väkivallan uhrin ja tekijän olevan tasavertaisia ja 
kykeneviä neuvottelemaan tapahtuneesta rikoksesta sovittelijan johdolla samankaltaisessa tilanteessa 
(oikeudenkäynti), jossa toisen lainkohdan mukaan uhri on heikomman asemansa vuoksi oikeutettu 
tukihenkilöön. 
 
Pari- ja lähisuhdeväkivallan dynamiikka 

Perhe- ja lähisuhdeväkivaltarikosten käsittelyssä rikosseuraamusjärjestelmässä on ymmärrettävä 
perheväkivallan dynamiikka: usein väkivalta on jatkunut pitkään ja siihen liittyy voimakas alistussuhde. 
Väkivallan uhrin oikeusturva ei toteudu, jos on olemassa riski, että häntä painostetaan suostumaan 
sovitteluratkaisuun. Uhrin vapaaehtoisuus sovitteluun ryhtymisessä on lähisuhdeväkivallan yhteydessä 
suhteellista. Toistuvaan väkivaltaan liittyvä fyysisen ja henkisen väkivallan yhteen kietoutuminen tekee 
vaikeaksi havaita, onko uhria painostettu sovitteluun. Lähisuhdeväkivallan dynamiikkaan kuuluvat olennaisesti 
ja toistuvasti väkivallan jälkeen sovinnon tekeminen ja anteeksianto. 
 
Väkivallan sovittelussa sovittelun kohteena eivät ole ainoastaan materiaaliset vahingot, vaan kyse on mitä 
suurimmassa määrin hyvityksen saamisesta henkisellä tasolla. Koska sovittelua koskeva lakiesitys ei edellytä 
tekijältä rikoksen myöntämistä, on vaikeaa nähdä mitkä ovat uhrin kannalta ne hyödyt, joita sovittelusta 
osapuolille koituu. Uhrin kannalta tekijän tapaaminen rikoksen jälkeen uudestaan silmästä silmään ja teon 
satunnaisuuden ymmärtäminen näyttäisivät koituvan uhrin hyödyksi tilanteissa, joissa henkilöt eivät ole 
toistensa lähipiiristä ja teko on satunnainen. Pari- tai lähisuhteessa tapahtuvassa väkivallanteossa ei ole uhrin 
kannalta mitään uutta tai satunnaista. Väkivalta on lähisuhteissa useimmiten toistuvaa ja ajan myötä raaistuvaa. 
Rikosasioiden sovittelua koskevan lakiesityksen 2 §:n mukaan sovittelu voidaan toteuttaa vain sellaisten 
osapuolten kesken, jotka ovat henkilökohtaisesti ilmaisseet suostuvansa sovitteluun ja jotka pystyvät 
ymmärtämään sovittelun sekä siinä tehtävien ratkaisujen merkityksen. Parisuhdeväkival-lassa ja usein myös 
ikääntyneeseen vanhempaan kohdistuvassa väkivallassa rikoksen osapuolet saapuvat sovittelutilaisuuteen 
yhdessä. Rikoksen osapuolet asuvat yhdessä ja ovat toisistaan ja toistensa mielipiteistä riippuvaisia. Fyysinen 
väkivalta ymmärretään uudemmassa tutkimuksessa yhtenä niistä keinoista, joilla tekijä pyrkii kontrolloimaan 
uhriaan. Kun toinen osapuoli käyttää fyysistä väkivaltaa, osapuolten välillä ei voi olla sellaista tasa-arvoista 
neuvotteluasemaa kuin sovittelun onnistuminen edellyttää. Päinvastoin, sovittelu voi olla yksi niistä tilanteista, 
joissa valtaa käyttävä osapuoli pyrkii kontrolloimaan väkivallan uhrin käyttäytymistä. Väkivallan kohteeksi 
joutunut nainen joutuu omassa toiminnassaan jatkuvasti ottamaan huomioon, miten hänen käyttäytymisensä 
vaikuttaa mieheen. Tästä syystä nainen ei pysty kertomaan väkivallan hänelle aiheuttamista seurauksista 
miehen ollessa läsnä. Tämä asia on todettu useissa parisuhdeväkivallasta tehdyissä tutkimuksissa. Sovittelu ei 
tästä syystä missään tapauksessa sovi pari- eikä muuhunkaan läheissuhdevä-kivaltaan. Väkivallan uhri on 
sovittelutilanteessa myös konkreettisessa vaarassa. Sovittelijat eivät voi neuvottelutilanteessa taata uhrin tai 
itsensä turvallisuutta. 
 
Tekijän vastuuttaminen rikollisesta teostaan hämärtyy epäonnistuneessa sovittelutilanteessa. Käytännön 
sovittelutoiminnassa tuntemattomia eivät ole esimerkit, joissa tekijän ja uhrin roolit kääntyvät toisin päin. 
Tekijä saattaa vähätellä tekoaan ja vastuuttaa uhrin esimerkiksi humalatilan varjolla kantamaan vastuun itsensä 
satuttamisesta. Uhri taas saattaa katsoa olevansa syyllinen puolisoiden välien rikkoutumiseen tai ainakin 
suhteen vaarantamiseen, kutsumalla poliisit paikalle. 
 
Rikoslaista on poistettu "vakaan tahdon pykälä" (RL 21:17), jonka nojalla uhri saattoi saada syyttäjän 
luopumaan syytteen ajamisesta. Pykälän katsottiin asettavan liian suuren vastuun erityisesti pa-
risuhdeväkivallan uhrille tekijän vastuuttamisesta. Sovitteluprosessissa usein ilmenevä käytäntö kirjata 



 

 

asianosaisten jo tekemä sopimus merkitsee sitä, että tarkoitus tehdä pahoinpitelystä kokonaan virallisen 
syytteen alainen rikos vesittyy. Päätösvalta syytteennostamisesta siirtyy takaisin asianomistajalle ja altistaa 
hänet painostukselle. Rikosprosessia on vastustettu sillä perusteella, että se saattaa rikkoa asianomaisten välit ja 
johtaa eroon. Argumentti, jonka mukaan oikeudenkäynti tekee suhteen jatkumisen mahdottomaksi, osuu 
harhaan. Pahoinpitely on suhteen jatkumiselle suurempi uhka kuin oikeudenkäynti. 
 
Seksuaalirikokset 
 
Lakiesityksessä ei rajata seksuaalirikoksia sovittelun ulkopuolelle, vaikka esim. yksityiskohtaisten perustelujen 
mukaan "...lapseen kohdistuvia seksuaalirikoksia ei tulisi pääsääntöisesti ollenkaan ottaa soviteltaviksi.". 
Suomen rikoslain mukaan lasten ja nuorten kanssa työtätekevillä aikuisilla ei saa olla merkintää lapsiin 
kohdistuvasta seksuaalirikoksesta. Jos sovittelua koskeva laki tulee esityksen kaltaisena voimaan, se on 
ristiriidassa muun lainsäädännön ja lain tulkinnan kanssa. Seksuaalinen väkivalta on rikos, ja erityisesti lapsiin 
kohdistuvaan seksuaaliseen väkivaltaan yhteiskunta vaatii nollatoleranssia. Myös aikuisiin kohdistuva 
seksuaalinen väkivalta on uhrille erityisen trau-matisoivaa. Miksi siis jättää sovittelua koskevaan lakiin edes 
mahdollisuus sovitella näitä rikoksia, kun se pitäisi yksiselitteisesti kieltää? NYTKIS ry vaatii, että sekä 
aikuisiin että lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset rajataan sovittelua koskevan lain ulkopuolelle. 
Sovittelijoiden kelpoisuusvaatimukset 
 
Rikosasioiden sovittelua koskevassa lakiesityksessä ei oteta kantaa sovittelijoiden koulutusvaatimuksiin, vaan 
säännöksiä niistä voitaisiin tarvittaessa antaa valtioneuvoston asetuksella. Käytännössä sovittelijoiden 
kelpoisuusvaatimuksena olisi n. 30 tunnin koulutus, jossa ei välttämättä anneta minkäänlaista perustietämystä 
lähisuhdeväkivallasta ja sen dynamiikasta. Kuitenkin väkivaltatyötä tekeville ammattilaisille on annettu monia 
suosituksia, joista yksi koskee väkivallan uhrien ja työntekijöiden kanssa työskentelevien jatkuvaa työnohjausta 
ja koulutusta asiassa. Miten vapaaehtoistyötä tekevien sovittelijoiden ammattitaito voidaan varmistaa, jos 
käytännössä minkäänlaisia koulutusvaatimuksia ei ole? Vakavampi huomio koskee ylipäätään tekijän ja uhrin 
istuttamista yhteiseen neuvottelupöytään: parisuhdeväkivaitaa ei suositella käsiteltäväksi edes 
ammattiterapeuttien keskuudessa siten, että väkivallan uhri ja tekijä ovat läsnä samanaikaisesti. Suositus on, 
että molempia tavataan erikseen ja asiaa työstetään omalta kannalta oman terapeutin kanssa tarpeeksi pitkään. 
Paritapaamisen nähdään vaikeuttavan väkivallan ilmituloa ja lisäksi aiheuttavan riskejä uhrin turvallisuuden 
kannalta. 
 
Lopuksi 
 
Sukupuolten välinen tasa-arvo on eräs kriteeri, jonka toteutumista lainsäätäjän tulisi tarkastella lain-
valmistelussa. Laki rikosasioiden sovittelun järjestämisestä koskee läheisesti naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja 
siten yhtä vaikeimmista ja suurimmista tasa-arvo- ja ihmisoikeusongelmistamme. Väkivaltatapausten 
sovittelussa väkivallan uhrin oikeusturva on vaarassa. Siksi sovittelua koskevan lain vaikutukset tulisi arvioida 
todella tarkoin, niin sukupuolivaikutusten kuin uhrin oikeusturvan toteutumisen kannalta. 
 
NYTKIS ry esittää, että lainsäätäjä ryhtyy valmistelemaan Ruotsin Naisrauha- (Kvinnofrid) tyyppisen 
lainsäädännön voimaansaattamista. Lainsäädäntöä kehittämällä voidaan tehostaa lähisuhdeväki-vallan 
tunnistamista, ehkäistä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja edistää naisiin kohdistuvan väkivallan vakavuuden 
tunnustamista oikeusjärjestelmässä. Nykylainsäädännön ongelma on, että esimerkiksi rikoslaki on 
sukupuolineutraali kokonaisuus. Laki tuntee pahoinpitelyn ja henkirikokset eri vakavuusasteissaan, mutta sen 
käsitteistöön ei kuulu esim. perhe- tai lähisuhdeväkivalta. Tällöin esimerkiksi väkivaltateot käsitellään 
yksittäisinä eikä rikostutkinnassa oteta huomioon koko väki-valtahistoriaa. Tämä on myös pari- ja lähisuhteissa 
tapahtuvaa väkivaltaa koskevan sovittelun ongelma: sovittelussa käsitellään yhtä tapausta kerrallaan, vaikka 
taustalla voi olla jo vuosia kestänyttä väkivaltaa. 
 
Lähisuhdeväkivaltarikosten käsittely kuuluu aina oikeusjärjestelmälle. Nykyistä useampien väkivaltatapausten 
saamiseksi tuomioistuinkäsittelyyn asti on parannettava viranomaisten valmiuksia tunnistaa 
lähisuhdeväkivaltaan liittyviä mekanismeja, kuten pitkään jatkuvaa alistamista, henkistä väkivaltaa, väkivallan 
toistumista "parannuksentekolupauksista huolimatta" uhkailua ja kiristämistä. Suurin osa niistä ammattilaisista 
ja asiantuntijoista, jotka ovat perehtyneet syvällisesti lähisuhdeväkivaltaan, vastustavat sovittelun käyttöä 
näissä tapauksissa. Pari- ja lähisuhdeväkivallan sovittelu on rajattu sovittelun ulkopuolelle monissa maissa, 
mm. Ruotsissa, Yhdysvalloissa ja Englannissa. NYTKIS ry vastustaa jyrkästi lähisuhdeväkivalta- ja 
seksuaalirikosten sovittelua ja vaatii, että ne rajataan rikosasioiden sovittelua koskevan lakiesityksen 
ulkopuolelle. Tätä mieltä on myös Väkival-taobservatorio, johon kuuluu monen NYTKIS ry:n jäsenjärjestön 
lisäksi naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä tekeviä järjestöjä, kuten Naisten Linja Suomessa ry ja 
Naisten apu Espoossa ry. Aiheesta saadut tutkimustulokset ja monet käytännön auttamistyöstä saadut tulokset 
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osoittavat, että uhrin oikeusturvan toteutumisen näkökulmasta on epäilyttävää saattaa voimaan laki, joka lähtö-
kohtaisesti sallii väkivaltarikosten sovittelun. 
 
Helsingissä 15.10.2005 
 
NYTKIS ry:n hallituksen puolesta, 
 
 

Tanja Auvinen vt. 
pääsihteeri NYTKIS 
ry 

Kaisa Kurikka HE 93/2005 vp 
Suomen Sovittelun Tuki ry:n puheenjohtaja ^ 
Kotkan Sovittelutoimiston toimistopäällikkö V p  '*/7**f/ Os' 
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Suomen Sovittelun Tukkpy:n puheenvuoro laiksi rikosasioiden sovittelusta 

EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNTA 14.10.2005 
 
 

Suomen Sovittelun Tuki ry on vuonna 1989 perustettu valtakunnallinen järjestö, jonka 
tarkoituksena on toimia sovittelun piirissä toimivien yhteistyöjärjestönä, tuottaa 
valtakunnalliseen käyttöön koulutusmateriaalia sekä järjestää koulutusta vapaaehtois-
sovittelijoille. Yhdistyksen jäsenmäärä on tällä hetkellä hiukan yli neljäsataa, joista suurin osa 
on vapaaehtoissovittelijoita tai sovittelua työkseen tekeviä henkilöitä. Itse olen toiminut 
Kotkan sovittelutoimiston toimistopäällikkönä yli viisitoista vuottaja viimeiset kaksi vuotta 
myös Suomen Sovittelun Tuki ry:n puheenjohtajana. 
 

Lakia rikosasioiden sovittelusta on kaivattu jo vuosia, joten olen todella ilahtunut siitä, että 
nyt ollaan pääsemässä sen toteutumisvaiheeseen. 
Hallituksen esitys laiksi rikosasioiden sovittelusta on lähtökohtaisesti hyvä. Siinä on mukana 
sisällöllisesti se, mitä vapaaehtoissovittelussa on toteutettu jo vuosia. Lakia tarvitaan palvelun 
ulottamiseksi koko maahan kansalaisten yhdenvertaisuuden takaamiseksi, toiminnan 
yhtenäistämiseksi sekä rahoituksen turvaamiseksi siten, että samalla voidaan varmistaa myös 
palvelun riittävä laadukkuus. 
 

Seuraavaksi muutamia huomioita itse lakiesityksestä: 
 

Laki on riittävän väljä ja siinä säilytetään itse sovittelutapahtuman eli rikoksen osapuolten 
kohtaamisen ainutkertaisuus, sillä sovittelussa asianosaiset itse määrittelevät sovittelun 
tavoitteet ja sisällön. Sovitteluhan, kuten sen taustateoria restoratiivinen oikeuskin, perustuu 
ihmiskäsitykseen, jossa uskotaan jokaisen olevan oman elämänsä paras asiantuntija. Sovittelu 
mahdollistaa positiivisen kokemuksen, kuulluksi tulemisen ja vaikuttamisen sekä omien 
ratkaisujen tekemisen ja niiden kautta tapahtuvan eheytymisen. Lakisääteisenkin sovittelun 
ytimenä tulee olla vapaaehtoinen, ratkaisukeskeinen ja vuorovaikutteinen kohtaaminen, jossa 
dialogin kautta annetaan ihmisille itselleen mahdollisuus toisaalta konkreettiseen vastuun 
ottoon ja toisaalta hyvityksen saamiseen. 
 

On hyvä, että laissa turvataan sovittelun ehdoton luottamuksellisuus, koska se on yksi 
sovittelun onnistumisen edellytys. 
Laissa on kuvattu asianmukaisesti sovittelijan ja sovittelutoimiston tehtävät. 
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Valtakunnallisen rikosasioiden neuvottelukunnan työskentelystä on hyviä kokemuksia, joten 
on syytä säilyttää sen epätavallisen laaja poikkihallinnollinen kokoonpano. 
 

On myös hyvä, ettei laki rajaa varsinaisesti mitään rikostyyppiä sovittelun ulkopuolelle. 
Keskustelua herättäneestä lähisuhdeväkivallan sovittelusta totean, että sitä on menes-
tyksekkäästi tehty jo vuosia. ( Stakesin arviointiraportti 5/2004, Aune Flink ja Juhani Iivari: 
Lähisuhdeväkivalta sovittelussa) Miksi se nyt rajattaisiinkaan pois, kun sovittelun asemaa 
rikosoikeusjärjestelmässä ei ehdoteta muutettavaksi, mikä tarkoittaa että edelleenkin syyttäjä 
ja tuomioistuin päättävät sen, mikä merkitys rikosoikeudellisesti sovittelulle annetaan. 
Lähisuhdeväkivallan sovittelusta on olemassa oma ohjeistuksensa (liitteenä) ja pyydän myös 
huomioimaan sen, että lähisuhdeväkivaltarikoksia hoitavat sovittelijat ovat saaneet tehtävään 
erityiskoulutuksen ja että näitten rikoksien sovittelussa korostuu moniammatillinen yhteistyö 
niin, että siinä toteutuu osapuolten ohjaaminen sovittelun lisäksi myös ammattiavun piiriin. 
 

Toisaalta sovittelun kannalta kysymyksessä on lähes marginaalinen asia, koska perheväkivalta 
juttujen osuus oli esim. vuonna 2003 vain 8,4 prosenttia kaikista sovitelluista 
tapauksista.(Stakesin arviointiraportti 7/2004, Jari Salonen: Vuoden 2004 kun-takyselyn 
tulokset) 
 

Esitän, että lähisuhdeväkivallan sovittelusta laaditaan riittävän tarkka valtakunnallinen 
ohjeistus ja sen tuloksia seurataan kiinteästi. Tiedän, että aiemmin täällä kuultavana ollut 
Stakesin tutkija Juhani Iivari ehdotti omassa puheenvuorossaan, että sovittelun 
osaamiskeskuksiin koulutettaisiin myös perheväkivallan sovittelun erikoisasiantuntija. Pidän 
tätä ehdotusta hyvänä. 
 

Huolen aiheeksi tuleekin se, miten laki pystytään toteuttamaan määrällisesti ja laadullisesti 
tarkoitetun mukaisesti. 
Koko valtakunnan saaminen sovittelupalvelun piiriin sekä vapaaehtoisten ja palkatun 
henkilöstön koulutuksen järjestäminen ovat suuria haasteellisia tehtäviä, joissa on 
hyödynnettävä jo olemassa oleva sovittelun osaaminen. 
On ehdottoman tärkeää, että lääninhallituksiin saadaan riittävät voimavarat niille tulevien 
varsin keskeisten tehtävien hoitamiseen. On kiinnitettävä erityistä huomiota lääneihin 
palkattavan henkilöstön rikossovittelun asiantuntemukseen, eikä sitä missään tapauksessa 
voida toteuttaa siten, että tehtävä annetaan jollekin jo lääninhallituksessa toimivalle 
viranhaltijalle, jolla ei ole sovittelusta omakohtaista kokemusta eikä pätevyyttä. 
Sovittelutoimistojen on myös saatava sen tarpeet kattava rahoitus, niin että esimerkiksi 
turvataan vapaaehtoissovittelijöiden jatkuva koulutus, mikä taas on ainoa tapa varmistaa 
sovittelun laadukkuus. Myös vapaaehtoisten jaksamiseen on kiinnitettävä 



 

 

huomiota. Sama koskee sovittelutoimiston palkattua henkilöstöä, jonka vaativista tehtävistä 
muun muassa vapaaehtoisten sovittelijoiden rekrytointi, kouluttaminen ja ohjaaminen 
tarvitsevat tuntuvaa resurssointia. Kauttaaltaan toiminnan kattavien resurssien osoittaminen ei 
muodostu ylivoimaiseksi eikä aiheuta valtakunnallisesti lisäkustannuksia, koska valtiovalta 
saa kustannukset takaisin siitä syntyvien säästöjen muodossa. 
 

Voimavaroja tulisi myös suunnata myös yhä kasvavaan kansainväliseen kanssakäymiseen, 
jotta olisimme mukana sekä eurooppalaisessa että maailman laajuisessa rikossovittelun 
kehityksessä. 
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TOIMINTAMALLI LÄHEIS SUHDE VÄKIVALLAN SOVITTELUSTA 

1. Sovittelija ottaa yhteyden uhriin (yleensä nainen) 
 

• Sovittelija kertoo sovittelun mahdollisuuksista rikosprosessissa 
• Kuuntelee uhrin tarinaa 
• Ehdottaa kahdenkeskistä tapaamista 

2. Sovittelijat ja uhri tapaavat 
• Keskustellaan perheväkivallan luonteesta ja uhriutumisesta siinä 
• Informoidaan eri auttamistahoista (Perheasiain neuvottelukeskus, Kriisikeskus, Psykiatrinen 

poliklinikka ym) 
• Tarvittaessa informoidaan lähestymiskiellon mahdollisuuksista 
• Uhria kuunnellaan 
• Arvioidaan tarvetta toiseen yksilötapaamiseen 
• Uhri tekee päätöksen sovitteluhalukkuudestaan 

3. Sovittelija ottaa yhteyttä väkivallan tekijään (yleensä mies) 
• Sovittelija kertoo sovittelun mahdollisuuksista rikosprosessissa 
• Kuuntelee tekijän tarinaa 
• Ehdottaa kahdenkeskistä tapaamista 

4. Sovittelijat ja pahoinpitelyn tekijä tapaavat 
• Keskustellaan perheväkivallan luonteesta ja väkivallan historiasta tässä suhteessa, 

uhkakuvista mikäli väkivallan kierrettä ei saada katkaistua 
• Informoidaan auttamistahoista (Miestenryhmä, kriisikeskus, psykiatrinen poliklinikka ym) 
• Tarvittaessa informoidaan lähestymiskiellon mahdollisuuksista 
• Väkivallan tekijää kuunnellaan 
• Arvioidaan tarvetta toiseen yksilötapaamiseen 
• Tekijä tekee päätöksen sovitteluhalukkuudestaan 

5. Sovittelusihteeri neuvottelee syyttäjän kanssa mahdollisuudesta syyteharkinnan siirtämisestä 3-6 kk 

6. Sovittelutapaaminen n. kahden viikon kuluttua yksilötapaamisista 
• Määritellään sovittelutapaamisen tavoite (minkälaisia asioita täytyy tapahtua, jotta osapuolet kokisivat, 

että sovittelusta on ollut heille hyötyä) 
• Jos parisuhde jatkuu, vastuuttaminen muutoksen tukemiseen eri auttamistahojen kautta 
• Jos perheessä on lapsia, vastuuttaminen työskentelystä lasten kanssa. 
• Kirjallinen sopimus avun hakemisesta molemmat tahoillaan / yhdessä. 
• Uusi tapaaminen 1-6 kk kuluttua 
• Jos parisuhde on päättynyt, tehdään mahdollisesti sopimus korvauksista ja uhri ottaa kantaa 

rangaistusvaatimukseen. Osapuolilla on mahdollisuus myös useampaan sovittelutapaamiseen 

7. Toinen sovittelutapaaminen 
• Palaute tapahtuneista muutoksista, mikä on toiminut ja mitä lisää. 
• Jos haluttu muutos on alkanut tehdään sopimus, jossa sovitaan mahdollisista korvauksista, 

jatkotyöskentelystä ja jossa uhri määrittelee kannanoton rangaistusvaatimukseen 

8. Sovittelutoimisto saattaa sopimuksen syyttäjälle tiedoksi 



 

 

Prof.  Pekka Koskinen tys. r , 
Helsinki 14.10.2005 / f> 
Asia: HE 93/2005 vp  (esitys laiksi J j l rp  ^ f l  

rikosasioiden sovittelusta) Jl$o^jl 
 
 
 
 
 

L a k i v a l i o k u n n a l l e  
 
 
 
 

Valiokunta on kutsunut minut asiantuntijana kuultavaksi käsiteltäessä 
HE:tä 93/2005 vp laiksi rikosasioiden sovittelusta.  Ehdotetun lain 1 
§:n mukaan sovittelu voisi kohdistua myös riita-asioihin. Oman 
asiantuntemukseni pohjalta tarkastelen sovittelua kuitenkin yksinomaan 
rikosoikeuden kannalta,  kriminaalipolitiikan ja seuraamusjärjestelmän 
kehittämisen näkökulmasta. Lausuntonani esitän kunnioittavasti 
seuraavaa. 
 
 

1. Hallituksen esityksen yleisperusteluissa tehdään selkoa rikosasioiden 
sovittelun historiallisesta taustasta. Suomessa sovittelukokeilu 
käynnistyi Vantaalla runsaat kaksi vuosikymmentä sitten.  Sittemmin se 
on enemmän tai vähemmän vakiinnuttanut paikkansa suomalaisessa 
yhteiskunnassa. 
 
Sovittelu liittyy ajatukseen restoratiivisesta eli "korjaavasta 
oikeudesta.  Sen ajatuskulkuja ei varmaankaan ole syytä lähteä tässä 
yhteydessä yksityiskohtaisemmin esittelemään. (Tiiviin yleiskuvan saa 
esimerkiksi kirjoituksesta Henrik Elonheimo: Restoratiivinen oikeus ja 
suomalainen sovittelu. Oikeus 2004, s 179-199.)  Suuntauksen merkitystä 
heijastaa osaltaan se, että myös Helsingin yliopiston 
oikeustieteellisessä tiedekunnassa rikosoikeuden opiskelijoille 
tarjotaan tähän liittyvä, erittäin suosituksi osoittautunut 
luentokurssi. 
 
 

2. Lain soveltamisalaa koskevan 1 §:n 1 momentissa tiivistetään 
rikosasioiden sovittelun sisältö: 
 
"Rikosasioiden sovittelulla (sovittelu) tarkoitetaan tässä laissa 
maksutonta palvelua,  jossa rikoksen osapuolille järjestetään 
mahdollisuus puolueettoman sovittelijan 

välityksellä kohdata toisensa luottamuksellisesti, käsitellä rikoksesta 
sen uhrille aiheutuneita henkisiä ja aineellisia haittoja sekä pyrkiä 
omatoimisesti sopimaan toimenpiteistä niiden hyvittämiseksi." 
 

Sovittelua yleensä koskevia säännöksiä ei toistaiseksi sisälly 
lainsäädäntöömme. Sovittelun ja saavutetun sovinnon vaikutukset voivat 
kuitenkin jo nyt kanavoitua rikosoikeudelliseen seuraamusjärjestelmään. 
 
Kun kysymys on asianomistajarikoksesta,  onnistunut sovittelu ja sovinto 
johtaa tietysti parhaimmillaan siihen, ettei asianomistaja ylipäänsä näe 
aihetta pyytää syytteen nostamista. 
 
Virallisen syytteen alaisissa rikoksissa lähtökohtana on se, että 
syyttäjän tulee nostaa syyte. Myös näissä tapauksissa sovinto kuitenkin 
saattaa ensiksikin kanavoitua toimenpiteistä luopumiseen. ROL 1:8:n 1 
kohdan mukaan syyttämättä jättäminen tulee kysymykseen muun muassa 
silloin,  kun "oikeudenkäyntiä ja rangaistusta on pidettävä 
kohtuuttomina tai tarkoituksettomina ottaen huomioon tekijän ja 
asianomistajan välillä saavutettu sovinto". 
 
Vastaavasti säädetään rangaistuksen tuomitsematta jättämisestä RL 6:12:n 
4 kohdassa. Kun syyte on nostettu,  tuomioistuin saa jättää 
rangaistuksen tuomitsematta muun muassa, jos "rangaistusta on pidettävä 
kohtuuttomana tai tarkoituksettomana erityisesti,  kun otetaan huomioon 



 

 

edellä 6 §:n 3 kohdassa ... tarkoitetut seikat". Viitatussa lainkohdassa 
taas mainitaan muun muassa "tekijän ja asianomistajan välillä saavutettu 
sovinto". 
 
Jos syyte nostetaan ja rangaistuskin tuomitaan,  sovinto voi joka 
tapauksessa tulla otetuksi huomioon lieventämisperusteena. Jo mainitun 
RL 6:6:n 3 kohdan mukaan lieventämisperusteena rangaistusasteikon 
sisällä on muun muassa "tekijän ja asianomistajan välillä saavutettu 
sovinto". RL 6:8:n 1 momentin 5 kohdan mukaan sama peruste voi johtaa 
1ievenne11yyn rangaistusasteikkoon,  jos siihen on "tuomiossa 
mainittavia erityisiä syitä".  Saman pykälän 4 momentin mukaan voidaan 
myös rangaistuslaji vaihtaa vankeudesta sakkoon,   "jos siihen on 
erityisen painavia syitä". 
 
Sovinnon vaikutus on edellä kuvatuin tavoin asteikollinen. Olosuhteiden 
mukaan se voi vaikuttaa seuraamuksen määräämisessä enemmän tai vähemmän 
tuntuvasti:  1) rangaistuksen lieventämisestä asteikon sisällä 2)  
asteikon lievennyksen ja 3) rangaistuslajin vaihtamisen kautta 4) 
rangaistuksesta tai 5)  syytteestäkin kokonaan luopumiseen saakka. 



 

 

3. Sovittelun ja siinä saavutetun sovinnon vaikutus sattaa siis olla 
tuntuva. Kriminaalipoliittisesti voi yleisesti ottaen pitää myönteisenä 
sitä mahdollisuutta,  että sovinnon kautta voidaan jopa kokonaan välttää 
ne haittavaikutukset,  joita liittyy varsinaisen rangaistusjärjestelmän 
rattaisiin joutumiseen. 
 
Nykyiseen tilanteeseen on kuitenkin suunnattu myös voimakasta arvostelua.  
Se on lähtenyt yhdenvertaisuusperiaatteesta käsin. Kuten HE:n 
yleisperusteluistakin käy ilmi, mahdollisuus päästä sovittelutoiminnan 
piiriin on epätasaisesti jakautunut. Samanlaiseen rikokseen 
naapurikunnissa syyllistyneiden asema saattaa sen vuoksi olla erilainen:  
toisessa kunnassa sovittelutoiminta on järjestetty,  toisessa ei. 
 
Tähän on tietysti sanottavissa,  ettei edellä lainatuissa säännöksissä,  
joissa sovinnolle on annettu merkitystä, mitenkään viitata nimenomaan 
järjestettyyn sovittelutoimintaan. Sovinto voidaan tehdä sellaisen 
ulkopuolellakin. Siitä huolimatta järjestetty sovittelutoiminta tarjoaa 
totta kai paremmat edellytykset sovinnon saavuttamiseen kuin sellaisen 
puuttuminen. 
 
Oikea tapa vastata sovittelutoiminnan nykyiseen aukollisuuteen ei 
tietenkään ole yleisesti evätä sovinnon mahdolliset vaikutukset 
seuraamuksen määräämiseen. Oikea tapa on sen sijaan paikata nykyistä 
aukollisuutta turvaamalla sovittelupalvelut valtakunnan kaikissa osissa 
samanveroisesti. Juuri siitä lähtee käsillä oleva hallituksen esitys.  
Sen vuoksi esitystä on pidettävä erittäin tervetulleena. 

4. Niiden vuosikymmenien aikana,  joina sovittelua Suomessakin on 
toteutettu,  on käyty paljon keskustelua menettelyn lakisäätäistämisen 
hyvistä ja varjopuolista. Sovittelun vahvuuksiin on luettu tietty 
spontaanisuus,  juuri se että konfliktit palautetaan yhteisöllisesti 
käsiteltäviksi ilman tiukkaa valtiollista sääntelyä. 
 
Tätä ajatusta kunnioitetaan myös nyt esillä olevassa HE:ssä. Sen 
yleisperusteluissa  (s.  12)  korostetaan,  että "(s)äännökset 
sovittelumenettelyn eri vaiheista ja niiden sisällöstä jäisivät 
niukoiksi,  jotta niillä ei tarpeettomasti kahlittaisi toiminnan 
kehittymistä ja luovien ratkaisujen käyttömahdollisuuksia". Tämä 
lähtökohta on oikea. 
 
Lakiehdotuksen pykäläteksteihin ei ole erityistä huomauttamista. Joka 
tapauksessa olisi tärkeää,  että niissä tapauksissa, joissa sovittelu 
ylipäänsä tulee kysymykseen,  juttu ohjattaisiin siihen 



 

 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sen mukaisesti perustelujen s. 20 
lausutaankin,  että esitutkinnasta ja pakkokeinoista annettuun asetukseen 
olisi tarkoitus lisätä uusi säännös  (6 a §)  esitutkintaviranomaisen 
velvollisuudesta ohjata asianosaiset sovitteluun. Tällainen säännös onkin 
tarpeen. 
 
Ehdotetun lain 3 §:ssä säädettäisiin sovittelussa käsiteltävistä 
asioista.  Pidän hyvin perusteltuna sitä ratkaisua, ettei säännöksessä 
nimenomaisesti suljeta sovittelun ulkopuolelle yksittäisiä rikoslajeja, 
vaan soveltuvuus sovitteluun luonnehditaan yleisemmällä tavalla.  
Perustelujen mukaan kuitenkaan esimerkiksi "lapsiin kohdistuvia 
seksuaalirikoksia ei tulisi pääsääntöisesti ollenkaan ottaa 
soviteltavaksi ja lähisuhdeväkivaltaa sisältävien rikosten sovitteluun 
tulisi suhtautua pidättyvästi",   (s.  16/11). Tähän lopputulokseen 3 §:n 
sanamuodon tulkinta useimmiten johtaneekin. 
 
 

5. Lopuksi ehdotuksen suhteesta rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän 
kokonaisuuteen. Vielä rikosoikeuskomitea (Kom.  1976:72)  asetti 
nimenomaan tavoitteeksi yksinkertaisen seuraamusjärjestelmän,  joka 
rakentuu mahdollisimman harvalukuisille vaihtoehdoille. Ajatus heijasti 
tiukinta uusklassista suuntausta,  jossa erityisesti korostettiin 
järjestelmän selkeyttä ja läpinäkyvyyttä tiukan 
yhdenvertaisuuden turvaamiseksi:  samasta teosta sama seuraamus. 
 
Sittemmin tämä,  sinänsä tärkeä lähtökohta on joutunut johonkin määrään 
antamaan periksi muille näkökohdille. Uudemmassa lainsäädännössä 
seuraamusjärjestelmää on monipuolistettu, ja myös tekijäkohtaiselle 
yksilöllistämiselle on annettu tilaa tarkoin määritellyissä rajoissa.  
Itse en osaa nähdä tätä kehitystä yleisesti ottaen huonona.  Sen 
mukaisesti suhtaudun myönteisesti myös niihin joustomahdollisuuksiin, 
joita sovittelutoiminta, HE:ssä tarkoitetuin tavoin järkevästi 
määriteltynä ja rajattuna,  tuo mukanaan. 
 
 
 

Heimolassa    14.  lokakuuta 2005 
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Pyydettynä lausuntona esitämme Raiskauskriisikeskus Tukinaisen, Tukinainen ry:n 
puolesta kunnioittavasti seuraavaa: 
 
Olemme kiinnittäneet huomiota ehdotuksen yksityiskohtaisiin perusteluihin, joista 1 
luku "Yleiset säännökset" ja 3 luku "Menettely sovittelua toteutettaessa" ovat olleet 
erityisen tarkastelumme kohteina. Olemme havainneet vakavia puutteita 
lakiesityksessä erityisesti seksuaalirikosten ja lähisuhdeväkivallan uhrien 
näkökulmasta. Haluamme myös kiinnittää arvoisan lakivaliokunnan huomiota 
oppaaseen "Opas lähisuhdeväkivallan rikosasioiden sovittelua harkitsevalle", jonka 
on rahoittanut Oikeusministeriö ja Rikoksentorjuntaneuvosto. Opas on laadittu 
"Perheväkivallan kohtaaminen sovittelussa" -projektissa 2001-2003. Se sisältää 
paljon tärkeää ja hyödyllistä asiatietoa nimensä mukaisesti juuri lähisuhdeväkivallan 
sovittelua harkitsevalle. 
 
Aluksi haluamme arvostella hallituksen esityksen sanavalintaa siltä osin, kuin siinä 
puhutaan rikoksen osapuolista. Väkivaltarikosten kuin myös seksuaalirikosten osalta 
rikoksen uhrin eli asianomistajan mieltäminen rikoksen osapuoleksi luo vääriä 
mielikuvia rikostilanteesta. Kun kyseessä on virallisen syytteen alainen teko, kuten 
pahoinpitely tai seksuaalirikos, rikoksen osapuolina ovat rikoksen tekijä ja valtio. 
Asianomistaja on se, joka on vastoin tahtoaan joutunut rikoksen uhriksi ja kärsinyt 
vahinkoa. Ihmisoikeusnäkökulmasta katsoen esitämme, että arvoisa lakivaliokunta 
harkitsee vielä tarkemmin lakitekstin muotoilua. Lakitekstistä tulee aukottomasti 
ilmetä väkivaltarikoksen uhrin todellinen oikeudellinen asema. Rikoksen uhrin 
kunnioitus tulee näkyä oikeusvaltion lainsäädännössä. 

 
te  

 
 
 
 
 

2(3) 
 
1 luku 
Yleiset säännökset 
 
Hallituksen esityksessä ei rajata sitä, minkälaisia rikoksia sovittelussa voidaan käsitellä. 
Esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on kyllä todettu, että lapsiin kohdistuvia 
seksuaalirikoksia ei tulisi pääsääntöisesti ollenkaan ottaa soviteltavaksi ja lähisuhdeväkivaltaa 
sisältävien rikosten sovitteluun tulisi suhtautua pidättyvästi 
(1:1 §)• 

Raiskauskriisikeskus Tukinainen katsoo, että seksuaalirikoksia, lähisuhdeväkivaltaa tai 
aikuisten lapsiin kohdistamaa väkivaltaa ei tule missään tapauksessa sovitella. Näiden 
rikosten osalta tekijän hoitoon ohjaus -järjestelmä rikosoikeudelliseen rangaistusjärjestelmään 
liitettynä voisi toimia sovittelun sijaan tarkoituksenmukaisempana menettelytapana. Enemmän 
kuin näiden rikosten sovittelua tulisi kehittää näiden rikosten ehkäisemiseksi muita tukimuotoja 
kuten lastensuojelua, päihde-ja mielenterveyskuntoutusta. 
 
Sovittelu kuuluu Suomen valtion rikosprosessijärjestelmään, jossa käsitellään yhteiskunnan 
paheksumia tekoja eli rikoksia. Nyt säädettävä laki kertoo myös yhteiskuntamme arvoista. 
Mikäli lainsäädäntö ei millään tavoin rajaa soviteltavia rikoksia, se on merkki siitä, ettei 
yhteiskuntamme näe erityisen paheksuttavana lähisuhdeväkivaltaa, seksuaalirikoksia eikä 
aikuisen lapsiin kohdistamia väkivaltarikoksia. Lainsäädäntökeinoin osoitetaan se, mitä valtio 
pitää vakavana väkivaltana ja rikoksena. On tärkeää tiedostaa tosiasia, että rikosasian sovittelu 
on edelleen laissa säädetty syyttämättä jättämisperuste ja tuomitsematta jättämisperuste. 
Sovittelu ei siten todellisuudessa tule koskemaan vain uhrin vahingonkorvauksia. Kuten 
hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissakin mainitaan rikosasian sovittelu voi olla 
tuomioistuinkäsittelyyn nähden rinnakkainen tai vaihtoehtoinen tapa rikosasian 
käsittelemiseksi. Ns. vakaan tahdon pykälän poistaminen lainsäädännöstä ei poistanut 
väkivaltarikoksen uhrin oikeudelliseen asemaan liittyvää ongelmaa. 
 
Tekijän uhriin kohdistama fyysinen ja henkinen väkivalta voi olla niin yhteen kietoutunutta, 
että sitä on vaikea tunnistaa. Samoin tekijän painostus uhria kohtaan voi olla niin hienovaraista 
ja monimuotoista, ettei sitä tunnista ehkä uhri itsekään, saati ulkopuolinen henkilö. 
Painostuksen mahdollisuus myös sovitteluun on siten mahdollista. Uhrin turvallisuutta 
sovittelun jälkeen ei kyetä takaamaan. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön osalta vastaavasti 
uhrin riippuvuus huoltajistaan on nähtävä esteenä tasavertaiselle sovittelulle lapsen ollessa 
sovittelussa osapuolena. Sovittelun laissa kuvattu perustehtävä, joka on osapuolten 
luottamuksellinen toinen toisensa kohtaaminen ja haittojen omatoiminen hyvittäminen 
sovittelijan välityksin, ei mielestämme sovellu lainkaan seksuaalirikoksiin, 
lähisuhdeväkivaltaan eikä aikuisen lapseen kohdistamaan väkivaltaan. 



 

 

3(3) 
 
 
 

Vaadimme, että alaikäisen rikoksen uhrin asemaa pohditaan vielä lakivaliokunnassa erityisen 
tarkasti mm. edunvalvonnan näkökulmasta. Lakiesityksen mukaan myös alaikäinen uhri eli alle 
18-vuotias lapsi voisi osallistua sovitteluun. Hänen edustajakseen joissakin tilanteissa on 
nimetty lapsen huoltaja. Kuitenkin nimenomaan lähisuhdeväkivalta-ja seksuaalirikoksissa 
tekijänä voi olla juuri lapsen huoltaja. Mikäli toinen huoltajista on tekijä, toinen huoltaja ei 
välttämättä ole lapsen edun valvojana oikea taho. Haluamme nyt korostaa voimakkaasti 
lähisuhdeväkivaltaan ja seksuaalirikoksiin liittyviä erityispiirteitä lapsiuhrin kannalta. Uhrin 
oikeusturva sovittelusopimuksissa on usein erittäin heikko, ja vaara suoranaisiin oikeuden 
menetyksiin on suuri. Pyydämme myös huomioimaan tämän hetkiset muut 
lainsäädäntöehdotukset, mm. eräiden rikosten erityisiä vanhentumisaikoja koskevat 
lainsäädäntöhankkeet, joissa lainsäädännöllisin toimin on tarkoitus siirtää vanhentumisaikojen 
alkaminen täysi-ikäisyydestä. Siksi emme hyväksy näiden rikosten sovittelua emmekä sitä, että 
lapsen huoltaja voi lasta sitovasti ja lopullisesti päättää hänen oikeusturvastaan. Mikäli sovittelu 
näissä tilanteissa katsotaan mahdolliseksi, lapsi ei enää aikuisena voi itse ryhtyä oikeudellisiin 
toimenpiteisiin. Lapsiin kohdistuvien väkivaltarikosten osalta saattaa syntyä jopa tilanteita, 
jolloin lapsen huoltaja "sopii rikoksen rahasta". Viittaamme tältä osin lapsen suojaksi 
säädettyihin Suomeakin sitoviin kansainvälisiin sopimuksiin. 
 
Helsingissä, lokakuun 19. päivänä 2005 
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1. Yleishuomioita ehdotuksista 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki rikosasioiden sovittelusta. Laissa 
säädettäisiin muun muassa sovittelutoiminnan hallinnollisesta organisoinnista ja valtion 
korvauksesta kunnille toiminnan kustannuksiin sekä menettelystä sovittelua toteutettaessa. 
Rikosasioiden sovittelu olisi maksuton palvelu, jossa rikoksen osapuolille järjestetään 
mahdollisuus puolueettoman sovittelijan välityksellä kohdata toisensa luottamuksellisesti, 
käsitellä rikoksesta sen uhrille aiheutuneita henkisiä ja aineellisia haittoja sekä pyrkiä 
omatoimisesti sopimaan toimenpiteistä niiden hyvittämiseksi. 

Sovittelu voidaan toteuttaa vain, jos rikoksen osapuolet aidosti suostuvat siihen sekä pystyvät 
ymmärtämään sovittelun ja siinä tehtävien ratkaisujen oikeudellisen merkityksen. Osapuolella on 
oltava oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa, jolloin sovittelu on välittömästi 
keskeytettävä (ks. lakiehdotuksen 19 §). 

Nämä lähtökohdat ovat kansainvälisesti hyväksyttyjä ja perustuvat niin meillä kuin muuallakin 
sovittelusta saatuihin kokemuksiin 1970-fuvulta alkaen. Meillä rikossovittelu alkoi vuonna 1983 
Vantaalla, minkä jälkeen toiminta laajeni nopeasti osana kuntien sosiaalitointa, joskin aivan 
viime vuosina sovittelutoiminta on vähentynyt. 

Voidaan pitää suorastaan yhdenvertaisuusongelmana sitä, että noin 20 %:a suomalaisista ei ole 
vielä tällä hetkelläkään (runsaan 20 vuoden jälkeen) rikossovittelun puitteissa, joita palveluita 
tuottaa suurimmat noin puolet suomalaiskaupungeista joko itse tai ostopalveluina. Palvelujen 
valtakunnallinen saatavuus ei voi pysyvästi perustua siihen, että kunnat, seurakunnat, 
kansalaisjärjestöt ja muu niin sanottu kolmas sektori vapaaehtoisesti ja omien taloudellisin 
resurssiensa varassa ylläpitävät menestykseksi todettua toimintaa. Epäkohtaan on ldinnitetty 
huomiota muun muassa nuorisorikostoimikunnan (KM 2003:2) mietinnössä. 

Mikä on sovittelun suhde rikosoikeudenkäyntiin? Nyt esitettävä vain väljästi rikosprosessiin 
sidottu malli muistuttaa lähinnä tähänastista kotimaista perinnettä sekä etenkin norjalaista ja 
ruotsalaista sovittelua, kun taas kauimpana se on melko raskassoutuisesta tuomioistuinvetoisesta 
sovittelusta, jota on kokeiltu etenkin Saksassa ja joka on käytössä pysyvästi Ranskassa. Ratkaisu 
tähän linjakysymykseen on mielestäni onnistunut. Sovittelun suhde rikosoikeudenkäyntiin on 
meillä järjestetty hyvin. Asianomistajarikoksissa onnistunut sovittelu estää rikosprosessin, koska 
uhri ei vaadi rangaistusta. Muissakin rikoksissa sovinto (ei vain sovittelun kautta syntynyt) on 
ollut vuodesta 1997 alkaen yksi syyttämättä ja rangaistukseen tuomitsematta jättämisen peruste. 
Sovinto on lisäksi vuodesta 2004 alkaen ollut yleinen rangaistuksen lieventämisperuste. 

Sovittelun vakinaistamisen tarvetta korostaa meillä lisäksi se, että myös alle 15-vuotiaiden 
rikoksia voidaan sovitella ja monilla paikkakunnilla niin sanotut nollatolerans-sikokeilut ovat 
merkinneet kaikkien - hyvin vähäistenkin - lasten tekemien näpistys- tms. 
rikosten kategorista ilmoittamista poliisille. Luontevin tapa menetellä on se, että lapsi sovittaa 
esimerkiksi näpistyksien, graffitien maalaamisen tai muun vahingonteon korvauksettomalla 
työllä, kuten Paavo Lipposen II hallitusohjelmassa ja Matti Vanhasen hallitus- 

 
Ehdotuksen mukaan sovittelussa voidaan käsitellä rikosasioiden lisäksi myös sellaisia riita-
asioita, joissa ainakin yksi osapuoli on yksityinen henkilö. Muutoin ehdotuksessa ei rajata sitä, 
minkä tyyppisiä siviiliasioita sovittelussa voidaan käsitellä. Viime kädessä so-vittelupalvelun 
tuottajana toimiva sovittelutoimisto arvioi, soveltuuko asia käsiteltäväksi sovittelussa. Asian 
käsittely ja ratkaisu poliisi- tai syyttäjäviranomaisessa taikka tuomioistuimessa ei estäisi 
sovittelua. Tämä on jossakin määrin pulmallinen lähtökohta niin sisällöllisesti kuin myös 
sääntelyteknisesti, mihin palaan tuonnempana. 

Taustalla on ilmeisesti ajatus jatkaa nykyisiä käytäntöjä, joissa on ollut mahdollista sovitella 
myös esimerkiksi 'pienehköjä" (HE, s. 4/1) vahingonkorvausvaatimuksia. Käytännön merkitystä 
näillä ei juuri ole ollut, sillä tyypillisesti vahingonkorvaukset liittyvät vahingontekoon, 
moottorikulkuneuvon käyttövarkauteen, varkauteen tai pahoinpitelyyn rikosasian kanssa 
aksessorisessa suhteessa olevana asiana. Tilastojen mukaan sovitelluista tapauksista 



 

 

siviilioikeudellisia asioita on ollut noin viisi prosenttia eli vuodessa vain noin 150 tapausta. 
Rikosasian sovittelun yhteydessä siviilivaatimuksen sovittelu on tietysti selvä pääsääntö. 

Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate ei sinänsä aseta esteitä epämääräisellekään sääntelylle 
kaikille osapuolille vapaaehtoisen, ilmaisen palvelun toteuttamisessa. Silti olisin sitä mieltä, että 
sääntelyä tulisi täsmentää riita-asioiden osalta. Erityisiä syinä tälle ovat ensi vuoden alussa 
voimaan tuleva riita-asioiden tuomioistuinsovittelu, jo muutaman vuoden käytössä ollut Suomen 
Asianajajaliiton sovintomenettely sekä erilaiset perheasiain sovittelumenettelyt. Euroopan 
Neuvoston suosituksissakin erotetaan selkeästi toisistaan rikosasioiden sovittelu, riita-asioiden 
sovittelu, perheasiain sovittelu sekä (meillä vielä tuntematon) sovittelu hallintoviranomaisen 
kanssa sen tekemästä ratkaisusta. 

Lisäksi on huomattava, että rikossovittelu on vain yksi sovittelun muoto. Meilläkin on kokeiltu 
myös muun muassa koulusovittelua, muuta vertaissovittelua, läheisneuvonpitoa, 
avioliittoneuvontaa ja (etenkin etnisten vähemmistöjen yhteydessä) sosiaalisen sovittelun 
menetelmiä. Yhteisnimikkeenä näille on käytetty restoratiivista oikeutta. 

Ylipäätään hallituksen esitystä voidaan arvostella oikeista peruslinjauksistaan huolimatta 
perustelujen niukkuudesta. Sovittelusta on runsaasti tutkimustietoa meiltä ja muualta, ja 
esimerkiksi ruotsalainen vastaava laki vuodelta 2002 ja norjalaislaki vuodelta 1991 ovat 
olennaisesti laajemmin perusteltuja. Meikäläiseen 25 perustelusivua kattavaan hallituksen 
esitykseen verrattuna vaikkapa ruotsalainen lähes lcymmenkertainen esitys on havainnollista 
luettavaa. Voi olla taktisesti viisasta olla sitomatta nykyistä enempää sovittelutoimintaa 
hallituksen esityksen perusteluilla, mutta kuten esityksessäkin todetaan (s. 4/1), sovittelu on 
organisoitu tällä hetkellä "hyvin vaihtelevalla tasolla" (ks. myös s. 5/1 - 6/1, jakso 2.1.1.-2.2.2). 

Etenkään uusille sovittelutoimistoille hallituksen esitys ei paljoa anna ohjenuoraa toiminnan 
järjestämisestä, vaan käytännön ohjeistaminen ja kouluttaminen ilmeisesti jäisi pitkälti sosiaali- 
ja terveysministeriön yhteyteen valtioneuvoston asetuksella vuonna 2Ö03 perustetun sovittelun 
neuvottelukunnan vastuulle. 

Rikosasioiden sovittelun kehittämistarpeisiin on kiinnitetty huomiota myös Euroopan 
neuvostossa, jonka ministerikomitea hyväksyi 15.9.1999 suosituksen nro R(99)19 rikosasioiden 
sovittelusta. Suosituksen liitteessä käsitellään muun muassa sovittelua koskevia yleisiä 
periaatteita, sovittelijalta vaadittavia ominaisuuksia sekä sovittelussa noudatettavia 
menettelytapoja. Myös YK:n Talous- ja sosiaalineuvosto (ECOSOC) on antanut päätös-
lauselmassaan 2002/12 suuntaviivoja nkossovittelun järjestämisestä. (Basic principles on the use 
of restrorative justice programmes in criminal matters). 
Belgian Leuvenissa on toiminut vuodesta 1999 alkaen eurooppalainen rikossovittelun ja 
restoratiivisen oikeuden foorumi (European Forum For Victim - Offender Mediation and 
Restorative Justice), jonka tehtävänä on välittää tietoa ja kokemuksia eri maiden sovitte-
lujärjestelmistä. Parhaillaan Euroopassa on käynnissä vuodet 2003 - 2006 toimiva COST Action 
A 21 - hanke, jossa on mukana 19 Euroopan maata. Pohjoismaissa toimii Iisaksi "Nordisk Forum 
for Medling og Konflikthantering" -järjestö. 

Johtopäätökseni on se, että tässä aikataulupaineessa niukastikin perustellun hallituksen 
esityksen varassa uusi laki voidaan ja on syytä säätää, koska kansallisia kokemuksia ja 
kansainvälistä yhteistyötä on enemmän kuin riittävästi. Sovittelu on nopeasti kehittyvää 
toimintaa, jota ei tule sitoa liian tarkkoihin säädöksiin (ks. myös HE s. 12/1) tai "pakottaviin" 
hallituksen esityksen perusteluihin. Olennaisilta osiltaan suomalainen main perustuisi 
norjalaismalliin, joka on osoittautunut toimivaksi vuodesta 1991 alkaen. 
 

2. Yksityiskohtaiset huomiot 

1 ja 3 § - Lain soveltamisala ja sovittelussa käsiteltävät asiat 

Tilastojen mukaan valtaosa (95 prosenttia) sovitteluun ohjautuneista tapauksista ovat ri-
kosasioita, joista enemmistö on \rirallisen syytteen alaisia rikoksia. Eniten sovitteluun ohjataan 
pahoinpitelyjä (45 prosenttia), varkausrikoksia oli kymmenesosa ja vahingontekoja viidennes 
kaikista. Muita sovitteluun tulleita rikostyyppejä olivat muun muassa luvaton käyttöönotto 
(moottorikulkuneuvon käyttövarkaus) sekä kunnianloukkaus- ja petosrikok-set. Riita-asioiden 
osuus on vain viisi prosenttia. Suuri osa rikoksista on nuorten henkilöiden (alaikäisten) tekemiä, 
mutta aikuisten välisten rikosten sovittelu on ollut kasvussa. 

Sovittelussa rikoksen osapuolet kohtaavat toisensa luottamuksellisesti sekä käsittelevät 
rikoksesta sen uhrille aiheutuneita henkisiä ja aineellisia haittoja puolueettoman sovittelijan läsnä 
ollessa. Sovittelu tarjoaa rikoksentekijälle tilaisuuden ottaa vastuu teostaan -sovitteluun liittyy 
usein anteeksipyyntö osana sovintoa. Tavoitteena on saada aikaan sovinto sekä osapuolia 
tyydyttävä sopimus siitä, millä tavoin rikoksentekijä hyvittää ja korvaa uhrille aiheuttamansa 
haitan ja vahingon taikka millä tavoin muutoin ratkaistaan rikosasiaan liittyvät asianosaisten 
väliset kysymykset. 

Sovittelija toimii välittäjänä osapuolten välillä. Hän ei ratkaise osapuolten välisiä erimielisyyksiä, 
vaan auttaa heitä itse ratkaisemaan ne. Sovittelussa ei ratkaista syyllisyyskysymystä. Jos 
soviteltavana on virallisen syytteen alainen rikos, syyllisyys ratkaistaan syyteharkinnassa tai 



 

 

momioistuinkäsittelyssä. Sama koskee myös asianomistajarikoksia, jollei sovittelu onnistu. 
Sovittelu ei ole julkisen vallan käyttöä, vaan julkinen palvelu. 

Näitä lähtökohtia ei ole tarkoitus muuttaa ehdotetun lain 1 §:n 1 mom:ssa. Jäin kuitenkin 
miettimään, tulisiko selvyyden vuoksi sulkea sovittelun ulkopuolelle sellaiset uhrittomat 
rikokset, kuten huumausainerikos, huumausaineen käyttörikos ja liikenneturvallisuuden 
vaarantaminen. Kenen kanssa niitä ylipäätään voitaisiin sovitella? Asia kyllä käy ilmi lakitekstin 
monikkomuodoista ("osapuolille järjestetään...", "mahdollisuus kohdata toisensa..."). 

Tiedossani on ani harvoja ulkomaisia kokeiluja, joissa on soviteltu uhrittomia rikoksia, mutta 
sellaisia rikostyyppejä varten meillä on sen sijaan käytössä toisenlaisia menettelyjä. Esimerkkinä 
toimikoon Valtakunnansyyttäiänviraston ohjeistama menettely nuoren henkilön syyllistyttyä 
huumausaineen käyttörikokseen. Tuolloin syyttäjä pääsääntöisesti järjestää puhuttelun, joka 
onnistuessaan voi johtaa (mutta ei välttämättä johda) syyttämättä j ättämispäätökseen. 

Näin ajateltaessa 1 §:n 1 momentti kuuluisi seuraavasti. 
Rikosasioiden sovittelulla (sovittelu) tarkoitetaan tässä laissa maksutonta 

palvelua, jossa rikoksesta epäillylle ja rikoksen uhrille tai tämän edustajalle 
[lisäysj järjestetään mahdollisuus puolueettoman sovittelijan välityksellä kohdata 
toisensa luottamuksellisesti, käsitellä rikoksesta sen uhrille aiheutuneita henkisiä ja 
aineellisia haittoja sekä pyrkiä omatoimisesti sopimaan toimenpiteistä niiden 
hyvittämiseksi. 

Ilmaus "rikoksen uhri tai tämän edustaja" liittyy siihen, että esimerkiksi vahingontekota-
pauksissa uhri on yleensä oikeushenkilö (kaupunki, vähittäiskauppaa harjoittava yritys, Valtion 
Rautatiet Oy, asunto-osakeyhtiö, jne.), jolloin sovittelu toteutetaan rikoksentekijän ja uhrina 
olevan oikeushenkilön edustajan välillä. Tarkkaan ottaen hallituksen esityksen ilmaisu "osapuoli" 
ei välttämättä kattaisi tällaisia oikeushenkilötilanteita. 

Ensimmäisen pykälän toisen momentin mukaan "sovittelu voi kohdistua myös sellaisiin riita-
asioihin, joissa ainakin yksi osapuoli on yksityinen henkilö. Riidasta ja sen osapuolista on tällöin 
soveltuvin osin voimassa, mitä tässä laissa säädetään rikoksesta ja sen osapuolista." Lisäksi lain 3 
§:n 2 mom:ssa todettaisiin, että "riita-asia voidaan ottaa soviteltavaksi 1 momentissa säädetyin 
edellytyksin, jos sen käsittelemistä sovittelussa voidaan pitää tarkoituksenmukaisena." 
Määritelmä on epämääräinen - sovittelija siis ratkaisee sen, minkä vahingonkorvaus- tai muiden 
siviiliasioiden sovittelu on tarkoituksenmukaista ilman tarkempaa lain ohjausta. 

Hallituksen esityksen perustelutkaan (s. 16/I-H) eivät tuo valaistusta asiaan. Niissä huo-
mautetaan, että rikossovittelun ei ole tarkoitus syrjäyttää sellaisia muita sovittelun muotoja kuten 
lasten elatusapua ja tapaamisoikeutta ja huoltoa koskeva, kunnan sosiaalitoimeen kuuluva 
sovittelun muoto. Juridista asiantuntemusta edellyttävä sovittelu olisi määrä jättää Suomen 
Asianajajaliiton järjestämään sovitteluun tai riita-asioiden tuomioistuinsovit-teluun yleisessä 
alioikeudessa. 

En epäile, ettei rikossovittelun malli soveltuisi vaikkapa vuokranantajan pienimuotoiseen riita-
asiaan vuokralaisensa kanssa asunnon kunnon ylläpitämisestä taikka tuottamuksella toiselle 
aiheutettujen vahinkojen käsittelyyn (vaikkapa tuottamuksella lainapolkupyörälle aiheutetuista 
vahingoista). Joka tapauksessa harkinnan arvoista voisi olla rajata siviiliasiat dispositiivisiin eli 
sellaisiin, joissa sovinto on sallittu. Tällöin 1 §:n 2 mom. kuuluisi seuraavasti. 

Sovittelu voi kohdistua myös sellaisiin riita-asioihin, joissa sovinto on sallittu 
[lisäysj ja joissa ainakin yksi osapuoli on luonnollinen [muutettu] henkilö. Riidasta 
ja sen osapuolista on tällöin soveltuvin osin voimassa, mitä tässä laissa säädetään 
rikoksesta ja sen osapuolista. 

Ensimmäisen pykälän kolmas momentti, jonka mukaan "tässä laissa säädetään sovittelu-
toiminnan järjestämisestä, valtion korvauksesta toiminnan kustannuksiin sekä menettelystä 
sovittelua toteutettaessa", on tarpeeton kuvaileva säännös, ja voidaan mielestäni poistaa laista. 

Näin meneteltäessä 3 § voi jäädä ennalleen. 

2 j a l 9 § - Sovittelun yleiset edellytykset ja sovittelun keskeyttäminen 

Sovitteluun osallistuminen on osapuolille vapaaehtoista ja suostumuksen voi peruuttaa milloin 
tahansa. Itse asiassa suostumusta ei ole antanut tai antamansa suostumuksen on peruuttanut 
osapuilleen sama määrä epäiltyjä kuin uhreja. Kyse ei siis ole vain sovittelua pelkäävistä 
uhreista, vaan aivan samassa määrin sovittelua pelkäävistä rikoksentekijöistä. Sovittelun 
keskeyttämisestä säädettäisiin erikseen lain 19 §:ssä. Tämä lähtökohta on aivan oikea. 

Lisäksi sovittelun edellytyksenä on, että osapuolet ovat riittävän kypsiä ymmärtääkseen 
sovittelun sekä siinä tehtävien ratkaisujen merkityksen. Lapsen ja hänen huoltajansa asema 
sovittelussa voi muodostua ongelmaksi, etenkin kun meillä ei ole noudatettu mitään alaikärajaa 
soviteltavissa rikoksissa (samaan tapaan kuin Ruotsissa 12 vuoden ikää). Viime vuosina on saatu 
selvää kriminologista tietoa siitä, että niin sanottu varhainen puuttuminen on tehokas keino estää 
lasta tai nuorta ajautumasta rikoskierteeseen. 



 

 

Avoimeksi jäävä kysymys koskee sitä, a) tarvitaanko lapsen suostumus sovitteluun vai riittääkö 
huoltajan tai huoltajien suostumus, ja b) saako lapsi salata huoltajaltaan tai huoltajiltaan 
rikossovitteluun menossa olevan arkaluonteisen asian ja osallistua sovitteluun min vaatiessaan 
yksin. Kyse voi olla yhtä hyvin rikoksesta epäillystä kuin rikoksen uhrina olevasta lapsesta. 

Hallituksen esitys on laadittu vleislainsäadännön varaan. Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 
annetun lain (361/1983) 4 §:n 3 mom:n mukaan huoltaja edustaa lasta tämän henkilöä koskevissa 
asioissa, jollei laissa ole toisin säädetty. Epäillyn ja uhrin huoltajalta on siis saatava suostumus 
rikossovitteluun. 

Toisaalta myös lapsen suostumus on ehdottomasti tarpeen, jotta sovittelun tavoitteet voitaisiin 
ylipäätään saavuttaa. Tästä syvstä lain 2 §:ään kirjattaisiin vaatimus "henkilökoh-taisestaja 
vapaaehtoisesta suostumuksesta". Huoltajalla ei siis olisi yksinomaista päätösvaltaa. Tämä on 
oikea ratkaisu. 

Normaalitapauksessa tarvittaisiin sekä lapsen että hänen molempien huoltajiensa suostumus 
rikossovitteluun - oli kyse sitten alaikäisestä uhrista tai epäillystä. Huoltajan vastustus estää 
alaikäisen lapsen osallistumisen sovitteluun, vaikka lapsi itse siihen haluaisikin edellä siteeratun 
lain 361/1983 4 §:n 3 monr.n mukaan. 

Oma erityissääntelynsä koskee täysi-ikäistä vajaavaltaiseksi julistettua, johon täytynee tehdä 
viittaus tästä laista. 

Oma kysymyksensä koskee aloitteenteko-oikeutta sovittelulle. Tässä suhteessa katson käytännön 
byrokratian välttämiseksi, että aloitteellinen asiassa voi olla joko vajaavaltainen tai huoltaja 
yksin. 

Sääntelyn rakenne on puhevallan käytön osalta epäselvä, ja ehdotankin, että 2 §:n 2 - 4 
momenteiksi lisättäisiin selvyyden vuoksi [uusia]: 

Alaikäiseltä rikossovittelun osapuolelta on saatava henkilökohtainen suostumus 
sovitteluun. Huoltajalta lisäksi saatavasta suostumuksesta säädetään lapsen 
huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (361/1983) 4 §:ssä. 

Jos täysi-ikäinen henkilö on julistettu vajaavaltaiseksi, häneltä on saatava 
henkilökohtainen suostumus sovitteluun. Jos hän kykenee holhoustoimesta 
annetun lain (442/1999) 23 §:n 2 momentin mukaisesti ymmärtämään asian 
merkityksen, hän päättää rikossovitteluun osallistumisesta yksin. 

Jos rikoksen osapuoli on alaikäinen tai vajaavaltaiseksi julistettu täysi-ikäinen 
henkilö, rikossovittelua koskevan aloitteen voi tehdä alaikäisen ohella hänen 
huoltajansa yksin. 

Hallituksen esityksen 18 §:n mukaan, jos osapuolena on alaikäinen, sovittelutapaamiset tulisi 
pääsääntöisesti järjestää siten, että lapsella on mahdollisuus saada tukea huoltajaltaan, ellei 
huoltajan läsnäolo ole ilmeisesti lapsen edun vastaista. Käytännössä siis lapsen huoltajan tulisi 
pääsääntöisesti olla läsnä sovitteluistunnossa, ellei esimerkiksi rikos ole niin arkaluonteinen, että 
sen käsittely ilman huoltajaa on perusteltua. Säännösehdotuksen 18 §:ään ei ole huomauttamista. 
Lakivaliokunnan mietinnössä voitaisiin korostaa sitä, että huoltajan tuki on lapselle tarjottava 
tärkeä mahdollisuus, mikä ei tarkoita sitä, ettei huoltaja voisi antaa monissakin tapauksissa 
lapsen osallistua sovitteluun myös yksin. 
3 ja 15 § - Sovittelussa käsiteltävät asiat ja sovittelun edellytysten selvittäminen 

Pykälissä ei rajata sitä, minkä tyyppisiä rikoksia sovittelussa voidaan käsitellä. Joissakin 
uheenvuoroissa on arvosteltu sitä, että sovitteluun voidaan ottaa periaatteessa mitä ta-ansa 
rikoksia, muun muassa perheväkivaltatapauksia ja lähestymiskiellon rikkomistapa-uksia, joiden 

sovittelun onnistumista on epäilty. Tosiasiassa perheväkivallan sovittelusta on erittäin hyviä 
kokemuksia esimerkiksi Itävallasta ja Australiasta. 

Kategoristen rajausten sijasta keskeisempää on kantaa riittävää huolta sovittelun korkeasta 
laadusta. Sovittelu saa perustua vain aitoon vapaaehtoisuuteen kummaltakin osapuolelta, ja jos 
sovittelu on laadukasta, tuloksiakin on odotettavissa. 

Lisäksi ehdotetun lain 15 §:n 1 momentin mukaan viimekätinen arvion tekeminen kuuluisi 
sovittelutoimistolle, joskin siinäkään kohdin säännöksen sanamuoto ei kerro sen todellista 
tarkoitusta. Sovittelutoimistolla olisi ehdotuksen mukaan laaja harkintavalta sen arvioidessa 
rikoksen soveltumista soviteltavaksi. Esimerkiksi erittäin tulehtunut parisuhde-väkivalta voidaan 
jättää sovittelutoimiston päätöksellä sovittelun ulkopuolelle, vaikka osapuolet vielä 
haluaisivatkin sovitella. Tällainen tulisi kyseeseen etenkin "battered woman " - tapauksessa eli 
vuosikausien perheväkivallan uhrin ollessa heikompana osapuolena mahdollisessa sovittelussa. 
Tiettyjä rikoksia, kuten lapsiin kohdistuneita seksuaalirikoksia ei ole Suomessa soviteltu eikä 
varmuudella sovitella jatkossakaan, vaikka laissa sitä ei suoraan kiellettäisi. 

Arvioni on, että sovittelutoimistolle voidaan jättää tässä suhteessa viimekätinen päätösvalta 
hallituksen esityksen tarkoittamalla tavalla. 

14 § - Sovittelupaikka 
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Säännös on tärkeä erityisesti siksi, että nyt rakennettava uusi, valtakunnallinen ja pysyvä 
rikossovittelu koskee ennen kaikkea haja-asutusalueita, joilla luovien ratkaisujen hakeminen 
sovittelupaikoiksi ja hakemusten jättöpaikoiksi on erityisen tärkeää pitkien välimatkojen vuoksi. 
Suuremmissa kaupungeissa sovittelu on jo nyt sosiaalitoimen rutiini-toimintaa. 

16 § - Sovittelumenettelyyn liittyvät sovittelutoimiston tehtävät 

Säännöksen neljäs kohta sisältää rikossovittelun luottamuksellisuuteen liittyvän tärkeän 
yksityiskohdan. Kohdan mukaan sovittelutoimiston tulee toimittaa "sovittelualoitteen tehneelle 
poliisi- tai syyttäjäviranomaiselle salassapitoa koskevien säännösten estämättä tieto sovittelun 
kulusta ja lopputuloksesta". Ehdotuksen mukaan salassapitosäännökset eivät siis estäisi tiedon 
antamista, jotta asian jatkokäsittely oikeaan tietoon perustuvana varmistuisi. 

Onkin selvää, että edellä mainittujen viranomaisten on tärkeää tietää, onko neuvotteluissa 
päästy sopimukseen vai ei. Samoin niiden on tärkeää tietää, millä tavalla sopimus on syn- 
tynyt ja millaisiin tosiseikkoihin se perustuu. Mielestäni olisi kuitenkin ehdottoman tär- 
keää korostaa lakivaliokunnan mietinnössä, että sovittelija ei saa kertoa siitä, mitä te- 
koja tai toimenpiteitä epäilty tai uhri on tunnustanut (kumpiakin tapauksia on). Tieto 
"sovittelun kulusta" koskee siis lähinnä vain suostumisia menettelyyn ja kokousaikoja, ja 
tieto "sovittelun ------- lopputuloksesta" todellakin lopputulosta ilman matkan varrella teh- 
tyjä sovintotarjouksia. Mikäli luottamuksellisuus kärsii tässä suhteessa, koko rikossovitte- 
lun funktiot kärsivät. Analogisesti ajatellen, asianajaja ei saa vedota aikaisempiin sovin- 
toneuvotteluihinsa vastapuolen kanssa ja tuomioistuimen riita-asioiden sovittelussa on 
sama sääntö. 

20 § - Salassapito ja vaitiolovelvollisuus 

Ehkä yksi vaikeimpia kysymyksiä on rikossovittelun salassapito ja vaitiolovelvollisuus. 
Yleisperusteluissa esitetyistä syistä pykälässä ehdotetaan säädettäväksi sovittelutoimintaa 
koskevasta salassapidosta ja vaitiolovelvollisuudesta. Pykälän 1 momentin mukaan sovit-
telutoiminta kokonaisuudessaan kuuluisi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 
(621/1999) (ns. julkisuuslain) piiriin. 

Sovitteluun liittyvien asiakirjojen ja sovittelussa esiin tulevien tietojen salassa pidettä-vyys 
määräytyisi siten julkisuuslain 24 §:n mukaan. Mainitussa pykälässä luetelluista salassa 
pidettävistä tiedoista voisivat sovittelun yhteydessä tulla kysymykseen esimerkiksi tiedot, jotka 
koskevat sovittelun osapuolen saamia sosiaalihuollon palveluja, hänen terveydentilaansa tai 
vammaisuuttaan, hänen saamiaan terveydenhuollon palveluja, osapuolen seksuaalista 
käyttäytymistä, nuoresta rikoksentekijästä tehtyä henkilötutkintaa sekä yhdyskuntapalvelun 
soveltuvuusselvitystä. Salassa pidettäviä olisivat myös tiedot, jotka koskevat rikoksesta epäillyn, 
asianomistajan tai muun rikosasiaan liittyvän henkilön yksityiselämään liittyviä arkaluonteisia 
seikkoja samoin kuin tiedot rikoksen uhrista, jos tiedon antaminen loukkaisi rikoksen uhrin 
oikeuksia tai hänen muistoaan tai läheisiään, jollei tiedon antaminen ole tarpeen viranomaisen 
tehtävän suorittamiseksi. 

Sovittelutoimistot kuuluisivat siten julkisuuslain 4 §:ssä tarkoitettuihin viranomaisiin. 
Lääninhallitusten osalta tilanne lienee selvä ilman erillissäännöstä. Vaikka julkisuuslaissa 
omaksuttu viranomaiskäsite on laaja, niin asiasta on sovittelutoimistojen osalta kuitenkin 
selvyyden vuoksi aiheellista säätää erikseen. Vaitiolovelvollisiä olisivat siis kaikki sovit-
telutoimiston henkilökuntaan kuuluvat henkilöt, kuten sovittelun vastuuhenkilöt ja ohjaajat sekä 
toimistohenkilöstö, samoin vapaaehtoistyötä tekevät sovittelijat, joilla ei sinänsä ole lainkaan 
välttämättä mitään palvelussuhdetta julkisyhteisöön puhumattakaan oikeudesta julkisen vallan 
käyttöön. 

Tältä osin ensimmäisen momentin yleisviittaus julkisuuslakiin siis lienee riittävä, joskin melko 
vähän informatiivinen. Jos säännöstä halutaan täsmentää, 1 momentti voisi kuulua: 

Sovittelutoimintaan sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annettua lakia (621/1999), jollei jäljempänä toisin säädetä. Vapaaehtoistyötä 
tekevät sovittelijat rinnastetaan sovittelutoimistojen henkilökuntaan [lisä- 
ysj. 

Sen sijaan ongelmallisempi on säännöksen toinen momentti, jonka mukaan "sovittelun osapuoli 
ei saa nimetä todistajaa sovittelijaksi soviteltavaan rikokseen liittyvässä asiassa". Tätä 
momenttia ei ole selvästikään mietitty loppuun asti. 

Onnistuneen sovittelun perusedellytys on, että siinä käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Se 
edistää osapuolten halukkuutta ilmaista ajatuksiaan ja tunteitaan vapaasti, myöntää 
vastavuoroisesti väärinarvioita, ja se luo siten mahdollisuudet yhteisymmärryksen 
saavuttamiseen. Tämä koskee sekä epäillyn halukkuutta myöntää syyllisyytensä, että myös uhrin 
halukkuutta myöntää esimerkiksi oma provokaatioonsa tai muu osallisuutensa tapahtumien 
kulkuun. 

Kärjistäen voidaan kysyä, miten vaikuttaa ylipäätään osapuolten halukkuuteen saattaa asia 
sovitteluun tai toimia sovittelussa vilpittömästi, jos sovittelussa esiin tulleet seikat voitaisiin yhtä 
hyvin käsitellä suoraan tuomioistuinmenettelyssä. Ainakin luottamuksellisuuden puuttuminen voi 



 

 

aiheuttaa varautuneisuutta niin epäillyssä kuin uhrissa sovittelu-neuvottelussa ja "vastaan 
tulemisessa" vaikeissa kysymyksissä. 

Hallituksen esitys lähtee ainoastaan siitä, että sovittelun osapuoli ei saisi nimetä sovittelijaa 
todistajaksi. Tämähän ei millään tavalla rajoittaisi sitä, että syyttäjä haastaisi yhden osapuolen 
todistamaan (joko sovittelun kohteena olleessa tai muussa rikosasiassa, joko nyt tai myöhemmin) 
taikka osapuoli haastaisi toisen osapuolen todistamaan sellaisista rikoksista, joissa hän ei ole 
vastaajana. Sääntely on selkeän puutteellinen. 

Esimerkiksi pahoinpitelyasian sovittelussa uhri on voinut myöntää provosoineensa ja är-
syttäneensä tekijää - ja pahoinpitelijä vastaavasti omia erityisen hylättäviä motiivejaan. Rikoslain 
6 luvun 5 §:n (515/2003) mukaan rangaistuksen koventamisperusteita ovat muiden muassa 
rikollisen toiminnan suunnitelmallisuus, rikoksenuusinta ja rikoksen rasistiset motiivit. 
Vastaavasti rangaistuksen lieventämisperustei*^ ovat saman luvun 6 §:n mukaan muun muassa 
rikoksen tekemiseen vaikuttanut huomattava painostus tai uhka tai asianomistajan 
poikkeuksellisen suuri myötävaikutus. 

Rangaistuksen mittaamisen suhteen merkityksellisiä seikkoja voi tulla siten rikossovitte-lussa 
esille sekä rangaistusta ankaroittavaan että lieventävään suuntaan. Rangaistusta lieventävät seikat 
otetaan myös huomioon vahingonkorvausratkaisussa, koska vahingonkorvauslain (412/1974) 6 
luvun 1 §:n (korvausvastuun jakaantuminen) mukaan "ios vahingon kärsineen puolelta on 
myötävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on 
myös ollut vahingon syynä, voidaan vahingonkorvausta kohtuuden mukaan sovitella." Sovittelun 
luottamuksellisuus on siten sekä rikoksesta epäillyn että uhrin oikeusturvan kannalta tärkeää. 

Pääperusteena sovittelun luottamuksellisuudelle on siis se, että julkisuus ja tietojen hyö-
dyntämismahdollisuus on vahva este sovinnon hyötyjen saavuttamiselle ja vapaalle informaation 
vaihdolle, jos osapuolet voisivat myöhemmin vedota sovittelussa esiin tuotuihin seikkoihin. 

Toisaalta ehdoton kielto vedota mihinkään seikkoihin, jotka ovat nousseet sovintoneuvottelujen 
aikana esiin, vaikka niillä olisi suuri merkitys rikosoikeudenkäynnissä, voi aiheuttaa ongelmia. 
Dispositiivisten riitajuttujen osalta luottamuksellisuutta on luontevaa korostaa (ks. edellä 1 §:n 
kohdalla lausuttua), koska osapuolet joka tapauksessa voivat sopia kaikesta mahdollisesta itse ja 
myös luottamuksellisuudesta. Yleensä konkreettisesti kyse on siitä, että suostuttaisiin maksamaan 
jokin summa, mutta myönnytään oikeudenkäynnissä pienempään summaan tai kiistetään 
vaatimus. Tällöin toinen ei voi vedota siihen, että vastapuoli olisi suostunut neuvotteluissa 
suurempaan summaan. 

Rikosjuttujen osalta (ja osin siviilioikeudessa indispositiivisten juttujen osalta) kysymys asettuu 
hieman toisin ja luottamuksellisuuden tavoitteetkin ovat toiset kuin siviiliasioissa. 
Rikosprosessissa pyritään voimakkaammin materiaaliseen totuuteen. 

Kysymykseen voinee suhtautua eri tavoin myös riippuen siitä, onko kyseessä asianomistajarikos 
vai virallisen syytteen alainen rikos. Virallisen syytteen alaisessa rikoksessa osapuolet voivat 
sopia vain korvauksesta ja sovinto otetaan rangaistuksen mittaamisessa huomioon. Kärjistäen 
voidaan kysyä, voivatko tiedot asiasta, josta asianosaiset eivät itse voi sopia, olla 
luottamuksellisia. 

Lisäksi qn korostettava sitä, että myös rikosasioiden sovittelussa on aivan olennaisesti kyse 
vahingonkorvauksista, siis rahasta. Näin ollen dispositiivisissa riita-asioissa kehitettyjä malleja 
voidaan soveltaa myös rikosasioiden sovittelun luottamuksellisuuteen. Rikoksen uhria kiinnostaa 
yleensä eniten hänen tosiasiassa sovittelun kautta jo tosiasiassa saamansa vahingonkorvaus tai 
muu hyvitys - ei niinkään rangaistuksen mittaaminen tai tuomioon kirjattu (usein tosiasiassa 
tehoton) vahingonkorvausvelvoite. 

Huomauttaa voi vielä siitä, että luottamuksellisuus ei sinänsä vaaranna asianosaisten oi-
keusturvaa, koska kumpi tahansa heistä voi niin halutessaan keskeyttää sovittelun missä 
vaiheessa tahansa. 

Myös kansainvälinen sääntely tukee kantaani. Euroopan neuvoston edellä mainittu rikos-
sovittelua koskeva suositus 15.9.1999 nro R(99)19 lähtee yksiselitteisesti "vastaan tulemisten" 
käyttökelvottomuudesta todisteina rikosprosessissa. Usein kumpikin osapuoli tulee vastaan, jotta 
sovinto saavutettaisiin. Suosituksen yleisperiaatteiden 2 artiklassa todetaan seuraavaa: 
"Discussions in mediation are confidential and may not be used subsequently, except with the 
agreement of the parties" Sääntelyä täydentää vielä suosituksen 14 artikla, jonka mukaan: 
"Participation in mediation should not be used as evidence 
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of admission of guilt in subsequent legal proceedings. " 

Ainoana poikkeuksena esitetään 30 artiklassa, että "the mediator should convey any information 
about imminent serious crimes, which may come to light in the course of mediation, to the 
appropriate authorities or to the persons concerned." Artikla koskee kuitenkin sellaisia tulevia 
rikoksia, jotka ovat vielä estettävissä. Tältä osin onkin selvää, että uuden vakavan rikoksen 
estämiseksi vaitiolovelvollisuuden tulee väistyä rikoslain 15 luvun 10 §:n tarkoittaman törkeän 
rikoksen ilmoittamisvelvollisuuden tieltä. 

Euroopan Neuvoston riita-asioiden sovittelusta (Council of Europe, Recommendation No. Rec. 
(2002) 10 of the Committee of Ministers on mediation in civil matters) lähtökohta on täsmälleen 
sama. Sovittelun pitää olla luottamuksellista niin, ettei sovittelussa esitettyä informaatiota voida 
käyttää myöhemmin, elleivät asianosaiset niin päätä. 

Johtopäätöksenä katson, että 20 §:n 2 momentin tulisi kuulua [muut.]: 

Osapuoli ei saa asian myöhemmissä käsittelyissä ilman vastapuolen suos-
tumusta vedota siihen, mitä tämä on sovintoon pääsemiseksi esittänyt rikos-
sovittelussa. Osapuolta tai sovittelijaa ei saa kuulla tältä osin todistajana oi-
keudenkäynnissä. 

 
 
 

Eduskunnassa, 25.10.2005 
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LISÄSELVITYS HALLITUKSEN ESITYKSEEN LAIKSI RIKOSASIOIDEN 
SOVITTELUSTA HE 93/2005 vp 
 
 

1. Yleistä 
 
Käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen päätavoitteena on varmistaa jo pitkään käytännössä 
toteutetun sovittelupalvelun jatkuvuus ja saatavuus koko maan kattavasti. Tavoitteen 
toteuttamiseksi ehdotukseen on kirjattu säännökset sovittelutoiminnan valtakunnallisesta 
organisoinnista, ohjauksesta ja valvonnasta sekä valtion rahoituksesta toiminnan kustannuksiin. 
 
Valmistelun lähtökohtana on ollut, että sovittelun alaa ja toiminnan sisältöä säännellään melko 
niukasti ja väljästi, jotta toiminnan kehittymiselle olisi sijaa myös jatkossa. Ehdotettu laki 
perusteluineen ei ole tarkoitettu sovittelutoiminnan yksinomaiseksi ohjausvälineeksi. Esimerkiksi 
henkilöstön perus-, jatko-ja täydennyskoulutus sekä sovittelutoimintaa koskeva opas soveltuvat 
ohjausvälineiksi osin lainsäädäntöä paremmin. Rikosasioiden sovittelun neuvottelukunnalla on 
tärkeä tehtävä näiden ohjausvälineiden kehittämisessä. 
 
Hallituksen esityksestä on annettu lakivaliokunnalle 18 asiantuntijalausuntoa, jotka ovat olleet 
sosiaali- ja terveysministeriön arvioitavana (liitteenä luettelo lausunnon antajista). Lain säätämistä 
pidetään yleisesti ottaen toivottuna ja esityksen peruslinjauksia pääosin kannatettavina. 
 
Lausunnon antajien mielipiteet jakautuvat eniten sen suhteen, soveltuvatko lähisuhdevä-
kivaltarikokset ja ylipäänsä vakavat väkivaltarikokset sekä seksuaalirikokset soviteltaviksi, ja 
missä määrin sovittelutoimistolle tulisi jättää harkintavaltaa niiden arvioidessa tapauksen 
soveltuvuutta soviteltavaksi. Sovittelun alaan liittyviä kannanottoja tarkastellaan tarkemmin tämän 
selvityksen 2 luvussa ja muita kommentteja pykälittäni luvussa 3. 
 
Ottaen huomioon, että hallituksen esitys on syntynyt pitkäaikaisen ja laaja-alaisen yhteistyön 
tuloksena, sosiaali-ja terveysministeriö ei näe tarvetta tehdä lakiehdotukseen sellaisia muutoksia, 
jotka merkitsisivät huomattavaa poikkeamista esityksen yleisperusteluissa esitetyistä tavoitteista ja 
ehdotetun lain peruslinjauksista. 
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3. Sovittelun ala 
 
Hallituksen esityksessä ehdotettu sääntely 
 
Ehdotetun lain 3 §:n 1 momentissa säädetään edellytyksistä, joilla rikosasia voidaan ottaa 
soviteltavaksi. Säännöksessä ei suljeta mitään rikostyyppiä sovittelun ulkopuolelle. 
Sovittelutoimistolla olisi siten laaja harkintavalta sen suhteen, millaisten rikosten se arvioi 
soveltuvan sovitteluun. Arviointi on tarkoitus tehdä tapauskohtaisesti siten, että huomioon otetaan 
tapauksen erityispiirteet sekä olosuhteet kokonaisuutena. Hallituksen esityksen perustelujen 
mukaan esimerkiksi osapuolten keskinäiseen suhteeseen liittyvät näkökohdat, kuten pyrkimys 
heikomman osapuolen suojaamiseen, voisivat johtaa siihen, että asian ei katsottaisi soveltavan 
soviteltavaksi, vaikka osapuolet suostuisivat sovitteluun ja pystyisivät ymmärtämään siinä tehtyjen 
ratkaisujen merkityksen. Edelleen perusteluissa todetaan, että rikoksen tyypillä voi olla tässä 
suhteessa merkitystä esimerkiksi siten, että lapseen kohdistuvia seksuaalirikoksia ei tulisi 
pääsääntöisesti ollenkaan ottaa soviteltavaksi ja lähisuhdeväkivaltaa sisältävien rikosten sovitteluun 
tulisi suhtautua pidättyvästi. 
 
Riita-asioiden soviteltavuutta rajattaisiin lain 1 §:n 2 momentissa niin, että sovittelu voisi kohdistua 
sellaisiin riita-asioihin, joissa ainakin yksi osapuoli on yksityinen henkilö. Lisäedellytyksenä riita-
asian sovittelulle olisi, että asia soveltuu soviteltavaksi ja että sen käsittelemistä sovittelussa 
voidaan pitää tarkoituksenmukaisena (3 §:n 2 mom.). 
 
Lähisuhdeväkivalta- ja seksuaalirikosten soveltuvuus sovitteluun 
 
Naisjärjestöjä edustavat kolme lausunnon antajaa (NYTKIS ry, Naisten Linja Suomessa ry ja 
Raiskauskriisikeskus Tukinainen) ovat ilmaisseet jyrkän kielteisen kantansa muun muassa 
lähisuhdeväkivaltaa sisältävien rikosten sovitteluun. NYTKIS toteaa muun muassa, että kun toinen 
osapuoli käyttää fyysistä väkivaltaa, osapuolten välillä ei voi olla sellaista tasa-arvoista 
neuvotteluasemaa kuin sovittelun onnistuminen edellyttää. Sovittelu ei missään tapauksessa sovi 
pari- eikä muuhunkaan läheissuhdeväkivaltaan. Lisäksi NYTKIS ry vaatii, että sekä aikuisiin että 
lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset rajataan sovittelua koskevan lain ulkopuolelle. Lausunnon 
mukaan aiheesta saadut tutkimustulokset ja monet käytännön auttamistyöstä saadut kokemukset 
osoittavat, että uhrin oikeusturvan näkökulmasta on epäilyttävää saattaa voimaan laki, joka 
lähtökohtaisesti sallii väkivaltarikosten sovittelun. 
 
Myös Raiskauskriisikeskus Tukinainen on sitä mieltä, että seksuaalirikoksia, lähisuhdeväkivaltaa 
tai aikuisten lapsiin kohdistamaa väkivaltaa ei tule missään tapauksessa sovitella. Lausunnossa 
todetaan, että mikäli lainsäädäntö ei millään tavoin rajaa soviteltavia rikoksia, se on merkki siitä, 
ettei yhteiskuntamme näe erityisen paheksuttavana lähisuhdeväkivaltaa, seksuaalirikoksia eikä 
aikuisen lapsiin kohdistamia väkivaltarikoksia. 
 
Neljä lausunnonantajaa (valtionsyyttäjä Metsäpelto, OPTL, Ensi- ja turvakotien liitto sekä Kuopion 
kaupunki) suhtautuu asiaan enemmän tai vähemmän varauksellisesti. Valtionsyyttäjä Metsäpelto 
toteaa, että sovittelumahdollisuuden ulottamisesta kaikkiin sellaisiin rikoksiin, joissa on uhri ja 
tekijä, löytyy perusteita puolesta ja vastaan. Ratkaisua siitä, ulottuuko se kaikkiin rikoksiin vai ei, 
ei pitäisi jättää lainsoveltajalle. Lakivaliokunnan tulisi kirjata tästä asiasta selkeä kanta 
mietintöönsä. 
OPTL:n lausunnon mukaan hallituksen esityksen valmistelussa on herättänyt erimielisyyttä 
erityisesti se, millaisia rikoksia sovittelumenettelyssä voidaan käsitellä. OPTL toteaa, että nyt 
käsiteltävässä esityksessä tätä tärkeää yksityiskohtaa on tarkennettu. Vaikka itse säännös (3 §) on 
edelleen melko avoin, muutos on oikeansuuntainen, erityisesti kun otetaan huomioon perusteluissa 
esitetyt tarkennukset. OPTL pitää tärkeänä, että tapausten sovitteluun sopivuuden arvioinnissa 
otetaan huomioon mm. osapuolten voimatasapaino, minkä vuoksi esimerkiksi lähisuhdeväkivallan 
sovitteluun on suhtauduttava varauksellisesti, kuten esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa 
todetaan. 
 
Ensi-ja turvakotien liitto toteaa suhtautuvansa pidättyvästi perheväkivallan sovitteluun, mutta ei 
kokonaan tyrmää sovittelumahdollisuutta. Liiton lausunnon mukaan perheväkivallan sovittelu 
vaatii asiantuntemusta. Lausunnossa mainitaan useita sekä rikoksen tekemiseen että tekijän 
suhtautumiseen liittyviä seikkoja, jotka liiton mukaan ovat esteenä perheväkivaltarikosten 
sovittelulle. 
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Kuopion kaupungin lausunnossa todetaan lähisuhdeväkivaltajuttujen sovittelusta, että tämä on 
mahdollista sillä keinoin, että niiden sovittelussa on otettu huomioon mm. sovittelijoiden 
ammattitaito ja mahdollisen perheväkivaltatyöntekijän mukana oleminen, jonka kautta järjestyy 
tarvittava hoitoonohjaus. 
 
Neljä lausunnon antajaa (tutkimuspäällikkö Juhani Iivari, Suomen Sovittelun Tuki ry. sekä 
professorit Pekka Koskinen ja Ari-Matti Nuutila) pitävät hallituksen esityksessä ehdotettua 
sääntelytapaa lähtökohtaisesti onnistuneena. 
 
Tutkimuspäällikkö Iivarin mukaan sovittelun ala (soviteltavat rikokset) on riittävän väljästi 
määritelty niin, että sovitteluun soveltuvat tapaukset arvioidaan tapauskohtaisesti. Iivarin mielestä 
edes hallituksen esityksen perusteluihin ei olisi pitänyt sisällyttää mainintaa, jonka mukaan 
lähisuhdeväkivallan sovitteluun tulisi suhtautua pidättyvästi. Hän toteaa, että asiasta tehdyt 
kotimaiset ja ulkomaiset tutkimukset eivät tue tällaista rajausta. Sovittelu on yksi niistä harvoista 
keinoista, joilla lähisuhdeväkivaltaan on pystytty puuttumaan ja auttamaan väkivallan uhria 
selviytymään tilanteesta. Tapauksen vaka-vuusaste ei ole ollut kriteeri tapauksen sovitteluun 
soveltuvuuteen vaan nimenomaan osapuolten suhteen laatu ja henkiset ja taloudelliset voimavarat. 
Mainitun virkkeen sijasta oikeampaa olisi todeta: "lähisuhdeväkivallan sovittelut tulee valmistella 
ja toteuttaa erityisellä huolella ". 
 
Suomen Sovittelun Tuki ry:n mukaan on hyvä, ettei laki rajaa varsinaisesti mitään rikostyyppiä 
sovittelun ulkopuolelle. Keskustelua herättäneestä lähisuhdeväkivallan sovittelusta todetaan, että 
sitä on menestyksekkäästi tehty jo vuosia. Miksi se nyt rajattaisiin-kaan pois, kun sovittelun asemaa 
rikosoikeusjärjestelmässä ei ehdoteta muutettavaksi, mikä tarkoittaa, että edelleenkin syyttäjä ja 
tuomioistuin päättävät, mikä merkitys rikosoikeudellisesti sovittelulle annetaan? 
Lähisuhdeväkivaltarikoksia hoitavat sovittelijat ovat saaneet tehtävään erityiskoulutuksen. Näiden 
rikoksien sovittelussa korostuu moniammatillinen yhteistyö niin, että siinä toteutuu osapuolten 
ohjaaminen sovittelun lisäksi myös ammattiavun piiriin. Lausunnossa ehdotetaan, että 
lähisuhdeväkivallan sovittelusta laaditaan riittävän tarkka valtakumxallinen ohjeistus jäsen 
tuloksia seurataan kiinteästi. 
Professori Koskinen pitää hyvin perusteltuna sitä ratkaisua, ettei säännöksessä nimenomaisesti 
suljeta sovittelun ulkopuolelle yksittäisiä rikoslajeja, vaan soveltuvuus sovitteluun luonnehditaan 
yleisemmällä tavalla. Koskinen viittaa hallituksen esityksen perusteluissa olevaan lapsiin 
kohdistuvia seksuaalirikoksia ja lähisuhdeväkivaltaa koskeviin rajauksiin ja toteaa, että tähän 
lopputulokseen 3 §:n sanamuodon tulkinta useimmiten joh-taneekin. 
 
Professori Nuutilan mukaan joissakin puheenvuoroissa on arvosteltu sitä, että sovitteluun voidaan 
ottaa periaatteessa mitä tahansa rikoksia, muun muassa perheväkivaltatapauksia, joiden sovittelun 
onnistumista on epäilty. Tosiasiassa perheväkivallan sovittelusta on erittäin hyviä kokemuksia 
esimerkiksi Itävallasta ja Australiasta. Nuutila toteaa, että tiettyjä rikoksia, kuten lapsiin 
kohdistuneita seksuaalirikoksia ei ole Suomessa soviteltu eikä varmuudella sovitella jatkossakaan, 
vaikka laissa sitä ei suoraan kiellettäisi. Nuutilan arvion mukaan sovittelutoimistolle voidaan jättää 
tässä suhteessa viimekätinen päätösvalta hallituksen esityksen tarkoittamalla tavalla. 
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että 18:ta lausunnon antajasta vain kolrne vaatii ehdottomasi, että 
lakiin tehdään rajauksia soviteltavien rikosten osalta. Neljä lausunnonantajaa taas on nimenomaan 
pitänyt hyvänä, että rajausta ei tehdä. Useissa lausunnoissa painotetaan sovittelijan ammattitaidon 
tärkeyttä erityisesti perheväkivaltarikosten ja muiden vakavien rikosten sovittelussa. 
 
Sosiaali-ja terveysministeriö toteaa, että esityksessä ehdotettu sovittelutoimiston laaja harkintavalta 
arvioitaessa tapauksen soveltuvuutta sovitteluun ei ole kannanotto minkään rikostyypin 
hyväksyttävyydestä tai paheksuttavuudesta. Kysymys on yksinomaan siitä, soveltuuko asia 
soviteltavaksi vai ei. Lausunnon antajien käsitykset tätä asiaa koskevista tutkimustuloksista 
esimerkiksi perheväkivallan suhteen poikkeavat toisistaan. NYTKIS ry:n mukaan tutkimustulokset 
puhuvat perheväkivallan soviteltavuutta vastaan, kun taas tutkimuspäällikkö Iivari ja professori 
Nuutila toteavat, että tutkimusten perusteella perheväkivallan sovittelusta on saatu hyviä 
kokemuksia. 
 
Sosiaali-ja terveysministeriö pitää perusteltuna, että sovittelutoimiston harkintavalta säilyy 
esityksessä ehdotetun mukaisena, 
 
Eräiden muiden rikosten sekä riita-asioiden soveltuvuus sovitteluun 
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Puolustusministeriön lausunnon mukaan sotilasrikoksiin ja niiden käsittelyyn liittyvien 
erityispiirteiden vuoksi sovittelu soveltuu sotilasrikoksiin huonosti. Lausunnossa todetaan, että 
tämän vuoksi sotilasrikokset ja sotilasoikeudenkäyntiasiana käsiteltävät rikokset tulisi yleensä 
katsoa ehdotetun lain 3 §:n mahdollistamalla tavalla sellaisiksi rikoksiksi, jotka eivät sovellu 
soviteltaviksi. 
 
Professori Nuutila pohdiskelee lausunnossaan, tulisiko selvyyden vuoksi sulkea sovittelun 
ulkopuolelle sellaiset uhrittomat rikokset, kuten huumausainerikos, huumausaineen käyttörikos ja 
liikenneturvallisuuden vaarantaminen. 
 
Sosiaali-ja terveysministeriö toteaa, että puolustusministeriön ja professori Nuutilan näkemykset 
voidaan ottaa huomioon sovittelua koskevassa koulutuksessa ja sovitteluop-paassa. 
Suomen Asianajajaliiton mielestä riita-asioiden sovittelu pitäisi rajata lain ulkopuolelle. Liiton 
mukaan rikoksiin liittymätöntä sovittelupalvelua ei tulisi ehdotetun lain nojalla järjestää. Liiton 
mielestä ne yhteisöt ja kansalaisjärjestöt, jotka tällä hetkellä tarjoavat sovittelupalveluja, voivat 
jatkossakin toimittaa vapaaehtoisvoimin riita-asioiden sovittelua, mutta rikosoikeudellisen 
järjestelmän selkeyden ja tehokkuuden kannalta olisi parempi, että rikosasioiden sovittelusta 
annettava laki koskee ainoastaan rikosasioiden sovittelua. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö ei pidä perusteltuna riita-asioiden sulkemista kokonaan so-
vittelumahdoilisuuden ulkopuolelle. Sen sijaan asiaa koskevia säännöksiä voidaan rajata siten kuin 
jäljempänä pykäläkohtaisessa tarkastelussa esitetään. 
 

3. Pykäläkohtainen tarkastelu / §. 

Lain soveltamisala 

Raiskauskriisikeskus Tukinainen ehdottaa, että termi "rikoksen osapuoli" muutettaisiin 
asianomistajan osalta termiksi "rikoksen uhri". Professori Nuutila puolestaan ehdottaa 1 §:n 1 
momenttiin muotoilua "...rikoksesta epäillylle ja rikoksen uhrille tai tämän edustajalle. .." Edustajan 
mainitseminen liittyy siihen, että joissakin tapauksissa uhri on oikeushenkilö, jolloin sovittelu 
toteutetaan rikoksentekijän ja uhrina olevan oikeushenkilön edustajan välillä. Ilmaisu "osapuoli" ei 
Nuutilan mielestä tarkkaan ottaen kattaisi tällaisia oikeushenkilötilanteita. 
 
Sosiaali-ja terveysministeriön mielestä ehdotetut muutokset voisivat merkitä terminologian 
täsmentämistä, mutta samalla ne tekisivät säädöstekstin monimutkaisemmaksi, sillä termi 
"osapuoli" esiintyy useassa ehdotetun lain kohdassa. Sitä paitsi soviteltavaksi saattaa tulla 
sellaisiakin rikoksia, jossa asianomaiset henkilöt ovat puolin ja toisin syyllistyneet toisiinsa 
kohdistuviin rikoksiin, jolloin molemmat ovat sekä uhreja että rikoksesta epäiltyjä. Lakiehdotuksen 
terminologia on neutraali, eikä sen ole tarkoitus ilmentää vähättelevää suhtautumista rikoksen uhrin 
asemaa kohtaan, mistä Raiskauskriisikeskus Tukinainen ilmaisee olevansa huolissaan. 
 
Riita-asioiden käsittelymahdollisuutta sovittelussa saattaa olla aiheellista rajata oikeusministeriön 
lausunnosta ilmenevillä perusteilla, sillä tarkoitus ei ole olennaisesti lisätä riita-asioiden sovittelua, 
vaan sovittelun tulisi jatkossakin painottua rikosasioihin. Oikeusministeriön lausunnossa todetaan 
muun muassa, että jos lain sanamuodosta ja yksityiskohtaisista perusteluista syntyy kuva, että riita-
asioissa sovittelun soveltamisala on laaja, tämä on omiaan houkuttelemaan siihen, että osapuolet 
turvautuvat ehdotetun lain mukaiseen maksuttomaan sovitteluun kaikenlaisissa riita-asioissa. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön mielestä rajauksen tulisi kuitenkin näkyä jo ehdotetun lain 1 §:n 2 
momentista. Sanotussa momentissa oleva ilmaus "yksityinen henkilö" voidaan samalla muuttaa 
ilmaukseksi "luonnollinen henkilö", kuten professori Nuutila ehdottaa. 
 
Kantaansa perustelematta ja asiaa valaisevia esimerkkejä mainitsematta professori Nuutila ehdottaa 
riita-asiat rajattavaksi sellaisiin, joissa sovinto on sallittu. Tämän lisäyksen tarpeellisuuteen 
ministeriö suhtautuu epäillen. 
 

Lain 1 §:n 2 momentti voisi kuulua seuraavasti: 
 
Sovittelu voi poikkeuksellisesti kohdistua myös sellaisiin vähäisiin riita-asioihin, 
joissa ainakin yksi osapuoli on luonnollinen henkilö. Riidasta ja sen osapuolista on 
tällöin voimassa, mitä tässä laissa säädetään rikoksesta ja sen osapuolista. 
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Professori Nuutila ehdottaa 1 §:n 3 momentin poistamista tarpeettomana, kuvailevana säännöksenä. 
Sosiaali- ja terveysministeriö ei vastusta momentin poistamista, mutta pykälän otsikointia olisi 
silloin ehkä syytä tarkistaa. 

2 §. Sovittelun yleiset edellytykset 
 
Professori Nuutila ehdottaa 2 §:ään lisättäväksi uudet 2 - 4 momentit. Hänen ehdottamassaan 2 
momentissa täsmennettäisiin sääntelyä alaikäiseltä rikossovittelun osapuolelta ja hänen 
huoltajaltaan hankittavan suostumuksen osalta. Jos valiokunta pitää lisäystä tarpeellisena, tulisi 
momentin toinen virke ehkä muotoilla toisin kuin Nuutila on ehdottanut. 
 
Myös oikeusministeriö ehdottaa, että hallituksen esityksen perusteluista (s. 12 ja 16) ilmenevät 
seikat lapsen huoltajan suostumuksesta ja lapsen huoltajan vastustuksen vaikutuksesta sovittelun 
edellytyksiin olisi syytä sisällyttää säännöstekstiin. 
 
Koska mainitut seikat perustuvat voimassa olevaan yleislainsäädäntöön, sosiaali-ja ter-
veysministeriö pitää riittävänä, että asiaa käsitellään esityksen perusteluissa ja mahdollisesti 
valiokunnan mietinnössä. Lisäksi asiaan on tarpeen kiinnittää huomiota sovittelu-henkilöstön 
koulutuksessa sekä uudistettavassa sovitteluoppaassa. 
 
Professori Nuutilan ehdottamassa 3 momentissa täsmennettäisiin sääntelyä täysi-ikäisen 
vajaavaltaisen henkilön suostumuksen osalta. Hänen ehdottamansa toinen virke näyttää 
tarpeettomalta sen vuoksi, että sovittelu ei voi tulla kysymykseen, jos henkilö ei pysty 
ymmärtämään sen sekä siinä tehtävien ratkaisujen merkitystä. Sosiaali-ja terveysministeriö pitää 
riittävänä asian käsittelyä esityksen perusteluissa, mahdollisesti valiokunnan mietinnössä sekä 
sovitteluhenkilöstön koulutuksessa ja sovitteluoppaassa. 
 
Professori Nuutila ehdottaa pykälän 4 momentissa säädettäväksi alaikäisen tai vajaavaltaiseksi 
julistetun täysi-ikäisen henkilön puolesta tehtävästä sovittelualoitteesta. Sovitte-lualoitetta koskeva 
säännös on ehdotetun lain 13 §:ssä, jonka sisältöön on myös Suomen Asianajajaliitto on 
kiinnittänyt huomiota. Asiaa käsitellään tuonnempana tarkemmin. 

3 §. Sovittelussa käsiteltävät asiat 
 
Selvyyden vuoksi olisi ehkä hyvä lisätä 3 §:n 2 momentin alkuun viittaus lain 1 §:n 2 momenttiin 
seuraavasti: 

 
Edellä 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu riita-asia voidaan ottaa soviteltavaksi 1 
momentissa säädetyin edellytyksin, jos sen käsittelemistä sovittelussa voidaan pitää 
tarkoituksenmukaisena. 

Oikeusministeriön lausunnossa pidetään ongelmallisena ehdotetun lain 3 §:n 3 momenttia, jonka 
mukaan asian käsittely ja ratkaisu poliisi- tai syyttäjäviranomaisessa taikka tuomioistuimessa eivät 
estä sovittelua. Ongelmana on, että sovittelu voi käydä mahdottomaksi tutkintavangin 
yhteydenpidon rajoittamisen vuoksi. Ministeriön käsityksen mukaan sovittelutoimiston tulisi 
tällöin arvioida 3 §:n 1 momentin mukaisesti, että asia ei sovellu soviteltavaksi. 
 
8 §. Palvelujen tuottaminen 
 
Lääninhallitusten lausunnoissa pidetään ongelmallisena sitä, että ehdotetun lain 8 §:n 2 momentin 
mukaan lääninhallitukset voivat joissakin tilanteissa joutua itse tuottamaan sovittelupalveluja. 
Kuten hallituksen esityksen perusteluissakin painotetaan, tämä on tarkoitettu viime kädessä 
toteutettavaksi vaihtoehdoksi siinä tapauksessa, että palvelua ei jollakin alueella poikkeuksellisesti 
saada järjestymään toimeksiantosopimusten perusteella. Koska sopimusten tekemiseen ei voida 
pakottaa mitään tahoa ja koska palvelun on kuitenkin joka tapauksessa katettava koko maan alue, 
niin muuta vaihtoehtoa palvelujen saannin varmistamiseksi ei ole näköpiirissä. 
 
Oikeusministeriö pitää 8 §:n 2 momentin lausumaa, jonka mukaan lääninhallituksen tulee tuottaa 
alueen palvelut palkkaamansa henkilöstön avulla tai "muulla sopivaksi katsomallaan tavalla" liian 
avoimena, joten sääntelyä olisi syytä täsmentää tai lausuma olisi vaihtoehtoisesti poistettava 
lakitekstistä. Sosiaali- ja terveysministeriön mielestä yksinomaan sitaateissa olevan lausuman 
poistaminen ei tule kysymykseen, sillä silloin lääninhallitus ei esimerkiksi voisi käyttää 
vapaaehtoissovittelijoita. Jos asia ratkaistaan tekstiä poistamalla, tulisi myös maininta 
lääninhallituksen palkkaamasta henkilöstä poistaa, jolloin palvelujen järjestämistapa jäisi ehkä 
vieläkin avoimemmaksi kuin ehdotetussa pykälässä. Ministeriö pitää epätodennäköisenä, että 
säännöksen väljä sanamuoto aiheuttaa käytännössä ongelmia. Todennäköisesti lääninhallitukset 
ovat tiiviissä neuvotteluyhteydessä ministeriöön ja rikosasioiden sovittelun neuvottelukuntaan, jos 
syntyy tilanne, jossa niiden on tarpeen ryhtyä itse tuottamaan palveluja. 
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12 §. Valtion varoista maksettava korvaus 
 
Suomen Kuntaliitto pitää laskennallisin perustein määräytyvää korvausta palveluntuottajalle 
hyväksyttävänä vain, jos laskennan perusteena ovat todelliset palvelun tuottamisesta aiheutuvat 
kustannukset. Sosiaali-ja terveysministeriön käsityksen mukaan kyse ei silloin olisi 
laskennallisesta vaan kustannusperusteisesta korvauksesta. Sellainen kustannusten 
korvausjärjestelmä olisi huomattavan työläs ja byrokraattinen, sillä se edellyttäisi tilitysten 
tekemistä ja tarkistamista sekä mahdollisten loppuerien maksamista tai liikaa maksettujen 
korvausten tilittämistä valtiolle. 

13 §. Asioiden ohjautuminen sovitteluun 
 
Suomen Asianajajaliiton mielestä ei ole perusteltua rajata aloitteentekomahdollisuutta ainoastaan 
rikoksen osapuoliin ja viranomaisiin. Kun sovittelutoimisto on velvollinen joka tapauksessa 
hankkimaan sovittelun osapuolten suostumuksen sovittelun aloittamiselle, ei aloitteenteko-
oikeuden laajuudella voi olla mitään haittavaikutuksia osapuoliin. Asianajajaliitto huomauttaa, että 
ehdotettu sanamuoto estäisi asianajajaa tekemästä so-vittelualoitteen, mutta mahdollistaisi sen 
julkiselle oikeusavustajalle. Liitto ehdottaa, että 
13 §:n 1 momenttiin lisätään maininta, että aloitteen voi tehdä jo mainittujen lisäksi myös muu 
taho, jonka tietoon on tullut tarve sovittelun käynnistämisestä. 
 
Sosiaali-ja terveysministeriö pitää Asianajajaliiton ehdotusta kannatettavana. Ehdotettu lisäys 
mahdollistaisi myös sen, että alaikäisen tai vajaavaltaiseksi julistetun täysi-ikäisen henkilön 
laillinen edustaja voisi tehdä sovittelualoitteen näiden puolesta, mistä professori Nuutila ehdottaa 
säädettäväksi lain 2 §:ssä. Muutetussa muodossaan 13 §:n 1 momentti voisi kuulua: 

 
Sovittelua koskevan aloitteen voi tehdä rikoksen osapuoli, poliisi- tai syyt-
täjäviranomainen taikka muu taho, jonka tietoon on tullut tarve sovittelun 
käynnistämisestä. 

 
Poliisi-ja syyttäjäviranomainen ovat niin keskeisiä sovittelualoitteen tekijöinä, että ne on syytä 
mainita pykälässä erikseen, vaikka tarkkaan ottaen ilmaus "muu taho" kattaisi myös nämä. Sen 
sijaan ilmaus "muu viranomainen" voidaan poistaa. 
 
Oikeusministeriön mielestä 13 §;n 2 momentin maininta "viranomaisesta" jättää viranomaistahon 
tarpeettoman avoimeksi ja lausuma "mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan" on sisällöllisesti 
epämääräinen, joten se tulisi poistaa. 
 
Sosiaali-ja terveysministeriö toteaa, että säännöksen tavoitteena on lisätä kansalaisten tietoisuutta 
sovittelumahdollisuudesta. Säännöksen sanamuoto on muotoiltu väljäksi, sillä tarkoitus ei ole 
asettaa viranomaisille tiukkoja velvoitteita, joiden laiminlyönnistä ne voisivat joutua esimerkiksi 
kantelujen kohteiksi. Jos valiokunta arvioi, että säännöksen sanamuodon väljyys on ongelmallinen, 
olisi ehkä parempi harkita säännöksen poistamista kuin sen täsmentämistä. 

14 §. Sovittelupaikka 
 
Oikeusministeriön mielestä 14 §:n 2 momentin sanonta "toimittaa tieto" aloitteesta merkitsee 
lähinnä "asian siirtoa". Sosiaali-ja terveysministeriöllä ei ole mitään sitä vastaan, että säännös 
täsmennetään ehdotetulla tavalla, jolloin se kuuluisi: 

 
Osapuoli voi aina tehdä sovittelua koskevan aloitteen sille sovittelutoimistolle, 
jonka toimialueella hän asuu. Jollei aloitteen vastaanottanut sovittelutoimisto ota 
aloitetta käsiteltäväkseen, sen tulee viipymättä siirtää asia sellaiselle toimistolle, 
jolle se katsoo aloitteen käsittelemisen soveltuvan 1 momentin perusteella. 

15 §. Sovittelun edellytysten selvittäminen 
 
Oikeusministeriö toteaa, että pykälän otsikko voisi kuulua "Sovittelun edellytysten selvittäminen ja 
sovittelusta päättäminen". Sosiaali-ja terveysministeriö katsoo, että näin muotoiltuna otsikko 
vastaisi pykälän sisältöä paremmin kuin alkuperäinen otsikko. 

16 §. Sovittelumenettelyyn liittyvät sovittelutoimiston tehtävät 
 
Ehdotetun lain 16 §:n 4 kohdassa tarkoitetun kertomuksen suhteen professori Nuutila pitää 
ehdottoman tärkeänä, että sovittelija (sovittelutoimisto) ei saa kertoa siitä, mitä tekoja tai 
toimenpiteitä epäilty tai uhri on tunnustanut. Nuutilan mukaan "tieto sovittelun kulusta" koskee 
lähinnä vain suostumista menettelyyn ja kokousaikojaja "tieto sovittelun lopputuloksesta" 
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todellakin lopputulosta ilman matkan varrella tehtyjä sovintotarjouksia. Samalla kannalla on myös 
Suomen Asianajajaliitto, joka toteaa, että jos kyse on vain sovittelutapaamisten päivämääristä tai 
kerroista tai vastaavista teknisistä tiedoista, ei liene estettä selostuksen antamiselle. Sosiaali- ja 
terveysministeriö yhtyy Nuutilan ja Asianajajaliiton näkemyksiin ja pitää kannatettavana, että asiaa 
täsmennetään lakivaliokunnan mietinnössä. 
 
17 §. Sovittelijan tehtävät 
 
Ensi-ja turvakotien liitto pitää erittäin tärkeänä, että 17 §:n 1 kohtaan kirjataan sovittelijan velvoite 
järjestää erillistapaamiset silloin, kun kyse on perheväkivallan ja lähisuhde-väkivallan sovittelusta. 
 
Sosiaali-ja terveysministeriön mielestä riittää, että erillistapaamisista on maininta hallituksen 
esityksen perusteluissa. Lisäksi asiaan tulee kiinnittää huomiota sovittelijoiden koulutuksessa ja 
sovittelua koskevassa oppaassa. 

19 §. Sovittelun keskeyttäminen 
 
Oikeusministeriön mielestä 19 §:n 2 momentissa oleva lausuma "muusta kuin 1 momentissa 
tarkoitetusta syystä" jää sanamuodoltaan samoin kun perustelujenkin osalta tarpeettoman 
avoimeksi. 
 
Sosiaali-ja terveysministeriö toteaa, että muut kuin 19 §:n 1 momentissa mainitut syyt sovittelun 
keskeyttämiselle voivat olla moninaiset. Sovittelun jo käynnistyttyä voi esimerkiksi käydä ilmi, 
että tapaus on luonteeltaan sellainen, ettei se sittenkään sovellu soviteltavaksi. Osapuolen 
asennoituminen sovitteluun ja käyttäytyminen sovittelutapaamisissa saattavat myös osoittaa, ettei 
sovittelun onnistumiselle ole edellytyksiä. Myös alaikäisen osapuolen huoltaja saattaa 
käyttäytymisellään aiheuttaa sovittelun epäonnistumisen. Säännöksen täsmentäminen niin, että se 
kattaisi kaikki ajateltavissa olevat tilanteet, voi olla vaikeaa. Asiaa on syytä käsitellä tarkemmin 
sovittelijoiden koulutuksessa ja so-vitteluoppaassa. 

20 §. Salassapito ja vaitiolovelvollisuus 
 
Professori Nuutila toteaa lausunnossaan, että 20 §:n 1 momentin yleisviittaus julkisuuslakiin lienee 
riittävä, joskin melko vähän informatiivinen. Jos säännöstä halutaan täsmentää, 1 momenttiin voisi 
hänen mukaansa lisätä uuden virkkeen, joka kuuluisi. "Vapaaehtoistyötä tekevät sovittelijat 
rinnastetaan sovittelutoimistojen henkilökuntaan". 
 
Oikeusministeriö taas katsoo, että säännös viittaa liian laajasti varanomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetun lain soveltamisalaan, joten lainkohta tulisi rajata kuulumaan seuraavasti: 
"Sovittelijan ja sovittelutoimiston hallussa olevien asiakirjojenjulkisuuteen sekä sovittelutoimiston 
henkilöstön tai muun sovitteluasioiden käsittelyyn osallistuvien henkilöiden vaitiolovelvollisuuteen 
sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään". 
Sosiaali- ja terveysministeriö ei vastusta säännöksen täsmentämistä joko professori Nuutilan tai 
oikeusministeriön ehdottamalla tavalla. 
 
Ehdotetun lain 20 §:n 2 momentti näyttäisi lausuntojen perusteella kaipaavan tarkistusta. Asiaa on 
perusteellisimmin käsitelty oikeusministeriön ja professori Nuutilan lausunnoissa. Esityksessä 
ehdotetun säännöksen mukaan sovittelun osapuoli ei saisi nimetä sovittelijaa todistajaksi. 
Oikeusministeriö pitää säännöstä ongelmallisena, sillä Suomessa voimassa olevan vapaan 
todistelun periaatteen mukaan asianosaisten oikeutta esittää näyttöä ei pääsääntöisesti ole etukäteen 
rajoitettu, vaan vapaan todistelun rajoituksista on säädetty oikeudenkäymiskaaren 17 luvussa, jonne 
myös nyt ehdotettu säännös kuuluisi. Salassapitointressin suojaamiseksi oikeudenkäymiskaaressa 
on säännöksiä todistajan vaitiolovelvollisuudesta tai -oikeudesta. Myös tutkimuspäällikkö Iivarin 
lausunnossa tuodaan esiin mahdollisuus sisällyttää sovittelijan todistamiskieltoa koskeva säännös 
oikeudenkäymiskaaren 17 lukuun. 
 
Professori Nuutila pitää 20 §;n 2 momentin säännöstä puutteellisena, koska se ei rajoittaisi sitä, että 
syyttäjä haastaisi yhden osapuolen todistamaan taikka osapuoli haastaisi toisen osapuolen 
todistamaan sellaisista rikoksista joissa hän ei ole vastaajana. Huolellisten perustelujen 
lopputuloksena Nuutila päätyy ehdottamaan, että 20 §:n 2 momentti kuuluisi; " Osapuoli ei saa 
asian myöhemmissä käsittelyissä ilman vastapuolen suostumusta vedota siihen, mitä tämä on 
sovintoon pääsemiseksi esittänyt rikossovittelussa. Osapuolta tai sovittelijaa ei saa kuulla tältä osin 
todistajana oikeudenkäynnissä". 
 
Sosiaali-ja terveysministeriö pitää sovittelun luottamuksellisuutta onnistuneen sovittelun 
perusedellytyksenä eikä vastusta sellaisia lakiehdotuksen täsmennyksiä, joilla tämän tavoitteen 
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toteutuminen voidaan turvata hallituksen esityksen on syntynyt pitkäaikaisen ja laaja-alaisen 
yhteistyön tuloksena. 
 
Oikeusministeriön mielestä 20 §:n 3 momenttiin tulisi selvyyden vuoksi lisätä maininta siitä, että 
muutoksen hakeminen sovittelutoimiston päätöksestä tapahtuisi samassa järjestyksessä kuin 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 4 §:n 2 momentissa mainittujen julkista valtaa 
käyttävien laitosten ym. kohdalla. Sosiaali-ja terveysministeriö ei vastusta lisäyksen tekemistä. 
Olisi kuitenkin syytä harkita, sopisiko se paremmin muutoksenhakua koskevaan 22 §:ään. 
 
22 §. Muutoksenhaku 
 
Oikeusministeriö huomauttaa, että säännöksestä puuttuu maininta valittamisesta 18 §:n 2 momentin 
nojalla tehdystä sovittelutoimiston päätöksestä. 
 
Oikeusministeriön mielestä valitustiestä tulisi säätää erikseen ottaen huomioon hallinto-
lainkäyttölain 10 §:n säännökset, koska osa päätöksentekijöistä on yksityisiä sovittelutoimistoja. 
Lisäksi valitus 14 §:n 3 momentin nojalla tehdystä sosiaali-ja terveysministeriön päätöksestä tulisi 
säätää ohjautumaan hallinto-oikeuteen. 
 
Sosiaali-ja terveysministeriön mielestä ehdotetut tarkennukset ovat perusteltuja. Lain 22 § voisi 
siten kuulua: 

 
Lääninhallituksen sekä sosiaali-ja terveysministeriön 14 §:n 3 momentin nojalla 
tekemään päätökseen samoin kuin sovittelutoimiston 15 §:n 1 mo 
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mentin, 18 §:n 2 momentin ja 19 §:n nojalla tekemään päätökseen haetaan 
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
säädetään. 

 
 
 
 

Riitta Kuusisto 
Hallitusneuvos 

Liite 
 
 

Lausunnon antajat: 

- Oikeusministeriö 
- Sisäasiainministeriö 
- Puolustusministeriö 
- Tutkimuspäällikkö Juhani Iivari, Stakes 
- V altionsyyttäjä Leena Metsäpelto, VK SV 
- Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos OPTL 
- Itä-Suomen lääninhallitus 
- Länsi-Suomen lääninhallitus 
- Kuopion kaupunki 
- Suomen Kuntaliitto 
- Suomen Asianajajaliitto 
- Suomen Sovittelun Tuki ry 
- Ensi- ja turvakotien liitto 
- Naiset Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry 
- Naisten Linja Suomessa ry 
- Raiskauskriisikeskus Tukinainen 
- Professori Pekka Koskinen ja 
- Professori Ari-Matti Nuutila 



 

 

Martti Lähteinen 
Sosiaali-ja terveysministeriö HE 93/2005 vp 
26.10.2005 M „ t^/UoTj&i^ 

Lakivaliokunnan kuuleminen 28.10.2005 rikosasiain sovittelua 
koskevasta hallituksen esityksestä. 

 
 
 
 
 
 
 

Perustettavien sovittelutoimistojen väkivaltakysymyksiä koskevan asiantuntemuksen turvaaminen 
 
 
Muodostettavat uudet sovittelutoimistot pyritään saamaan alueeltaan ja väestöpohjaltaan niin 
suuriksi, että niihin voidaan palkata useampia sovittelun ohjaajia. Tällöin voidaan jo henkilöstöä 
palkatessa pyrkiä turvaamaan erilainen tarvittava erityisasiantuntemus mukaanluettuna 
väkivaltakysymykset. Jollei tällaista asiantuntemusta ole rekrytointivaihees-sa tarjolla, voi yksi 
henkilöstöstä kouluttautua esimerkiksi perheväkivaltakysymyksiin. Sovittelutoimistojen on myös 
mahdollista verkottua alueensa muiden toimijoiden kanssa, kuten mielenterveystoimistojen, 
neuvoloiden, turvakotien, lyömättömän linjan toimipisteiden jne kanssa ja saada näin käyttöönsä 
tarvittavaa asiantuntija-apua. Näillä eri keinoilla sovittelutoistojen käyttöön pitäisi olla hyvät 
edellytykset saada myös tarvittavaa erityisasiantuntemusta. 
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Luonnos 8.11.2005 
LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 13/2005 vp 
 
Hallituksen esitys laiksi rikosasioiden sovittelusta 

 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 8 päivänä syyskuuta 2005 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi 

hallituksen esityksen laiksi rikosasioiden sovittelusta (HE 93/2005 vp). 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- hallitusneuvos Riitta Kuusisto ja sosiaalineuvos Martti Lähteinen, sosiaali- ja terveysministeriö 

- hallitusneuvos Jussi Pajuoja, oikeusministeriö 

- ylikomisario Seppo Sivula, sisäasiainministeriö 

- valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto, Valtakunnansyyttäjänvirasto 

- erikoistutkija Päivi Honkatukia, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 

- erikoissuunnittelija Urpo Mönkkönen, Itä-Suomen lääninhallitus 

- tutkimuspäällikkö Juhani Iivari, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes 

- sosiaalityöntekijä Mika Murtorinne, Kuopion kaupunki 

- kehittämispäällikkö Auli Ojuri, Ensi- ja turvakotien liitto 

- asianajaja Eija Karimaa, Suomen Asianajajaliitto 

- lakimies Tanja Mikkonen, Suomen Kuntaliitto 
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- vt. pääsihteeri Tanja Auvinen, Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry 

- puheenjohtaja Kaisa Kurikka, Suomen Sovittelun Tuki ry 

- professori Pekka Koskinen 

- professori Ari-Matti Nuutila. 

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet 

- Puolustusministeriö 

- Länsi-Suomen lääninhallitus 

- Raiskauskriisikeskus Tukinainen. 
 
 
 
HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki rikosasioiden sovittelusta. Laissa säädettäisiin 

sovittelutoiminnan hallinnollisesta organisoinnista, valtion varoista suoritettavasta korvauksesta 

toiminnan kustannuksiin sekä menettelystä sovittelua toteutettaessa. 

Rikosasioiden sovittelu määritellään ehdotuksessa maksuttomaksi palveluksi, jossa 

rikoksen osapuolille järjestetään mahdollisuus puolueettoman sovittelijan välityksellä kohdata 

toisensa luottamuksellisesti, käsitellä rikoksesta sen uhrille aiheutuneita henkisiä ja aineellisia 

haittoja sekä pyrkiä omatoimisesti sopimaan toimenpiteistä niiden hyvittämiseksi. 

Sovittelu voidaan toteuttaa vain, jos rikoksen osapuolet suostuvat siihen sekä pystyvät 

ymmärtämään sovittelun ja siinä tehtävien ratkaisujen merkityksen. Osapuolella on oikeus 

milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa, jolloin sovittelu on keskeytettävä. 

Ehdotuksen mukaan sovittelussa voidaan käsitellä rikosasioiden lisäksi myös sellaisia riita-

asioita, joissa ainakin yksi osapuoli on yksityinen henkilö. Muutoin ehdotuksessa ei rajata sitä, 

minkä tyyppisiä asioita sovittelussa voidaan käsitellä. Asian käsittely ja ratkaisu poliisi- tai 

syyttäjäviranomaisessa taikka tuomioistuimessa ei estäisi sovittelua. 

Sovittelutoiminnan yleinen johto, ohjaus ja valvonta kuuluisivat sosiaali- ja ter-

veysministeriölle. Laissa säädettäisiin myös toiminnan valtakunnallista ohjausta, seurantaa ja 

kehittämistä varten ministeriön yhteyteen asetetusta rikosasioiden sovittelun neuvottelukunnasta. 

Lääninhallitukset vastaisivat palvelujen järjestämisestä siten, että niitä on saatavilla 

kaikkialla maassa. Palvelut tuotettaisiin pääsääntöisesti toimeksiantosopimusten perusteella. 

Lääninhallitus tekisi sopimuksen kunnan taikka muun julkisen tai yksityisen palveluntuottajan 

kanssa. Jollei sopimusta jollakin alueella syntyisi, lääninhallitus tuottaisi alueen palvelut 

palkkaamansa henkilöstön avulla tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. 
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Sovittelupalvelujen tuottaja ylläpitäisi sovittelutoimistoa. Sovittelutehtäviä hoitaisivat 

pääsääntöisesti vapaaehtoistyöntekijät sovittelutoimistoon palkatun ammattihenkilöstön 

ohjauksen ja valvonnan alaisina. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on 

hyväksytty ja vahvistettu. Palvelut järjestettäisiin kuitenkin ehdotuksessa tarkoitetulla tavalla 

maaliskuun alusta 2006. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Yleisperustelut 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella 

valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa 

lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin. 
Sovittelun suhde rikosoikeudelliseen järjestelmään 

Rikosasioiden sovittelua on tähän asti harjoitettu eri puolilla maata ilman toimintaa ohjaavaa 

erityistä lakia. Hallituksen esityksen keskeinen tarkoitus onkin sovittelutoiminnan saattaminen 

sitä koskevan erityisen sääntelyn alaiseksi samalla, kun lääninhallitukset velvoitetaan 

järjestämään sovittelutoimintaa koko maassa. 

Lakiehdotuksella ei kuitenkaan puututa niihin eri kytkentöihin, joita sovittelutoiminnalla 

on rikosoikeudelliseen järjestelmään. Eri lainkohtien nojalla sovittelu vaikuttaa jo nykyisin monin 

tavoin rikosasian käsittelyn etenemiseen ja rangaistuksen tuomitsemiseen. Oikeudenkäynnistä 

rikosasioissa annetun lain (689/1997) 1 luvun 8 §:n 1 kohdan mukaan virallinen syyttäjä saa 

jättää syytteen nostamatta muun muassa silloin, jos oikeudenkäyntiä ja rangaistusta on pidettävä 

kohtuuttomina tai tarkoituksettomina ottaen huomioon muun muassa tekijän ja asianomistajan 

välillä saavutettu sovinto. Rikoslain 6 luvun 12 §:n 4 kohdan mukaan sovinto voi johtaa myös 

rangaistuksen tuomitsematta jättämiseen. Niin ikään sovinto mainitaan rikoslain 6 luvun 6 §:n 3 

kohdassa rangaistuksen lieventämisperusteena. Rikoslain 6 luvun 8 §:n 1 momentin 5 kohdasta 

puolestaan seuraa, että sovinto voi johtaa rangaistusasteikon lieventämiseen tai saman pykälän 4 

momentin perusteella rangaistuslajin vaihtamiseen. 

Edellä mainitut lainkohdat osoittavat, että onnistuneella sovittelulla voi olla huo-

mattaviakin vaikutuksia rikoksesta tuomittavaan seuraamukseen. Siksi on valiokunnan mielestä 

tärkeää, että sovittelupalveluja on yhdenvertaisesti saatavilla eri puolilla maata. Valiokunta 

pitääkin hallituksen esitykseen sisältyvää lakiehdotusta periaatteellisesti tärkeänä uudistuksena. 
 

Lakiehdotuksen valmistelussa omaksutut lähtökohdat 
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Edellä mainittua yhdenvertaisuusnäkökulmaa korostetaan useissa kohdin myös hallituksen 

esityksessä (esim. s. 4/II ja s. 9/II). Tähän nähden valiokunta pitää erikoisena, että lain 

valmistelun lähtökohdaksi on kuitenkin valittu väljän puitelain malli. Perustelujen (s. 12/1) 

mukaan esimerkiksi sovittelussa noudatettavan menettelyn osalta laissa säädettäisiin vain 

sellaisista kysymyksistä, jotka ovat erityisen tärkei.ä asiakkaiden oikeusturvan ja yhdenmukaisen 

kohtelun kannalta Säännökset on esityksen mukaan jätetty tarkoituksella niukoiksi, jotta "niillä ei 

tarpeettomasti kahlittaisi toiminnan kehittymistä ja luovien ratkaisujen käyttömahdollisuuksia". 

Sovittelumenettelyn sisältökysymykset soveltuvatkin hallituksen esityksessä ilmaistun käsityksen 

mukaan yksityiskohtaisemmin käsiteltäviksi sovittelutoimintaa koskevassa oppaassa. 

Vastaavanlainen hyvin väljää sääntelyä puoltava näkemys ilmenee myös esityksen useissa muissa 

kohdissa. 

Lakivaliokunta ei pidä valittua perusratkaisua hyväksyttävänä. Sen mielestä yh-

denvertaisuusnäkökohdat edellyttävät nimenomaan sitä, että kaikki sovittelutoiminnan keskeiset 

kysymykset säännellään laissa. Ilman tällaista lainsäätäjän ohjausta on ilmeinen vaara, että 

soveltamiskäytännöt eri puolilla maata muodostuvat varsin vaihteleviksi. Lain valmistelussa 

omaksuttu perusmalli on johtanut siihen, että lakivaliokunta jäljempänä ilmenevin tavoin 

ehdottaa lakia täsmennettäväksi lukuisissa kohdissa. Lähtökohdaksi valittu väljän puitelain malli 

on valiokunnan asian käsittelyn aikana saaman vaikutelman mukaan lisäksi johtanut siihen, että 

sääntelyn kohteena olevan toiminnan kaikkiin yksityiskohtiin ei ole täysin riittävästi paneuduttu. 

Edellä mainituista syistä lakivaliokunta pitää tärkeänä, että nyt säädettävän lain 

soveltamista seurataan tarkoin ja että tämän seurannan perusteella tehdään mahdollisesti 

tarvittavat muutosehdotukset. Valiokunta kiinnittää kuitenkin jo tässä yhteydessä huomiota 

tarpeeseen arvioida uuden lain suhdetta rikoslain 10 luvun menettämisseuraamus-säännöksiin. 

Valiokunnan mielestä oikeusministeriössä on syytä selvittää, tulisiko syyttäjälle erikseen säätää 

mahdollisuus jättää menettämisvaatimus esittämättä niissä tapauksissa, joissa rikoksentekijä on 

tehdyn sovinnon seurauksena suorittanut tekijälle vahingonkorvausta vähemmän kuin mitä 

voidaan pitää saadun rikoshyödyn määränä. 
Yksityiskohtaiset perustelut 
 

1 §. Lain soveltamisala. Pykälän 1 momentissa on sovittelun määritelmä. Sen mukaan sovittelulla 

tarkoitetaan maksutonta palvelua, jossa rikoksen osapuolille järjestetään mahdollisuus 

puolueettoman sovittelijan välityksellä kohdata toisensa luottamuksellisesti, käsitellä rikoksesta 

sen uhrille aiheutuneita henkisiä ja aineellisia haittoja sekä pyrkiä omatoimisesti sopimaan 

toimenpiteistä riidan hyvittämiseksi. 

Valiokunnan mielestä ilmaisu "rikoksen osapuolet" ei ole luonteva. Siksi valiokunta 

ehdottaa, että sen sijasta momentissa mainitaan erikseen rikoksesta epäilty ja rikoksen uhri. Jos 
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rikos on kohdistunut oikeushenkilöön, sovitteluun osallistuu luonnollisesti kyseisen 

oikeushenkilön edustaja. Valiokunta ei ole kuitenkaan pitänyt tarpeellisena ottaa tästä momenttiin 

erillistä säännöstä. 

Pykälän 2 momentin mukaan sovittelu voi kohdistua myös sellaisiin riita-asioihin, joissa 

ainakin yksi osapuoli on yksityinen henkilö. Tällöin riidasta ja sen osapuolista on soveltuvin osin 

voimassa, mitä rikoksesta ja sen osapuolista säädetään. 

Lakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että ehdotetun säännöksen mukaan 

periaatteessa mikä tahansa riita-asia voisi tulla soviteltavaksi nyt säädettävän lain mukaan. 

Valiokunnan mielestä tämä ei ole tarkoituksenmukaista varsinkaan sen vuoksi, että 

sovittelijoiden koulutuspohja ei useinkaan anna valmiuksia vaativien yksityisoikeudellisten 

asioiden käsittelyyn. Myös esityksen perusteluista (s. 17/1) välittyy käsitys, jonka mukaan 

kaikkien riita-asioiden ei ole tarkoitettukaan kuuluvan lain soveltamisalaan. Valiokunnan 

mielestä tämän lain mukaisessa sovittelumenettelyssä soveltuvat käsiteltäviksi lähinnä sellaiset 

riita-asiat, joita riidan kohteeseen ja asiassa esitettyihin vaatimuksiin nähden voidaan pitää 

vähäisinä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi huoneenvuokrasuhteeseen perustuvat riitaisuudet, 

jotka koskevat asunnon hoitoa. 

Valiokunta ehdottaa, että momenttiin otetaan nimenomainen säännös sovittelun 

rajaamisesta vähäisiin riita-asioihin. Vähäisyys-rajaus ei kuitenkaan koske rikokseen perustuvaa 

vahingonkorvausvaatimusta, koska on tarkoituksenmukaista, että vahinkojen suuruudesta 

riippumatta tällaista asiaa voidaan käsitellä myös rikosasiasta erillään. Näin voi olla etenkin 

silloin, kun ilmenee, että sovinnolliselle ratkaisulle on edellytyksiä vain korvauskysymyksen 

osalta. 

Edellä 1 momenttiin ehdotetun muutoksen vuoksi valiokunta on tehnyt momentin 

loppuosaan sanonnallisen tarkistuksen. 

Pykälän 3 momentti sisältää kuvauksen lain sisällöstä. Valiokunta ehdottaa momentin 

poistettavaksi tarpeettomana. 

2 §. Sovittelun yleiset edellytykset. Pykälän mukaan sovittelu voidaan toteuttaa vain sellaisten 

osapuolten kesken, jotka ovat henkilökohtaisesti ja vapaaehtoisesti ilmaisseet suostuvansa 

sovitteluun ja jotka pystyvät ymmärtämään sovittelun sekä siinä tehtävien ratkaisujen 

merkityksen. Sovitteluun osallistuvalla henkilöllä on myös milloin tahansa sovittelun aikana 

oikeus peruuttaa antamansa suostumus. 

Valiokunta pitää tärkeänä, että sovitteluun osallistuvat ovat siinä mukana vapaaehtoisesti ja 

että he ovat selvillä sovitteluun liittyvistä oikeuksistaan ja sovittelun merkityksestä yleisesti. 

Tämän korostamiseksi valiokunta ehdottaa momenttiin lisättäväksi säännöksen siitä, että ennen 
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kuin osapuoli antaa suostumuksensa sovitteluun, hänelle tulee selvittää hänen sovitteluuun 

liittyvät oikeutensa ja asemansa sovittelussa. 

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (361/1983) 4 §:n 3 momentin mukaan 

huoltaja edustaa lasta tämän henkilöä koskevissa asioissa. Oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 1 §:n 

1 momentissa puolestaan säädetään siitä, että huoltaja käyttää alaikäisen puhevaltaa tämän 

henkilöä koskevassa asiassa, kun alaikäinen on asianomistajana rikosasiassa. Jos alaikäinen on 

täyttänyt 15 vuotta, hänellä on kuitenkin oikeus käyttää huoltajansa ohella itsenäisesti 

puhevaltaansa. Muun muassa mainittuihin säännöksiin nähden on perusteltua, että myös 

sovitteluun tarvitaan alaikäisen osapuolen huoltajien suostumus. Kuten hallituksen esityksen 

perusteluissakin (s. 12/1) todetaan, sovittelun onnistuminen toisaalta edellyttää jo menettelyn 

luonteen vuoksi, että myös alaikäinen itse siihen suostuu. 

Sovittelun yhtenä osapuolena voi olla myös vajaavaltaiseksi julistettu täysi-ikäinen 

henkilö. Holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 23 §:n 2 momentin mukaan vajaavaltaiseksi 

julistettu voi päättää henkilöään koskevasta asiasta, jos hän kykenee ymmärtämään asian 

merkityksen. Tämän vuoksi tällaisen henkilön on annettava suostumuksensa sovitteluun 

henkilökohtaisesti. Vajaavaltaiselle määrätyn edunvalvojan suostumusta ei tällöin tarvita 

sovittelun aloittamiseksi. Edunvalvojaa on kuitenkin ennen menettelyn aloittamista syytä kuulla, 

jotta voidaan varmistua, että vajaavaltainen kykenee ymmärtämään sovittelun merkityksen ja 

asemansa siinä. 

Sovittelu perustuu korostetusti siihen osallistuvien henkilöiden suostumukseen. Tämän 

vuoksi myös alaikäisen ja vajaavaltaisen sovitteluun osallistumisen edellytyksenä olevista 

suostumuksista on syytä säätää laissa nimenomaisesti. Valiokunta ehdottaa, että pykälään lisätään 

näitä tapauksia koskeva uusi 2 momentti. 

3 §. Sovittelussa käsiteltävät asiat. Pykälän 1 momentti sisältää säännökset siitä, millaiset 

rikosasiat voidaan ottaa soviteltaviksi. Säännös on sanamuodoltaan varsin väljä, koska siinä 

edellytetään ainoastaan, että rikoksen arvioidaan soveltuvan soviteltavaksi. 

Lakivaliokunta pitää näin avointa muotoilua ongelmallisena paitsi periaatteellisista syistä 

myös siksi, että soviteltavien asioiden valintaa koskevien kriteereiden lähes täydellinen 

puuttuminen laista on valiokunnan käsityksen mukaan omiaan johtamaan hyvin vaihtelevaan 

käytäntöön eri puolilla maata. Tämä taas olisi ongelmallista yhdenvertaisuuden kannalta. Tämän 

vuoksi valiokunta ehdottaa, että momenttiin otetaan yleinen säännös siitä, mitä seikkoja tulee 

ottaa huomioon arvioitaessa, soveltuuko rikosasia soviteltavaksi. Valiokunnan mielestä tällaisiksi 

yleisiksi valintaperusteiksi sopivat rikoksen laatu, sen tekotapa sekä rikoksesta epäillyn ja uhrin 

keskinäinen suhde. Lisäksi huomioon olisi otettava myös muut rikokseen liittyvät seikat 

kokonaisuutena. 
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Kuten hallituksen esityksestä (s. 6/1) ilmenee, tyypillisiä soviteltavia rikoksia ovat 

pahoinpitelyt, varkaudet ja vahingonteot. Nämä ovatkin yleensä luonteeltaan sellaisia, että ne 

varsin hyvin soveltuvat sovittelun kohteiksi, koska niissä voidaan olettaa rikoksentekijän ja uhrin 

voivan löytää mahdollisuuksia syntyneen konfliktitilanteen sovinnolliseksi ratkaisemiseksi. Mitä 

törkeämpi rikos on, sitä vaikeampaa tällaisen yhteisymmärryksen löytämisen voidaan olettaa 

olevan. Valiokunnan mielestä törkeiden rikosten soviteltavaksi ottamista tulee harkita 

poikkeuksellisen huolellisesti paitsi edellä mainituista syistä myös siksi, että jos tällaisia rikoksia 

laajasti soviteltaisiin, sillä voisi pitkällä aikavälillä olla haitallisia vaikutuksia rikosoikeudellisen 

järjestelmän uskottavuuden kannalta. Joihinkin rikoslajeihin liittyy myös sellaisia erityispiirteitä, 

että ne eivät luonteensa puolesta kovin hyvin sovi sovittelumenettelyyn. Tällaisia ovat 

esimerkiksi sotilasrikokset ja muut sotilasoikeudenkäyntiasiana käsiteltävät rikokset, mitä 

osaltaan osoittaa se, että sotilasoikeudenkäyntilain (326/1983) 4 §:n 3 momentissa on niiden 

osalta rajoitettu syyttäjän oikeutta jättää syyte nostamatta. Sotilasoikeudenkäyntiasiana 

käsiteltävästä rikoksesta syyttäjän on myös nostettava syyte, vaikka asianomistaja ei olisi 

esittänyt syyttämispyyntöä. Näiden erityispiirteiden vuoksi tällaisia rikoksia ei valiokunnan 

mielestä tulisi yleensä sovitella. 

Tehtäessä päätöstä sovittelun aloittamisesta on kiinnitettävä huomiota myös rikoksesta 

epäillyn ja uhrin keskinäiseen suhteeseen. Valiokunnan käsityksen mukaan sovittelulle ei ole 

edellytyksiä esimerkiksi silloin, jos uhri on selvästi alisteisessa asemassa tekijään ja ehkä jopa 

suorastaan pelkää tätä. Tällainen tilanne voi olla kyseessä esimerkiksi silloin, kun aikuinen lapsi 

pahoinpitelee vanhempaansa. 

Säännöksessä erikseen mainittavien kriteerien lisäksi huomioon olisi otettava myös kaikki 

muut rikokseen liittyvät seikat kokonaisuutena. Tällaisia ovat esimerkiksi tekijän pyrkimys 

poistaa rikoksensa vaikutuksia sekä rikoksen tekemiseen johtanut tilanne. 

Lakivaliokunta on kiinnittänyt erityistä huomiota niihin edellytyksiin, joilla lähisuhteessa 

käytettyä väkivaltaa sisältäviä rikoksia voidaan sovitella. Hallituksen esityksen perustelujen (s. 

16/H) mukaan tällaisten rikosten sovitteluun tulisi suhtautua pidättyvästi. Valiokunta yhtyy tähän 

peruslähtökohtaan. Samalla se kuitenkin korostaa, että sovittelu voi tarjota varteenotettavan 

keinon perhesuhteen tai muun lähisuhteen korjaamiseksi etenkin niissä tilanteissa, joissa 

rikoksentekijä tunnustaa menetelleensä väärin ja aidosti katuu tekoaan. Lähisuhdeväkivaltaa 

sisältäviä tapauksia ei valiokunnan mielestä sen sijaan pidä ottaa soviteltaviksi esimerkiksi 

silloin, kun väkivalta on kyseisessä suhteessa toistuvaa tai kun osapuolet ovat jo aiemminkin 

osallistuneet sovitteluun lähi-suhdeväkivallan vuoksi. Tällaiset tapaukset eivät sovellu 

soviteltaviksi myöskään, jos tekijän suhtautuminen tapahtuneeseen rikokseen tai tekijän ja uhrin 
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välinen suhde muutoin osoittaa tekijän pitävän väkivallan käyttöä hyväksyttävänä keinona 

lähisuhteessa ilmenevien ristiriitojen ratkaisemiseksi. 

Lakivaliokunnan mielestä on myös joukko sellaisia rikoksia, joita ei pidä ottaa lainkaan 

soviteltaviksi. Tällaisia ovat ne alaikäisiin kohdistuneet rikokset, joissa uhrin suojan tarve on niin 

voimakkaasti korostunut, että niitä tulee käsitellä vain viranomaistoimintana varsinaisen 

rikosoikeusjärjestelmän piirissä. Valiokunta ehdottaa 1 momenttiin lisättäväksi tätä tarkoittavan 

säännöksen. Sen perusteella esimerkiksi lapsiin kohdistuneet seksuaalirikokset tulee jättää 

sovittelutoiminnan ulkopuolelle. Myöskään hyvin nuoriin lapsiin kohdistuneita 

pahoinpitelyrikoksia ei valiokunnan mielestä ole syytä käsitellä sovittelumenettelyssä. Tämä 

johtuu jo siitäkin, että tällöin tulee erityisen tarkasti pitää silmällä lapsen edun toteutumista 

kaikissa tilanteissa. 

Hallituksen esityksen mukaisen momentin viimeisessä virkkeessä ehdotetaan sää-

dettäväksi, että rikoksesta aiheutuneen vahingon korvaamista voidaan sovitella riippumatta siitä, 

minkälainen rikos on kysymyksessä. Lakivaliokunta on edellä ehdottanut, että lakiin otetaan 

nimenomaiset kriteerit, joiden avulla arvioidaan rikoksen soveltumista sovitteluun. Niin ikään 

valiokunta on ehdottanut säännöstä, jolla esimerkiksi lapsiin kohdistuneet seksuaalirikokset 

rajataan kokonaan sovittelumenettelyn ulkopuolelle. Valiokunnan mielestä ei olisi kovin 

johdonmukaista, jos vahingonkorvausasia voitaisiin ottaa sovittelumenettelyssä käsiteltäväksi 

vaikka sen perusteena olevan rikoksen ei katsota soveltuvan soviteltavaksi. Näin on erityisesti 

siitä syystä, että vahinkoon johtaa yleensä sama tapahtumakulku, joka rikosoikeudellisesti 

arvioituna muodostaa rangaistavan teon. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa säännöstä 

muutettavaksi siten, että vahingon korvaamista koskevaa asiaa ei saa sovitella, jos vahinkoon 

johtanutta rikosta ei voida sovitella. 

Pykälän 2 momentin mukaan riita-asia voidaan ottaa soviteltavaksi 1 momentissa säädetyin 

edellytyksin, jos sen käsittelemistä sovittelussa voidaan pitää tarkoituksenmukaisena. Valiokunta 

on edellä ehdottanut säännöstä, jonka mukaan rikosperusteisia vahingonkorvausvaatimuksia 

lukuun ottamatta sovittelussa voidaan käsitellä vain vähäisiä riita-asioita. Niin ikään valiokunta 

on ehdottanut, että rikosasian soveltuvuudesta soviteltavaksi otetaan 1 momenttiin säännös, jonka 

mukaan tätä soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon rikoksen laatu ja tekotapa, 

rikoksesta epäillyn ja uhrin keskinäinen suhde sekä muut rikokseen liittyvät seikat 

kokonaisuutena. Näistä syistä 2 momentissa oleva viittaus 1 momentin säännökseen olisi riita-

asioiden osalta harhaanjohtava, minkä vuoksi valiokunta ehdottaa sen poistettavaksi. 

4 §. Määritelmät. Pykälä sisältää laissa käytetyt sovittelutoimiston, sovittelijan ja sovit-

telutoiminnan vastuuhenkilön määritelmät. Siihen ei sisälly sovittelun ohjaajan määritelmää, 

vaikka esityksen perustelujen (s. 17/11) mukaan sovittelutoimistossa voi olla tällaisiakin 
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henkilöitä ja vaikka heitä koskevat määräykset on tarkoitus sisällyttää lääninhallituksen ja 

palvelun tuottajan väliseen sopimukseen. 

Valiokunta ei pidä tällaista ratkaisua hyväksyttävänä, koska perustelujen mukaan 

sovittelun ohjaajat muun muassa valvovat sovittelijoita. Tällaisen toimivallan omaavien 

henkilöiden olemassaolon tulee valiokunnan mielestä käydä ilmi jo laista. Kun valiokunta lisäksi 

jäljempänä ehdottaa täsmennettäväksi sovittelutoimintaa hoitavien henkilöiden 

kelpoisuusvaatimuksia, sovittelun ohjaajan määritelmän lisääminen lakiin on tarpeen myös tästä 

syystä. Valiokunta ehdottaa, että sovittelun ohjaajan määritelmä lisätään pykälän uudeksi 4 

kohdaksi. 

Lakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että hallituksen esityksen perusteluissa ei 

ole lainkaan käsitelty kysymystä sovittelutoimintaan osallistuvien eri henkilöiden oikeudellisesta 

vastuusta. Tämän vuoksi valiokunta tässä yhteydessä huomauttaa, että sen käsityksen mukaan 

sovittelutoiminnan vastuuhenkilö, sovittelun ohjaaja ja sovittelija ovat kaikki rikoslain 40 luvun 

11 §:n 5 kohdassa tarkoitettuja julkista valtaa käyttäviä henkilöitä ja että heihin näin ollen 

voidaan soveltaa rikoslain 40 lukuun sisältyviä virkamiehiä koskevia virkarikossäännöksiä. 

9 §. Palvelujen tuottamista koskeva sopimus. Pykälässä säädetään sovittelupalvelujen 

tuottamisesta tehtävien sopimusten vähimmäissisällöstä. Valiokunta on tehnyt pykälän 2 kohtaan 

sanonnallisen tarkistuksen. 

10 §. Sovittelutoimintaan osallistuvilta henkilöiltä vaadittava kelpoisuus. Pykälän / 

momentin mukaan sovittelutoiminnan vastuuhenkilöllä, sovittelijoilla ja muilla sovitte- 

lutoimintaan osallistuvilla henkilöillä tulee olla sellainen koulutus, taito ja kokemus, 

jota tehtävän asianmukainen hoitaminen edellyttää. 

Hallituksen esityksen perusteluissa (s. 18/11) todetaan, että sovittelun vastuuhenkilöiden ja 

ohjaajien pohjakoulutus on nykyisin vaihteleva ja että työn vaativuuden vuoksi heiltä saattaisi 

olla perusteltua vastaisuudessa edellyttää soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittamista. 

Valiokunta yhtyy edellä esitettyyn käsitykseen sovittelutoiminnan vastuuhenkilöiden ja sovittelun 

ohjaajien työn vaativuudesta. Siihen nähden valiokunta pitää ehdotettuja kelpoisuusvaatimuksia 

liian yleisluonteisina. Sovittelutoiminnan laadukkuuden turvaamiseksi on valiokunnan mielestä 

aiheellista, että mainittujen johto-ja valvontavaltaa sovittelutoiminnassa käyttävien henkilöiden 

kelpoisuusehdoksi säädetään jo nyt soveltuva korkeakoulututkinto. Kun sovittelutoiminta nyt 

säädettävällä lailla laajennetaan koko maan kattavaksi, saattaa etenkin toiminnan alkuvaiheissa 

olla kaikissa tapauksissa vaikea löytää sovittelutoimintaan perehtynyttä henkilöä, jolla olisi myös 

soveltuva korkeakoulututkinto. Tämän vuoksi valiokunta pitää perusteltuna, että tämän 

tyyppisessä tilanteessa sovittelutoiminnan vastuuhenkilöksi ja sovittelun ohjaajaksi voidaan ottaa 
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myös sellainen henkilö, jolla muutoin — esimerkiksi oman pitkäaikaisen toimintansa perusteella 

— on hyvä perehtyneisyys sovittelutoimintaan sekä sen suunnitteluun ja johtamiseen. 

Sovitteluun tulevien asioiden erilaisuuden vuoksi niitä käytännössä hoitavien so-

vittelijoiden kelpoisuuden määrittelyn tulee valiokunnan mielestä olla jossain määrin väljempi 

kuin sovittelutoiminnan suunnittelusta, johtamisesta ja valvonnasta vastaavilla henkilöillä. 

Hallituksen esityksen perusteluissa (s. 18/11) mainitaan, että vapaaehtoiseksi sovittelijaksi 

aikovalta on käytännössä edellytetty vähintään sovittelijoille tarkoitetun peruskoulutuksen 

suorittamista. Valiokunta pitää tarpeellisena, että vaatimus tällaisen erityisen koulutusjakson 

suorittamisesta käy ilmi jo laista. Toisaalta valiokunta katsoo, että yksinomaan jonkin kurssin 

suorittaminen ei vielä riitä takaamaan sovittelutoiminnan asianmukaisuutta. Lisäksi on 

edellytettävä, että sovittelijaksi ryhtyvällä on sen lisäksi sellainen koulutus, taito ja kokemus, jota 

tehtävän asianmukainen hoitaminen edellyttää. Säännöksessä tarkoitettuun koulutukseen voi 

sisältyä esimerkiksi oikeustieteen tai yhteiskuntatieteiden taikka sosiaalialan opintoja. Tarvittavaa 

kokemusta voi puolestaan kertyä esimerkiksi erilaisesta kansalaisjärjestötoiminnasta, jossa 

henkilö on tottunut kohtaamaan erilaisessa elämäntilanteessa olevia ihmisiä. 

Pykälän 2 momentissa on asetuksenantovaltuus, jonka mukaan tarkempia säännöksiä 1 

momentissa tarkoitettujen henkilöiden kelpoisuusvaatimuksista voidaan tarvittaessa antaa 

valtioneuvoston asetuksella. Esityksen perusteluissa (s. 25/1) ilmaistun käsityksen mukaan 

tarkempien säännösten antaminen ei kuitenkaan tässä vaiheessa ole ajankohtaista. 

Valiokunta on edellä ehdottanut sovittelutoimintaan osallistuvien henkilöiden kel-

poisuusvaatimusten täsmentämistä. Valiokunnan käsityksen mukaan tästä huolimatta on 

todennäköistä, että kelpoisuusvaatimuksista on myöhemmin tarvetta antaa tarkempia säännöksiä. 

Tämän vuoksi valiokunta on poistanut asetuksenantovaltuudesta sanan "tarvittaessa". 

12 §. Valtion varoista maksettava korvaus. Valiokunta on tehnyt pykälän 1 ja 3 momenttiin 

vastaavan sanonnallisen tarkistuksen kuin 9 §:ään. 

Pykälän 4 momentti sisältää asetuksenantovaltuuden, jonka mukaan valtioneuvoston 

asetuksella säädetään tarkemmin muun muassa 2 momentissa tarkoitetuista jaon perusteista sekä 

3 momentissa tarkoitetun korvauksen määräytymisperusteista. Koska mainittuja asioita koskevat 

perussäännökset ovat jo pykälän 2 ja 3 momenteissa, ei jaon tai korvauksen määräytymisen 

perusteista voida enää säätää asetuksella. Valiokunta on muuttanut momentin sanamuotoa tämän 

mukaisesti. 

13 §. Asioiden ohjautuminen sovitteluun. Pykälän 1 momentin mukaan sovittelua koskevan 

aloitteen voi tehdä rikoksen osapuoli, poliisi- tai syyttäjäviranomainen taikka muu viranomainen. 
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Hallituksen esityksen perustelujen (s. 20/1) mukaan myös alaikäisen henkilön huoltajalla 

on oikeus tehdä sovittelua koskeva aloite. Valiokunta ehdottaa, että säännökseen lisätään tätä 

koskeva nimenomainen maininta. Tämän lisäksi on valiokunnan mielestä säännöksessä syytä 

mainita, että jos rikoksesta epäilty tai rikoksen uhri on vajaavaltaiseksi julistettu täysi-ikäinen 

henkilö, myös tällaisen henkilön edunvalvoja voi tehdä aloitteen sovittelun käynnistämisestä. 

Valiokunta on lisäksi tehnyt momenttiin vastaavan terminologisen tarkistuksen kuin edellä 

1 §:ään. 

Lakivaliokunta pitää lähtökohtaisesti perusteltuna, että sovittelun käynnistämisestä 

koskevaa aloiteoikeutta ei rajata kovin suppeaksi. Toisaalta on kuitenkin ilmeistä, että tiettyihin 

rikoksiin liittyy piirteitä, joiden vuoksi myös sovittelun käynnistämisen on perusteltua olla 

korostetusti viranomaisaloitteista. Tällaisia rikoksia ovat erityisesti lähi-suhdeväkivaltatapaukset, 

joihin liittyy tavanomaista suurempi riski siitä, että uhria painostetaan antamaan suostumuksensa 

sovittelumenettelyn käynnistämiseen. Valiokunnan mielestä on muutoinkin tärkeää, että 

lähisuhdeväkivalta tulee viranomaisten tietoon, koska tällä tavoin näille muodostuu kokonaiskuva 

esimerkiksi väkivallan käytön toistuvuudesta. 

Edellä esitetyistä syistä valiokunta ehdottaa, että pykälään lisätään uusi 2 momentti, jonka 

mukaan ainoastaan poliisi- tai syyttäjäviranomainen voi tehdä sovittelua koskevan aloitteen 

silloin, kun kyseessä on väkivaltaa sisältävä rikos, joka on kohdistunut samassa taloudessa 

asuvaan puolisoon, lapseen tai muuhun läheiseen. Säännöksessä ei näissä tapauksissa anneta 

aloiteoikeutta sosiaaliviranomaisille. Valiokunta pitää kuitenkin tärkeänä, että ennen 

sovittelualoitteen tekemistä poliisi- tai syyttäjäviranomainen on tarvittaessa yhteydessä myös 

sosiaaliviranomaisiin tilanteen selvittämiseksi. 

Ehdotetun lisäyksen vuoksi hallituksen esityksen mukainen 2 momentti siirtyy pykälän 3 

momentiksi. Siinä säädetään viranomaisten velvollisuudesta tiedottaa sovittelu-mahdollisuudesta 

ja ohjata henkilöt sovittelumenettelyn piiriin. 

Valiokunta pitää ehdotettua säännöstä epämääräisenä. Tämän vuoksi se ehdottaa, että 

säännöksessä nimenomaan mainitaan kyseeseen tulevina viranomaisina poliisi- tai 

syyttäjäviranomainen. Säännöksellä ei kuitenkaan ole tarkoitus estää muita viranomaisia 

esimerkiksi kertomasta sovittelumahdollisuuksista, vaan sillä vain korostetaan juuri poliisien ja 

syyttäjien vastuuta tiedottamisessa ja sovitteluun ohjaamisessa. 

Ennen kuin viranomainen ryhtyy ohjaamaan rikoksesta epäiltyä ja rikoksen uhria 

sovitteluun, sen tulee harkita, onko kyseessä oleva rikos sellainen, että se valiokunnan 

ehdottaman 3 §:n 1 momentin säännösten mukaan ylipäänsä soveltuu soviteltavaksi. So-

vittelumahdollisuudesta ei tarvitse luonnollisesti tiedottaa myöskään silloin, jos kyse on 

ehdotetussa uudessa 2 momentissa tarkoitetusta lähisuhdeväkivallasta, koska tällöin ainoastaan 
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viranomainen voi tehdä asiaa koskevan aloitteen. Jos rikoksesta epäilty tai rikoksen uhri on 

alaikäinen, säännöksessä velvoitetaan viranomainen antamaan tieto sovittelun mahdollisuudesta 

myös tällaisen henkilön huoltajalle tai edunvalvojalle. Tämä on tarpeen sen vuoksi, että heilläkin 

on 1 momentin mukaan rikoksesta epäillyn tai uhrin itsensä ohella oikeus tehdä sovittelua 

koskeva aloite. 

14 §. Sovittelupaikka. Pykälässä säädetään niistä perusteista, joilla sovittelua koskevan aloitteen 

käsittelevä sovittelutoimisto määräytyy. 

Jollei aloitteen vastaanottanut sovittelutoimisto ota aloitetta käsiteltäväkseen, sen tulee 2 

momentin mukaan viipymättä toimittaa tieto aloitteesta sellaiselle toimistolle, jolle se katsoo 

aloitteen käsittelyn soveltuvan 1 momentin säännösten perusteella. Koska tällaisessa tapauksessa 

on kyse lähinnä asian käsittelyvastuun siirtämisestä toiselle toimistolle, valiokunta on muuttanut 

momentin sanamuodon tämän mukaiseksi. 

Jos sovittelutoimistojen kesken ei päästä sopimukseen siitä, mikä saman läänin alueella 

olevista toimistoista ottaa sovittelua koskevan aloitteen käsiteltäväkseen, siitä määrää pykälän 3 

momentin mukaan lääninhallitus. Valiokunta on kiinnittänyt huomiota momentin sanamuotoon, 

joka viittaa siihen, että sovittelutoimistot voisivat erikseen — ja mahdollisesti jopa 1 momentin 

kriteereistä riippumatta — sopia sovittelua koskevan aloitteen käsittelypaikasta. Koska tätä ei 

selvästikään tarkoiteta, valiokunta ehdottaa momenttia selvennettäväksi niin, että siitä poistetaan 

maininta sopimuksesta ja lisätään viittaus 1 momentin mukaan kyseeseen tuleviin 

sovittelutoimistoihin. 

15 §. Sovittelun edellytysten selvittäminen. Pykälän 1 momentissa säädetään sovittelutoimiston 

velvollisuudesta arvioida, soveltuuko rikosasia soviteltavaksi tai onko riita-asian sovittelu 

tarkoituksenmukaista. Valiokunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että laissa ei säädetä, kuka 

sovittelutoimistossa päättää asian soviteltavaksi ottamisesta. Ottaen huomioon sovittelijoille 

asetettavat kelpoisuusvaatimukset tällaisen sovittelun toteuttamisen ja siihen pyrkivien 

asianosaisten kannalta keskeisen päätöksen tekeminen ei valiokunnan mielestä voi jäädä 

yksittäisille sovittelijoille. Sen vuoksi se ehdottaa momenttia täydennettäväksi säännöksellä, 

jonka mukaan asian ottamisesta soviteltavaksi päättää sovittelutoimistossa sovittelutoiminnan 

vastuuhenkilö. 

Pykälän 2 momentissa säädetään sovittelutoimistolle velvollisuus ennen sovittelun 

aloittamista ilmoittaa siihen osallistuville tietyistä, säännöksessä yksilöidyistä seikoista. 

Valiokunta on edellä ehdottanut, että momenttia asiallisesti vastaava säännös sijoitetaan 2 §:n 

uudeksi 2 momentiksi. Tämän vuoksi momentti ehdotetaan poistettavaksi tästä pykälästä. 

Valiokunta on tarkistanut pykälän otsikkoa sen sisältöä paremmin vastaavaksi. 
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16 §. Sovittelumenettelyyn liittyvät sovittelutoimiston tehtävät. Pykälä sisältää luettelon niistä 

tehtävistä, joista sovittelutoimiston tulee vastata sen jälkeen, kun asia on otettu siellä 

soviteltavaksi. 

Pykälän 4 kohdan mukaan sovittelutoimiston tulee sovittelun päätyttyä toimittaa 

sovittelualoitteen tehneelle poliisi- tai syyttäjäviranomaiselle salassapitoa koskevien säännösten 

estämättä tieto sovittelun kulusta ja lopputuloksesta. 

Kuten edellä yleisperusteluissa on esitetty, rikosasioiden sovittelulla on monia yhteyksiä 

rikosoikeudelliseen järjestelmään. Siksi valiokunta pitää epätarkoituksenmukaisena, että 

sovittelun päätyttyä tieto sen lopputuloksesta toimitettaisiin vain sellaiselle poliisi- tai 

syyttäjäviranomaiselle, joka on tehnyt sovittelua koskevan aloitteen. Tällöin voisi käydä niin, että 

osapuolten hakeuduttua itse sovittelun piiriin asiassa saavutettu sopimus ei tulisi lainkaan poliisi- 

tai syyttäjäviranomaisten tietoon. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa kohtaa muutettavaksi niin, 

että sovittelusta on aina toimitettava tieto poliisi- tai syyttäjäviranomaiselle. 

Kohdan mukaan tieto tulee antaa "sovittelun kulusta ja lopputuloksesta". Valiokunta 

huomauttaa osapuolten oikeusaseman kannalta olevan tärkeää, että säännöstä tulkitaan suppeasti. 

Näin ollen sovittelun kulun osalta voidaan antaa tieto esimerkik~: aloitteen tehneestä henkilöstä ja 

tapaamiskertojen määrästä. "Lopputulos" taas tarkoittaa valiokunnan mielestä vain sitä 

sopimusta, joka on saavutettu, eikä esimerkiksi sovittelun kuluessa sopimukseen pääsemiseksi 

tehtyjä tarjouksia ja vastatarjouksia. 

17 §. Sovittelijan tehtävät. Pykälä sisältää luettelon sovittelijalle kuuluvista tehtävistä. Pykälän 5 

kohdan mukaan näihin kuuluu velvollisuus kirjata sovittelussa syntyneet osapuolten väliset 

sopimukset. Hallituksen esityksen perustelujen (s. 22/11) mukaan sovittelussa syntynyt sopimus 

olisi aina syytä laatia kirjallisena ja varustaa osapuolten tai tarvittaessa heidän laillisten 

edustajiensa allekirjoituksella. Perusteluissa katsotaan kuitenkin, että osapuolia ei voi sinänsä 

velvoittaa allekirjoittamaan sovittelussa syntyneitä sopimuksia. 

Lakivaliokunnan mielestä kohdan sanamuoto antaa sen tarkoitukseen nähden 

mahdollisuuden melko vapaamuotoiseenkin soveltamiseen sen mukaan, miten sopimusten 

kirjaamisvaatimusta kulloinkin tulkitaan. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa kohtaa 

muutettavaksi siten, että sovittelijan on laadittava saavutetusta sopimuksesta erillinen asiakirja, 

jonka hän varmentaa allekirjoituksellaan. Tällöin on aina selvää, mitä asiakirjaa on pidettävä 

osapuolten sopimuksena ja mitä se yksilöidysti sisältää. Valiokunnan mielestä sovittelijan on 

myös pyrittävä saamaan sopimukseen sovittelun osapuolten allekirjoitukset. Tällaista vaatimusta 

ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista ottaa lakiin. Jos jompikumpi osapuolista kieltäytyy 

allekirjoittamasta sopimusta, sovittelijan on syytä tehdä tästä asiakirjaan erillinen merkintä. 
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18 §. Osallistuminen sovittelutapaamisiin. Pykälän 1 momentissa säädetään osapuolten 

velvollisuudesta osallistua sovittelutapaamisiin. Valiokunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että 

laissa ei ehdotetussa muodossa ole lainkaan säännöstä sovittelutapaamisen yleisöjulkisuudesta. 

Sovittelu perustuu keskeisesti osapuolten pyrkimykseen saavuttaa sovinnollinen ratkaisu, se on 

varsin vapaamuotoista ja lisäksi se tapahtuu useimmissa tapauksissa viranomaispiirin 

ulkopuolella. Näistä syistä valiokunta ehdottaa momenttiin lisättäväksi säännöksen, jonka 

mukaan sovittelu toimitetaan yleisön läsnä olematta. 

Momentin mukaan osapuolten tulee osallistua sovitteluun henkilökohtaisesti. Valiokunta 

huomauttaa, että säännöksen tarkoituksena on estää nimenomaan asiamiehen käyttö. Siitä ei sen 

sijaan seuraa, että sovittelu olisi toteuttavissa vain erityisiä sovittelutapaamisia järjestämällä, vaan 

sovittelussa voidaan asian laadun mukaan käyttää myös esimerkiksi puhelin-ja 

sähköpostiviestintää. 

Momentin mukaan osapuolet saavat käyttää avustajaa tai tukihenkilöä, jollei sovittelija 

katso sen vaarantavan sovittelun häiriötöntä kulkua. Perustelujen (s. 22/11) mukaan 

tarkoituksena on, ettei avustajan tai tukihenkilön käyttöä estetä kovin kevein perustein. 

Säännöksen sanamuodon mukaan näiden käyttö voitaisiin kuitenkin evätä yksinomaan 

sovittelijan subjektiivisen harkinnan perusteella. Perusteluista ilmenevän tarkoituksen 

toteuttamiseksi valiokunta ehdottaa säännöstä selvennettäväksi niin, että epäävä ratkaisu tulee 

kyseeseen vain, jos tällaisen henkilön osallistumisen voidaan objektiivisin kriteerein katsoa 

vaarantavan sovittelun häiriötöntä kulkua. 

Pykälän 1 momentissa säädetään myös alaikäisen osapuolen huoltajan oikeudesta 

osallistua sovittelutapaamisiin. Pääsääntönä on sovittelutapaamisten järjestäminen niin, että 

alaikäinen voi saada huoltajaltaan tukea. Huoltajan läsnäolo voitaisiin kuitenkin kieltää, jos se 

olisi ilmeisesti lapsen edun vastaista. Valiokunta on selkeyttänyt säännöstä kielellisesti. Lisäksi 

valiokunta ehdottaa, että momenttiin lisätään uusi viimeinen virke, jonka mukaan alle 15-

vuotiaan osapuolen huoltajan osallistumista sovittelutapaamiseen ei saa kieltää. Tämä johtuu 

yhtäältä siitä, että näin nuoren henkilön voidaan arvioida olevan erityisen tuen tarpeessa. 

Toisaalta huoltajan ehdoton osallistumisoikeus on perusteltua myös sen vuoksi, että esimerkiksi 

ollessaan asianomistajana oikeudenkäynnissä alle 15-vuotias ei vielä saa itse käyttää 

puhevaltaansa. 

Jos avustajan, tukihenkilön tai alaikäisen huoltajan osallistumisesta sovitteluun ei saavuteta 

yhteisymmärrystä, siitä päättää 2 momentin mukaan viime kädessä sovittelutoimisto. Koska 

tällainen osallistumisoikeutta koskeva päätös on osapuolten oikeusaseman kannalta varsin 

keskeinen, valiokunta ehdottaa pykälään lisättäväksi säännöksen siitä, että sovittelutoimistossa 

päätösvaltaa käyttää näissä asioissa sovittelutoiminnan vastuuhenkilö. 
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Ehdotetussa laissa ei ole tarkempia säännöksiä siitä, miten sovittelutapaamiset toteutetaan. 

Esityksen perustelujen (s. 22/1) mukaan tarkoituksena on, että sovittelija voi harkintansa mukaan 

järjestää myös kahdenkeskisiä tapaamisia osapuolten kanssa. Kuten perusteluissa todetaan, 

tällainen menettely saattaa olla tarpeen esimerkiksi lähisuh-deväkivaltaa sisältävissä rikoksissa. 

Sovittelun onnistuminen edellyttää kuitenkin, että osapuolet luottavat sovittelijan 

puolueettomuuteen. Siihen nähden valiokunta pitää tärkeänä, että osapuolet ovat tietoisia 

käytettävistä menettelytavoista ja että he ovat niihin suostuneet. Valiokunta ehdottaa tätä 

tarkoittavan säännöksen lisäämistä pykälän uudeksi 3 momentiksi. 

Valiokunta on lisäksi tarkistanut pykälän otsikkoa sen muutettavaksi ehdotettua sisältöä 

vastaavaksi. 

19 §. Sovittelun keskeyttäminen. Pykälän 1 momentin mukaan sovittelutoimiston on 

keskeytettävä sovittelu välittömästi, jos osapuoli peruuttaa suostumuksensa tai jos sovittelun 

käynnistymisen jälkeen ilmenee, ettei osapuoli pysty ymmärtämään sovittelun ja siinä tehtävien 

ratkaisujen merkitystä. 

Valiokunnan mielestä on tärkeää, että sovittelun kuluessa sovittelija jatkuvasti valvoo 

sovittelun yleisten edellytysten olemassaoloa. Valiokunta pitää erityisen tärkeänä, että muun 

muassa lähisuhdeväkivaltatapauksia soviteltaessa — mutta myös muulloin — pidetään huolta 

siitä, että rikoksen uhria ei painosteta sovittelun jatkamiseen. Koska suostumuksen 

vapaaehtoisuus on sovittelun tavoitteiden kannalta ensiarvoisen tärkeää, kynnys sovittelun 

keskeyttämiselle ei voi olla kovin korkea silloin, kun herää epäilyksiä siitä, että osapuoli ei 

osallistu sovitteluun omasta vapaasta tahdostaan. Siksi valiokunta ehdottaa momenttia 

täydennettäväksi säännöksellä, jonka mukaan sovittelu on keskeytettävä myös, jos on syytä 

epäillä, ettei osapuolen antama suostumus ole vapaaehtoinen. 

Valiokunnan mielestä on niin ikään tärkeää, että sovitteluun osallistuvan alaikäisen eduista 

huolehditaan sovittelussa silloinkin, kun esimerkiksi hänen huoltajansa ei ole näitä etuja 

valvomassa. Ehdotetussa säännöksessä on kuitenkin otettu huomioon vain tilanne, jossa 

sovittelun kuluessa ilmenee, että osapuoli ei kykene ymmärtämään sovittelun ja siinä tehtävien 

ratkaisujen merkitystä. Valiokunta ehdottaa yhtäältä säännöksen mukaisen soveltamiskynnyksen 

laskemista niin, että sovittelu on keskeytettävä heti, jos on perusteltua syytä epäillä, ettei osapuoli 

kykene ymmärtämään säännöksessä mainittuja seikkoja. Toisaalta valiokunta ehdottaa momentin 

loppuun lisättäväksi säännöksen, jonka mukaan sovittelu on keskeytettävä myös, jos sen 

jatkaminen on selvästi vastoin alaikäisen osapuolen etua. Tällainen tilanne voi olla käsillä 

esimerkiksi silloin, jos alaikäinen on suostumassa hänen kannaltaan selvästi kohtuuttomaan 

sopimukseen. 
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20 §. Salassapito ja vaitiolovelvollisuus. Pykälän 1 ja 3 momentissa säädetään sovitte-

lutoiminnassa tuotettujen asiakirjojenjulkisuudesta samoin kuin tiedon antamisesta tällaisesta 

asiakirjasta. Pykälän 1 momentti viittaa sanamuotonsa mukaan tarpeettoman laajasti 

viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettuun lakiin (621/1999), vaikka tarkoituksena on 

säätää vain asiakirjojen julkisuudesta ja vaitiolovelvollisuudesta. Valiokunta on muotoillut 

momentin uudelleen tämän tarkoituksen mukaisesti. 

Koska pykälän 2 momentti koskee todistelua rikosasiassa, valiokunta ehdottaa, että se 

poistetaan tästä yhteydestä ja että siitä muodostetaan uusi 21 §. Tällöin hallituksen esityksen 

mukaisesta 3 momentista tulee 2 momentti. 

Asiakirjojen julkisuuskysymysten yleisen merkittävyyden vuoksi valiokunta ehdottaa, että 

pykälään lisätään uusi 3 momentti, josta ilmenee päätösvallan tällaisissa asioissa kuuluvan 

sovittelutoiminnan vastuuhenkilölle. Lisäksi momenttiin ehdotetaan selvyyden vuoksi otettavaksi 

muutoksenhakua koskeva viittaussäännös. 

21 §. Todistamis- ja vetoamiskielto (Uusi) Sovittelun onnistumisen kannalta on tärkeää, että 

osapuolet voivat luottaa siinä esitettyjen asioiden jäävän vain sovittelumenettelyyn osallistuvien 

henkilöiden tietoon. Niin ikään on syytä pyrkiä estämään se, että sovittelumenettelyä käytettäisiin 

tietojen hankkimiseen vastapuolelta tulevaa oikeudenkäyntiä varten. Näiden tarkoitusten 

toteuttamiseksi on tarpeen ottaa lakiin nimenomainen säännös, jossa rajoitetaan sovittelijan 

oikeutta todistaa tulevassa oikeudenkäynnissä. Samoin on aiheellista rajoittaa myös sovittelun 

osapuolten oikeutta vedota siihen, mitä sovittelussa on esitetty. 

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan otettavaksi säännös, jonka mukaan sovittelija ei saa 

todistaa siitä, mitä hän on sovittelun kuluessa saanut tietää soviteltavana olevasta asiasta. 

Todistamiskielto väistyy kuitenkin, jos erittäin tärkeät syyt vaativat, että sovittelijaa 

kuulustellaan siitä. 

Säännös kattaa lähtökohtaisesti sekä rikos- että riita-asiat. Sen soveltaminen ei myöskään 

riipu siitä, halutaanko sovittelijaa kuulla todistajana esitutkinnassa vai oikeudenkäynnissä. 

Merkitystä ei ole myöskään sillä, mikä taho on kutsunut sovittelijan oikeudenkäyntiin 

todistajaksi. 

Todistamiskieltoa koskevalla rajoituksella on käytännössä merkitystä lähinnä vain 

rikosasioissa. Niissä säännöksen mukainen kielto voi syrjäytyä esimerkiksi silloin, kun 

selvitettävänä on törkeä rikos tai kun sovittelijan todistuksen avulla voidaan hankkia sellaista 

rikoksesta epäillyn hyväksi tulevaa näyttöä, jota muutoin ei ilmeisesti ole saatavilla. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettäväksi osapuolia koskevasta vetoamis-kiellosta. 

Sen mukaan sovittelun osapuoli ei saa ilman vastapuolen suostumusta saman asian 

myöhemmässä käsittelyssä vedota siihen, mitä vastapuoli on esittänyt sovintoon pääsemiseksi 
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sovittelussa. Myös tämä säännös kattaa niin rikos- kuin riita-asiat. Vetoa-miskielto koskee vain 

sovittelussa esitettyjä tarjouksia ja vastatarjouksia sekä esimerkiksi rikoksesta epäillyn 

epäonnistuneessa rikosasian sovittelussa esittämää tunnustusta. Säännöksellä ei sen sijaan estetä 

vetoamasta siihen sopimukseen, johon sovittelussa on päästy ja josta 17 §:n 5 kohdan mukaisesti 

on laadittu erillinen asiakirja. 

23 (22) §. Muutoksenhaku. Pykälän mukaan muutoksenhausta lääninhallituksen tai sosiaali-ja 

terveysministeriön 14 §:n 3 momentin nojalla tekemään päätökseen sekä sovittelutoimiston 15 

§:n 1 momentin ja 19 §:n nojalla tekemään päätökseen on voimassa, mitä hallintolainkäyttölaissa 

säädetään. 

Pykälässä mainittujen lainkohtien joukosta puuttuu 18 §:n 2 momentti, jonka nojalla 

sovittelutoimisto voi päättää kieltää avustajaa, tukihenkilöä tai alaikäisen huoltajaa osallistumasta 

sovitteluun. Koska osapuolen oikeusturva edellyttää, että myös tällaisesta päätöksestä voidaan 

valittaa, valiokunta on lisännyt pykälään viittauksen 18 §:n 2 momenttiin. 

Lakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että osa sovittelutoimistoista tulee 

todennäköisesti olemaan yksityisten tahojen ylläpitämiä. Tällöin muutoksenhaun järjestäminen 

edellyttää hallintolainkäyttölain 10 § huomioon ottaen, että siitä otetaan lakiin nimenomainen 

säännös. Toisaalta hallintolainkäyttölain 7 §:n 1 momentti johtaisi 


