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Alkusanat
Sovittelu on megatrendi, joka etenee yhteiskuntaelämän eri alueilla. Sovittelutoimistojen 
työtä säätelee vuonna 2006 voimaan tullut laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden so-
vittelusta. Koska laki määrittää vain toiminnan raamit, sovittelun asiakastyön varsinainen 
sisältö on jäänyt jonkinlaiseksi mustaksi laatikoksi. Lisäksi koska sovittelu on lain säätä-
misen jälkeen kehittynyt sekä yleisellä tasolla että tiettyjen erikoistumisalueiden osalta, 
tarvitaan tarkempaa ja uudempaa ohjausta erilaisten julkaisujen kautta täsmentämään 
sitä, mitä sovittelussa käytännössä tapahtuu. 

Joitakin tällaisia oppaita on jo tehty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen näkökulmas-
ta (Flinck 2013, Flinck & Elonheimo 2020). Käsillä oleva teos täydentää niitä erityisesti 
lasten ja nuorten sovittelun osalta kuvatessaan lakisääteisen rikos- ja riita-asioiden 
sovittelun ja katusovittelun yhteistyötä, sovittelun laajempaa conferencing-menetelmää 
ja etäsovittelua.

Sovittelun ajatellaan sopivan erityisen hyvin lasten ja nuorten asioihin, koska se tar-
joaa mahdollisuuden opettaa toivottavaa käytöstä ja sosiaalisia normeja. Lisäksi lapsiin ja 
nuoriin voi olla helpompi vaikuttaa sovittelun kaltaisilla keinoilla kuin silloin, jos ongelmat 
ovat iän karttuessa jo urautuneet syvemmälle. Sovittelu tarjoaa myös mahdollisuuden 
sosiaalisen lähipiirin vahvistamiseen. 

Sovittelu on yhtä aikaa kova ja pehmeä keino; “rautanyrkki silkkihansikkaassa”. Liian 
usein sovittelu ymmärretään pelkäksi kompromissien hakemiseksi tai villaisella painami-
seksi. Jotta rikoksentekijän psykologisen puolustautumisreaktion voi ohittaa, pitää saada 
yhteys hänen inhimilliseen puoleensa ja erityispiirteisiinsä. Väkivallattoman vuorovai-
kutuksen kehittäjän Marshall Rosenbergin sanoin: siihen mikä hänessä on elävää. Kun-
nioittavan kuuntelemisen ja dialogin avulla yhteyden voi saada ilman, että vääriä tekoja 
hyväksytään.

Julia Kauppinen kirjoittaa selkeästi, havainnollisten esimerkkien avulla, käytännönlä-
heisiä vinkkejä ja oivalluksia tarjoten erityisesti lasten ja nuorten kohtaamiseen. Suositte-
len käsikirjaa kaikille sovittelijoille ja niille, jotka ovat lasten ja nuorten rikosten ja riitojen 
sovittelusta kiinnostuneita.

Turussa 31.1.2022

Henrik Elonheimo
Kehittämispäällikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
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Esipuhe
Konfliktit ovat osa lasten ja nuorten elämää, ja joskus niihin liittyy rikoksiksi mää-
riteltäviä tekoja. Jotta konfliktit eivät laajene ja eskaloidu, on niihin puututtava no-
peasti ja kokonaisvaltaisesti. Olipa lapsi tai nuori konfliktissa missä tahansa roolissa, 
hänelle aikuisilta saadulla tuella ja oikealla tiedolla on ensisijaisen tärkeä rooli siitä 
selviytymisessä.

Restoratiivisen eli korjaavan lähestymistavan mukaisesti toteutetuilla sovitte-
luilla on kasvua ja kehitystä tukeva sosiaalinen tehtävä, ja ne soveltuvat erinomai-
sesti alaikäisten rikosten ja riitojen käsittelyyn. Sovittelulla tuetaan rajoja kokeile-
van tai rikoksilla oireilevan lapsen tai nuoren tervettä kehitystä tarjoamalla hänelle 
mahdollisuus kohdata uhrinsa, vaikuttaa itseä koskevan asian käsittelyyn sekä 
ottaa teoistaan aidosti vastuuta. Lasten ja nuorten kohdalla nämä ovat erityisen 
tehokkaita keinoja ehkäistä tulevia rikoksia. 

Käsikirja lasten ja nuorten sovitteluihin on tarkoitettu käytännönläheiseksi 
työkaluksi sovitteluihin, joissa on osallisina lapsia tai nuoria.  Käsikirjassa käsitel-
lään alaikäisten asioiden sovitteluun liittyviä menetelmiä, jotka ovat kehittyneet 
katusovittelun ja rikos- ja riita-asioiden sovittelujen yhteistyössä. Käsikirjan ohjeet 
pohjautuvat alaikäisten asioiden sovittelua koskevaan lainsäädäntöön, lasten ja 
nuorten kohtaamisissa todettuihin hyviin käytäntöihin sekä aiheen kannalta kes-
keiseen kirjallisuuteen.

Käsikirja täydentää olemassa olevien sovitteluoppaiden tarjontaa, kuten Aune 
Flinckin teosta Rakennamme sovintoa – Opas rikosten ja riitojen sovitteluun 
(2013) sekä Flinckin ja Henrik Elonheimon kokoamaa vapaaehtoissovittelijoiden 
kokonaisohjelmaa Sovinnon mahdollistajat vaativassa vapaaehtoistyössä (2020). 
Suosittelemme käsikirjaa luettavaksi niin lasten ja nuorten sovittelua tekeville 
vapaaehtoisille kuin katusovittelua toteuttaville kasvatusalan ammattilaisillekin.

Käsikirjan ensimmäisessä luvussa käsitellään lapsia ja nuoria konfliktin osa-
puolina. Toisessa luvussa kerrotaan asioita, jotka sovittelijan on otettava huo-
mioon silloin, kun sovittelussa on mukana lapsia tai nuoria. Kolmannessa luvussa 
esitellään katusovittelu, joka on perinteistä lakisääteistä sovittelua täydentävä 
toimintamalli, joka on kehitetty lasten ja nuorten erityistarpeet huomioiden. Nel-
jännessä luvussa kuvataan vaiheittain, miten etenee rikosasian sovittelu, jossa on 
mukana alaikäisiä osapuolia.

Koska suurin osa sovitteluun ohjautuvista tapauksista on rikoksia, oppaan 
pääpaino on rikosasioiden sovittelussa. Viidennessä luvussa käsitellään kuitenkin 
lyhyesti riita-asioiden sovittelua ja kuudennessa luvussa laajojen konfliktien sel-
vittämiseen tarkoitettua conferencing-menetelmää. Seitsemäs ja viimeinen luku 
käsittelee viime vuosina yleistyneisiin etäsovitteluihin liittyviä erityiskysymyk-
siä. Käsikirjassa käytetään anonymisoituja tapausesimerkkejä, jotka on kerätty 
katusovittelijoiden tai katusovittelijoiden ja vapaaehtoissovittelijoiden yhdessä 
tekemistä sovitteluista.

Sovittelu ei ole rakettitiedettä. Vantaan sovittelutoimiston esimiestä Tiina 
Snellmania siteeraten voi leikkisästi todeta, että hyvä sovittelija on hidas, tyhmä 
ja laiska. Tämä tarkoittaa, että hyvä sovittelija ei hoputa, oleta, johdattele, tuomit-
se tai syyllistä vaan on empaattinen ja kuuntelee. Hyvä sovittelija antaa sovittelun 
osapuolille tasapuolisesti tilaa ja aikaa. Sovittelija ei tiedä, mitä on tapahtunut tai 
mikä on osapuolille parhaaksi, vaan hän auttaa osapuolia kertomaan omin sanoin 
kokemuksistaan ja tarpeistaan. Sovittelijan tehtävä on mahdollistaa sovinto, ei 
tarjota valmiita ratkaisuja.
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Lapset ja nuoret 
konfliktin osapuolina1.

Lapsuus ja nuoruus ovat monenlaisen myllerryksen 
aikaa. Aivot kehittyvät, nuori irtaantuu vanhemmis-
taan ja etsii paikkaansa ikätovereidensa keskuu-
dessa. Nämä muutokset altistavat kipuilulle, joka 
saattaa johtaa konflikteihin ajautumiseen ja rikosten 
tekemiseen. 

Lapsi ja nuori tarvitsee aikuisilta ohjausta, emo-
tionaalista tukea ja avoimuutta muodostaakseen 
positiivisen käsityksen itsestään. Tämä suojelee 
lasta ja nuorta käytösongelmilta sekä turvaa hä-
nen kehitystään ja psyykkistä hyvinvointiaan. Myös 
mielekäs tekeminen ja vapaa-ajan harrastaminen 
tukevat lapsuus- ja nuoruusiän tervettä kehitystä.

Esitutkinnassa poliisi määrittelee usein ennal-
ta rikoksen uhrien ja rikoksesta epäiltyjen asemat. 
Yksittäisen teon taustalla saattaa kuitenkin olla 
laajempi konflikti, jossa tekijän ja uhrin roolit ovat 
vaihdelleet. Joskus esimerkiksi kiusaamisen uhri 
pyrkii puolustautumaan kiusaajiltaan kiusaamalla 

heitä takaisin. Kaikissa soviteltavissa konflikteissa 
ei olekaan tunnistettavissa selkeää jakoa rikoksesta 
epäillyn ja rikoksen uhrin välille. Vaikka tässä lu-
vussa käytetään termejä tekijä ja uhri, myöhemmin 
oppaassa konfliktin osapuolista käytetään rikospro-
sessissa vakiintuneita termejä rikoksesta epäilty ja 
rikoksen asianomistaja.

Lapset ja nuoret  
rikoksen tekijöinä
Yksi selkeimmistä lapsia ja nuoria rikosoireilulle 
altistavista tekijöistä on aivojen kypsymättömyys. 
Nuoruusiässä alttius ottaa riskejä on erityisen korkea, 
sillä oman toiminnan kontrolloinnista ja tunneilmaisun 
säätelystä vastuussa olevat aivojen etuotsalohkot 
eivät ole vielä täysin kehittyneet. Tutkimusten mu-
kaan vasta noin 25 ikävuoteen mennessä ihminen on 
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aivokehitykseltään kypsä hillitsemään impulssejaan 
ja minimoimaan riskejä (Hermansson & Sajaniemi 
2018). Biologisen kypsymisen lisäksi etuotsalohkojen 
kypsyminen vaatii tunnesäätelyn harjoitusta turvalli-
sessa ympäristössä aikuisten tukemana.

Toisaalta koska alaikäisenä käsitykset rikollisuu-
desta ovat usein vielä jäsentymättömiä, lapsi tai 
nuori saattaa tehdä rikoksen ajattelemattomuuttaan. 
Hän ei välttämättä tiedä, missä menee asiattoman 
käytöksen ja rikoksen raja, ja että esimerkiksi yllyt-
tämällä kaverin tekemään rikoksen saattaa itsekin 
syyllistyä rikokseen. Tiedetään kuitenkin, että tietyt 
tekijät ennustavat lasten ja nuorten rikoskäyttäyty-
mistä: esimerkiksi käytösongelmat, perheen sisäi-
set vaikeudet ja vanhempien matala koulutustaso 
(Elonheimo 2010). 

Kehittyessään lapsi tasapainoilee itsenäisyyden 
ja riippuvuuden välillä, ja tyypillisesti ikävuosina 
10–12 hän alkaa toimia aiempaa itsenäisemmin. 
Samalla lapsen sosiaaliset suhteet muuttuvat; 
kiintymys vanhempiin vähenee ja kiintymys ystäviin 
vahvistuu. Koska kasvuiässä tarve kuulua joukkoon 
ja saada hyväksyntää on erityisen korkea, yksilöl-
listen ominaisuuksien ja intressien lisäksi lasten ja 
nuoren rikoskäyttäytymistä selittävät myös sosi-
aaliset suhteet ja ryhmäkäyttäytyminen (Turkka & 
Saarholm 2021). On tutkittu, että lasten ja nuorten 
väkivaltarikoksista peräti 50 prosenttia on motiiveil-
taan kostoja. Kostoista neljäsosa on tehty toisen 
– tyypillisimmin kaverin tai sukulaisen – puolesta 
(Kivivuori ym. 2018, 175). Ilmiö kertoo siitä, ettei las-
ten ja nuorten konflikteihin useinkaan jostain syystä 
onnistuta puuttumaan ennen niiden eskaloitumista. 

Osaltaan nuoruusiän kehitykseen ja käytökseen 
vaikuttavat mahdolliset neuropsykiatriset erityis-
piirteet, joista tyypillisimpiä ovat oppimisvaikeudet, 
tarkkaavaisuushäiriöt sekä erilaiset kommunikointiin 
ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvät haasteet. 
Erityispiirteet usein estävät tai hidastavat lapsen 
tai nuoren normaalia ikätasoista kehitystä, ja vailla 
tarvitsemaansa tukea lapsi tai nuori saattaa oireil-
la huolestuttavalla käytöksellä (Turkka & Saarholm 
2021). Erityispiirteiden yhteyttä rikollisuuteen ha-
vainnollistaa Kriminaalihuollon tukisäätiön hankkeen 
loppuraportti. Raportin mukaan hankkeeseen osallis-
tuneista 181:stä alle 30-vuotiaasta rikostaustaisesta 
nuoresta 70 prosentilla oli vaikeuksia lukemisessa ja 
kirjoittamisessa ja 80 prosentilla vaikeuksia tarkkaa-
vaisuuden säätelemisessä (Gullman ym. 2011, 11).

Tutkimuksissa on todettu, että suurin osa rikok-
sista tehdään nuorina ja aikuistuessa rikoskäyttäy-
tyminen tyypillisesti vähenee (ks. esim. Kaakinen 
& Näsi 2021, 6). Aina näin ei kuitenkaan käy, vaan 

joskus rikokset jatkuvat ja jopa vakavoituvat, kun 
nuori aikuistuu. Rikosoireilun pysäyttämisessä oleel-
lista näyttäisi olevan se, mitä lapselle tai nuorelle jää 
rikoksesta käteen: häpeää ja pettymystä vai normien 
oppimista ja kokemus ymmärretyksi sekä kuulluksi 
tulemisesta? Ellei lapsi tai nuori pääse käsittelemään 
tekemäänsä rikosta rakentavasti aikuisten tukema-
na, ei hän todennäköisesti opi toimimaan paremmin 
tulevaisuudessa. Hänelle saattaa jopa jäädä haitalli-
nen vaikutelma, että normeja rikkomalla hän saavutti 
jotain, mitä oli tavoitellut.

On tärkeää, että aikuinen tunnistaa lapsen tai 
nuoren yksilönä eikä määrittele häntä vain hänen 
tekojensa kautta. Se, että pyrkii ymmärtämään syitä 
lapsen tai nuoren rikosoireilun taustalla ei tarkoita, 
että hyväksyisi tämän pahat teot. Ongelmallinen 
käytös ei kuitenkaan muutu, ellei oireileva lapsi tai 
nuori saa tarvitsemaansa tukea. Rankaisemisella ja 
syyllistämisellä aiheutetaan häpeää ja tunne ulos-
sulkemisesta. Ei siis mikään ihme, että rangaistusten 
tehottomasta vaikutuksesta uusintarikollisuuteen on 
runsaasti tutkimustietoa (Haikkola ym. 2019). Pahim-
millaan ylimitoitetut rikosoikeudelliset rangaistukset 
vain häiritsevät lapsen tai nuoren normaalia kehitys-
tä ja hankaloittavat kaidalle polulle palaamista.

Lapset ja nuoret  
rikoksen uhreina
Lapsi tai nuori voi joutua rikoksen uhriksi arkisis-
sa tilanteissa – niin kotona, koulussa, vapaa-ajalla 
kuin sosiaalisessa mediassakin. Fyysisen väkivallan 
lisäksi myös henkinen väkivalta voi täyttää rikoksen 
tunnusmerkistön. Sosiaalisessa mediassa pilkallaan 
julkaistu kuva voi levitä nopeasti ja laajasti aiheut-
taen uhrille häpeää ja kärsimystä. Tällöin rikosnimike 
voi olla yksityiselämää loukkaava tiedon levittämi-
nen. Perättömien juorujen levittämisessä taasen voi 
olla kyse kunnianloukkauksesta (Arkio ym. 2017).

Rikoksesta uhrille aiheutuvat haitat eivät ole 
riippuvaisia siitä, millaisesta rikoksesta on kyse, ja 
oireilu rikoksen uhriksi joutumisen takia on moni-
naista. Oireilua voi olla vaikea tunnistaa, sillä lapsi 
tai nuori ei aina osaa tai uskalla hakea apua itsel-
leen. Hän voi tuntea häpeää ja syyllisyyttä tai pelätä 
kostoa tai väärinymmärretyksi tulemista. Oireilu voi 
ilmetä esimerkiksi sulkeutuneisuutena, ärtyneisyyte-
nä, masennuksena, ahdistuksena, univaikeuksina tai 
muina fyysisinä oireina. Uhriksi joutuminen voi lisätä 
lapsen tai nuoren turvattomuuden tunnetta ja siten 
kaventaa tämän elinpiiriä sekä sosiaalisia suhteita. 
Pahimmillaan uhri voi alkaa eristäytyä ja syrjäytyä. 
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Turvalliset aikuiset lapsen tai nuoren elämässä 
madaltavat kynnystä kertoa uhriksi joutumisesta. 
Aikuisen on tärkeä kertoa lapselle tai nuorelle, että 
kuka vain voi joutua rikoksen uhriksi eikä tilanteita 
voi aina ennaltaehkäistä. Läheiset kiintymyssuhteet, 
asian käsittely ja tukipalveluihin pääsy auttavat lasta 
tai nuorta selviytymään.

Lapsen tai nuoren joutuminen rikoksen uhriksi 
on usein myös tämän huoltajalle raskas, pysäyttä-
vä ja järkyttävä kokemus. Myös huoltaja voi tuntea 
häpeää, syyllisyyttä ja ahdistusta. Huoltaja voi 
esimerkiksi ajatella, että hänen olisi pitänyt pystyä 
suojelemaan lastaan rikokselta. On tärkeää, että 
myös huoltajat saavat tarvitsemansa tuen kriisistä 
selviytymiseen ja itsesyytöksistä irti päästämiseen. 
Näin he voivat parhaalla mahdollisella tavalla auttaa 
lastaan kokemuksesta toipumisessa eivätkä aiheuta 
omilla vaikeilla tunteillaan lapselle ylimääräistä hen-
kistä kuormitusta (Arkio ym. 2017).
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Lapset ja nuoret 
sovittelussa2.

Sovittelu on kaikenikäisille tarkoitettu lakisääteinen 
palvelu (laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden 
sovittelusta 2005/1015, jäljempänä sovittelulaki), 
mutta kasvatuksellisen antinsa vuoksi sitä pidetään 
erityisen hyvänä keinona lasten ja nuorten rikosten 
tai riita-asioiden selvittämiseen. 

THL:n tilastoista selviää, että vuonna 2020 so-
vitteluun ohjattiin kaikkiaan 4 635 alle 21-vuotiasta 
rikoksesta epäiltyä, mikä oli 32,3 prosenttia kaikista 
sovitteluun ohjatuista rikoksen tekijöiksi epäillyistä 
henkilöistä. Epäillyistä 1 612 (11,2 prosenttia) oli alle 
15-vuotiaita. 

Pääosin lasten ja nuorten sovittelun periaatteet 
ja menettelytavat eivät poikkea aikuisten sovittelus-
ta. On kuitenkin tiettyjä erityispiirteitä, joihin lasten 
ja nuorten sovittelussa tulee kiinnittää huomiota. 
Tällaisia ovat esimerkiksi alaikäisen osapuolen ikä, 

kehitysvaihe, asema, oikeudet sekä huoltajan rooli. 
Myös ryhmänohjauksen taidot voivat tulla tarpee-
seen, sillä lapsille ja nuorille on jossain määrin omi-
naista tehdä rikoksia joukkoina.

Sovittelun edellytysten 
täyttyminen
Lainsäädännössä ei määritellä tarkasti, mitä voidaan 
sovitella ja mitä ei, vaan tapausten soveltuvuus 
arvioidaan aina tilannekohtaisesti. Kun osapuolena 
on alaikäinen, arvioinnissa on käytettävä erityistä 
harkintaa. Tästä vastaa lähtökohtaisesti sovittelu-
toimiston ammattihenkilöstö, mutta myös sovitteli-
joilta edellytetään kykyä tunnistaa, mikäli sovittelu 
on selvästi vastoin lapsen tai nuoren etua. Mikäli 
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sovittelusopimuksen laatimista muualla kuin sovit-
telutoimistossa. Paikkaa valittaessa tulee kuitenkin 
kiinnittää huomiota siihen, että paikka on puoluee-
ton ja neutraali. Siispä esimerkiksi toisen osapuolen 
koti ei sovi sovittelutapaamisen paikaksi.

Huoltajan tai edunvalvojan tulee pääsääntöisesti 
olla läsnä sovittelussa, mutta jos huoltajan suostu-
mus on saatu, hänen poissaolonsa ei yleensä ole 
este sovittelulle. Huoltajan tai edunvalvojan läsnä-
olo voidaan kieltää vain, jos se on selvästi vastoin 
lapsen tai nuoren etua. Alle 15-vuotiaan osapuolen 
huoltajaa tai muuta laillista edustajaa ei kuitenkaan 
saa kieltää osallistumasta sovittelutapaamiseen 
(sovittelulaki 18 §).

Huoltajien tukeminen ja opastaminen

Sovittelussa lapsella tai nuorella on oikeus saada 
tukea huoltajaltaan, mutta sovittelijoiden on huoleh-
dittava, ettei huoltaja hallitse tai häiritse sovittelun 
kulkua. Lapsen tai nuoren tulee saada tehdä ikään-
sä ja kehitystasoaan vastaavia päätöksiä omassa 
asiassaan.

Huoltajien läsnäololla saattaa olla passivoiva vai-
kutus lapsiin tai nuoriin, jotka saattavat esimerkiksi 
hävetä puhua aroista asioista huoltajiensa kuullen. 
Toisinaan huoltajat tarvitsevatkin opastusta siinä, 
etteivät puhu lapsensa puolesta tai päälle. Jos sovit-
telu vaikuttaa häiriintyvän tai lukkiutuvan huoltajien 
läsnäolosta, heitä voi pyytää poistumaan paikalta 
hetkeksi. Tästä mahdollisuudesta on suositeltavaa 
mainita huoltajille jo sovittelun alussa. On kuitenkin 
huomioitava, että huoltajilla on oikeus kieltäytyä 
poistumasta paikalta.

Toisaalta on muistettava, että lapsen tai nuoren 
kriisi on usein kriisi myös hänen huoltajalleen. Siispä 
samoin kuin lapsia ja nuoria, on myös heidän huol-
tajiaan tärkeää kuunnella ja arvostaa. Sovittelijoiden 
on hyvä tukea sitä, että pääosassa ja äänessä ovat 
sovittelussa eniten ne, joiden konfliktia käsitellään 
– ovathan he kyseisen konfliktin parhaimpia asian-
tuntijoita. Tämä voidaan tuoda esiin myös sovittelun 
alussa pelisääntöinä, että esimerkiksi ensin puhuvat 
nuoret (tai aikuiset, jos ovat konfliktin osapuolina) ja 
vasta myöhemmässä vaiheessa kuunnellaan muiden 
ajatuksia konfliktista. Konfliktin vaikutukset hei-
jastuvat kuitenkin osapuolten perheisiin, joten kun 
sovittelussa puhutaan konfliktin vaikutuksista, on 
myös huoltajille syytä antaa puheenvuorot. Näin voi-
daan välttyä siltä, että huoltajat tulisivat vahingossa 
ylläpitäneeksi konfliktia, kuten seuraavan tapausesi-
merkin sovittelussa oli käynyt.

alaikäisen tilanne huolettaa sovittelijaa, keskuste-
lee hän asiasta sovittelun ammattihenkilön kanssa, 
joka tekee tarvittaessa lastensuojeluilmoituksen ja 
päätöksen sovittelun keskeyttämisestä.

Alaikäiseen kohdistunutta rikosta ei oteta so-
vitteluun, jos alaikäisellä on erityinen suojan tarve 
rikoksen laadun tai ikänsä vuoksi (sovittelulaki 3 §). 
Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi, kun lapsi on 
hyvin nuori tai kun hänen huoltajansa ovat kohdista-
neet häneen väkivaltaa. Joissain tapauksissa huolta-
jan lapseen kohdistamaa väkivaltaa voidaan sovitella, 
mutta tällöin sovitteluun tulee osallistua myös ulko-
puolinen edunvalvoja, joka haetaan lapselle käräjä-
oikeudesta. Usein tällaisissa tapauksissa on hyötyä 
siitä, että myös perheen parissa työskentelevä 
lastensuojelu-, sosiaali- tai perhetyöntekijä osallistuu 
sovitteluun. Tällöin hän voi myös huolehtia sovittelun 
jälkeisestä seurannasta sekä jatkotyöskentelystä 
lapsen tai nuoren ja tämän perheen kanssa (ks. s. 
33–35, Conferencing eli laajennettu sovittelu).

Suostumus ja huoltajat

Sovittelu on aina vapaaehtoista, ja lapsen tai nuoren 
tulee antaa suostumus siihen henkilökohtaisesti. 
Lisäksi alaikäisen osallistuminen sovitteluun edel-
lyttää hänen huoltajansa tai laillisen edustajansa 
suostumusta (sovittelulaki 2 §). Mikäli alaikäisellä on 
useampi kuin yksi huoltaja, he päättävät suostumuk-
sesta pääsääntöisesti yhdessä. Ennen kuin osapuoli 
antaa suostumuksensa sovitteluun, hänelle tulee 
kertoa hänen oikeutensa ja asemansa sovittelussa.

Lapsi tai nuori voi suhtautua sovitteluun aluksi 
vastahakoisesti, mikä johtuu usein siitä, että sovit-
telu on hänelle vieras asia. Usein lasten ja nuorten 
suhtautuminen sovitteluun muuttuu myönteisem-
mäksi, kun heidän kanssaan on keskusteltu asiasta. 
Hyvä tilaisuus sovittelusta keskustelemiselle on 
etukäteen järjestetty erillistapaaminen (ks. s. 23, 
Erillistapaamiset).

Toisinaan keskustelu huoltajan kanssa auttaa 
madaltamaan lapsen tai nuoren kynnystä osallistua 
sovitteluun. Mitä myönteisempi ja realistisempi käsi-
tys huoltajalla on sovittelusta, sitä todennäköisem-
min myös lapsen tai nuoren luottamus sovittelua ja 
sovittelijoita kohtaan kasvaa. Sen sijaan suostumuk-
sen pakottamiseen ei tule koskaan turvautua.

Myös erilaiset joustavat ratkaisut sovittelun 
järjestelyissä voivat rohkaista osapuolia. Sovittelija 
voi esimerkiksi ehdottaa, että sovittelutapaaminen 
järjestetään jossakin osapuolille tutussa paikassa, 
kuten koululla. Kannettavat tulostimet helpottavat 
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” ”Kerran sovittelimme lasten välistä kiusaamistapausta. Sovittelu oli 
siinä mielessä poikkeuksellinen, että lopulta selvisi, ettei lasten välillä 
ollutkaan mitään soviteltavaa. Toinen lapsi oli kyllä kiusannut toista 
eskarista alkaen. Kiusaaminen oli jatkunut, kun lapset olivat siirtyneet 
kouluun. Nyt lapset olivat jo neljännellä luokalla. Kiusaamiseen ei ollut 
puututtu kunnolla missään vaiheessa.

Tapaus ohjautui sovitteluun poliisilta, kun lasten isät olivat tehneet 
toisistaan rikosilmoituksia. Perheet asuivat samalla asuinalueella, ja 
lapset kävivät samaa koulua. Isät joutuivat jatkuvasti kohtaamaan toi-
sensa, ja tästä seurasi häiriöitä. Isät ajautuivat riitelemään esimerkiksi 
koulun käytävillä, ja joskus riitely oli äitynyt väkivaltaiseksi. 

Isien välejä oli yritetty selvittää sovitteluissa aikaisemminkin, mutta 
tähän mennessä ne eivät olleet helpottaneet tilannetta. Tämän vuoksi 
isien suhtautuminen sovitteluun oli aluksi hyvin vastahakoinen. Lo-
pulta he kuitenkin suostuivat sovitteluun. Kokonaisuudessaan sovit-
teluprosessi oli pitkä, se kesti lähemmäs puoli vuotta. Viimein konflikti 
alkoi ratkeamaan ja isien välit normalisoitumaan. 

Kun isien välinen konflikti oli soviteltu, tapasimme perheen äidit sekä 
lapset, joiden välillä oli ollut kiusaamista. Juttelimme äitien kanssa 
pari tuntia. Samalla lapset leikkivät sovussa. Silloin tajusimme, ettei 
lasten välillä ollut ollut kiusaamista enää pitkään aikaan, vaan konflikti 
oli jossain vaiheessa siirtynyt isien välille.”

Huoltajilla ja heidän läsnäolollaan sovittelussa on 
pääsääntöisesti positiivinen ja rauhoittava vaiku-
tus sovittelun kulkuun. Tyypillisesti lapset ja nuoret 
kunnioittavat huoltajiaan eivätkä kehtaa hölmöillä 
heidän edessään. Lisäksi silloin kun lasta tai nuor-
ta pelottaa ja ujostuttaa, huoltaja voi mahdollisesti 
rohkaista häntä puhumaan.

Hyvän sovittelijan ominaisuudet

Alaikäisten asioiden sovittelu edellyttää perehtynei-
syyttä lapsia ja nuoria koskeviin erityiskysymyksiin. 
Tähän tarkoitukseen vapaaehtoissovittelijoille on 
kehitetty jatkokoulutus Lapset ja nuoret sovittelussa: 
Vapaaehtoissovittelijoiden koulutusohjelma rikos- ja 
riita-asioiden sovitteluun. Alaikäisten asioiden sovit-
telijat voivat olla myös katusovittelijoita (ks. s. 20–21, 
Katusovittelu) eli kasvatusalan ammattilaisia, jotka 
ovat suorittaneet lasten ja nuorten kohtaamiseen sekä 
sovittelumenetelmään perehdyttävän koulutuksen.

Sovittelijalle tarpeellisia ominaisuuksia ovat hyvät 
ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot, kuten kyky 
kuunnella ja sietää hiljaisuutta. Lisäksi sovittelijalta 
edellytetään hyviä organisointitaitoja. Sovittelijoiden 
tehtävä ei ole tarjota valmiita ratkaisuja, vaan auttaa 
osapuolia keskustelemaan tapahtuneesta sekä 
kertomaan siihen liittyvistä tunteistaan. Kehittyvässä 
iässä oleva lapsi tai nuori kaipaa sovittelijoilta usein 
tukea ajatustensa ja tunteittensa sanoittamiseen 
enemmän kuin aikuinen. Tässä sovittelijat voivat 
käyttää apunaan esimerkiksi tunnekortteja tai sovit-
telun apukysymyksiä, joita löytyy tämän alaluvun lo-
pusta. Tunnekortit ovat kuvakortteja, jotka esittävät 
erilaisia tunteita. Kun lapsi tai nuori ei löydä sanoja 
kokemalleen tunteelle, hän voi etsiä korttipakasta 
tunnettaan parhaiten kuvastavan kuvan.

Myös joustavuus kuuluu sovittelijan hyviin omi-
naisuuksiin. Sovittelijoiden tulee pyrkiä järjestämään 
tapaamiset niin, että osapuolten yksilölliset aika-
taulut ja resurssit tulevat huomioiduiksi. On tärkeää, 
ettei osapuolille aiheudu sovitteluprosessin aikana 
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turhaa odotusta tai vaivaa. Samalla on varmistet-
tava, että osapuolet ovat saaneet riittävästi aikaa 
tapaamisiin valmistautumiseen. 

Sovittelijat ovat sitoutuneita restoratiivisen 
oikeuden periaatteisiin ja arvoihin, joihin kuuluu 
esimerkiksi osapuolten aktiivisuus, aineellisten ja 
henkisten vahinkojen korjaaminen sekä tekijän mah-
dollisuus vastuunottoon. Tuomitseva tai puolueelli-
nen puhe eivät kuulu sovitteluun. Tähän on erityisen 
tärkeä kiinnittää huomiota silloin, kun sovittelussa on 
mukana vaikutusalttiissa iässä olevia lapsia tai nuo-
ria. Sovittelijat johtavat sovittelutapaamista, mutta 
ovat puolueettomia. He varmistavat, että asianomis-
tajalla ja rikoksesta epäillyllä on yhtäläinen tilaisuus 
esittää omat näkemyksensä asiasta.

Myös luottamuksellisuus on sovittelijoiden työn 
keskiössä. Sovittelijoita ei voi haastaa todistajiksi 
oikeuskäsittelyssä, elleivät erittäin tärkeät syyt sitä 
vaadi. Luottamuksellisuus näkyy myös siinä, että 

sovittelijat ovat huolellisia ja toimivat lainsäädännön 
mukaisesti.

Luottamuksellista suhdetta lapseen tai nuoreen 
rakentaa arvostava ja neutraali puhe sekä kuunte-
leminen. Lapsi tai nuori, joka on aikaisemmin jäänyt 
kiinni pahanteosta, voi olla tottunut siihen, että 
aikuiset tuomitsevat häntä. Erityisesti näille lapsil-
le ja nuorille on arvokasta, että aikuinen osoittaa 
olevansa valmis tukemaan häntä asian käsittelyssä 
hänen virheistään riippumatta. Yleensä sovitteluun 
tullessaan rikoksesta epäilty lapsi tai nuori ymmär-
tää tehneensä väärin ja potee syyllisyyttä – aikuisen 
ei tarvitse alleviivata sitä. Pahimmillaan syyllistä-
minen aiheuttaa lapsessa tai nuoressa uhmakkaan 
vastareaktion. Alla olevassa esimerkissä kuvataan 
sovittelua, jossa nuorille läheiset aikuiset olivat 
tottuneet nuorten uhmakkaaseen käytökseen, mutta 
yllättyivät, kun sovittelijoiden restoratiivinen lähesty-
mistapa sai nuoret rauhoittumaan.

”Sovitteluun ohjautui kahden pojan välinen kärjistynyt konflikti, 
johon sisältyi useita pahoinpitelyjä ja muutenkin uhmakasta käy-
töstä. Ennen sovittelutapaamista pidimme erillistapaamiset. Toisen 
pojan tapasimme lastensuojelulaitoksessa ja toisen koulussa. 
Ensimmäiseen tapaamiseen osallistui myös lastensuojeluohjaaja ja 
toiseen opettaja.

Kun saavuimme lastensuojelulaitokseen, lastensuojeluohjaaja ker-
toi, että oli valmistellut tapaamistilan huolella. Hän muun muassa 
kertoi varmistaneensa, että tilassa on useita poistumisteitä, sillä 
pojalla oli taipumusta aggressiivisuuteen. Ohjaajan mukaan poika 
hermostui helposti, jos häntä syytettiin jostakin. 

Aloitimme erillistapaamisen kysymällä pojalta kysymyksiä, kuten 
”Mitä ajattelet?”, ”Mitä on tapahtunut?”, ”Miltä sinusta tuntuu?” ja 
”Mihin tämä on vaikuttanut?”. Poika oli yhteistyöhaluinen ja vastaili 
kysymyksiin rauhallisesti. Lopulta poika puhui meille yhteensä 
tunnin ajan tunteistaan ja ajatuksistaan. Tapaamisen jälkeen las-
tensuojeluohjaaja ihmetteli, miten poika oli pysynyt tapaamisessa 
niin rauhallisena. 

Myös tapaaminen toisen pojan kanssa sujui rauhaisasti, ja ku-
ten lastensuojeluohjaaja myös opettaja ihmetteli, miten poika oli 
puhunut tapaamisessa niin avoimesti. Myös sovittelutapaaminen 
oli sopuisa. Sovittelun päätteeksi yksi mukana ollut huoltaja totesi, 
kuinka ylpeä olikaan pojista ja siitä, miten hienosti nämä olivat hoi-
taneet tilanteen. Olimme tyytyväisiä, että kehu meni suoraan sinne, 
minne se kuuluikin eli pojille.”

”
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Sovittelijan kyky fasilitoida osallisten välistä 
dialogia kehittyy ajan mittaan ja kokemuksien kart-
tuessa. Joskus sovittelijan parhaasta yrityksestä 
huolimatta sovittelussa käyty dialogi luisuu väittelyn 
ja aggressiivisuuden puolelle. Toisinaan voi olla hyö-
dyllistä antaa osapuolten negatiivisten tunteiden, 
kuten ärsytyksen ja suuttumuksen, tulla näkyviksi. 
Jos tällainen tilanne kuitenkin pitkittyy ja eskaloituu, 
ja osapuolet esimerkiksi huutavat toistensa päälle, 
sovittelija voi rauhoittaa tilannetta keskeyttämällä 
keskustelun ja muistuttamalla sovittelun säännöistä. 
Sovittelija voi esimerkiksi todeta, että ”Tätä tilan-
netta on sovittelijana vaikea seurata. Hengitellään 
hetki, ja puhutaan yksi kerrallaan. Jokainen saa tulla 
kuulluksi ja kertoa omat näkemyksensä. Ei haittaa, 
jos olette tästä asiasta eri mieltä.” Toinen keino 
rauhoittaa sovittelua on ohjata osapuolet edelliseen 
aiheeseen esimerkiksi näin: ”Kerroit äsken, että et 
usko siihen, mitä henkilö A sanoo. Mistä luulet, että 
epäluottamuksesi johtuu?”

• Mitä on tapahtunut? 
• Milloin? 
• Keitä oli paikalla?
• Mitä ajattelit silloin?
• Miltä sinusta tuntuu nyt?
• Mitä ajattelet, kun x sanoo...?
• Millaisia vaikutuksia tällä on ollut sinun 

elämässäsi tai teidän elämissänne?
• Onko muita, joihin tapahtunut on   

vaikuttanut?
• Mitä tarvitset, että tilanteesta   

päästäisiin eteenpäin?
• Mitä voit itse tehdä?
• Miten haluat hyvittää tapahtuneen?

• Mitä toivot?
• Haluatteko sopia, mistä?
• Mitä haluat luvata, kenelle?
• Haluatteko, että tavataan myöhemmin?
• Mitä haluatte kertoa kavereille?
• Olisiko hyvä kertoa koululle tai 

sosiaalityöntekijälle?

Hyvä keino tarkentaa osapuolten puhetta 
on toistaa kuulemansa:

• Ymmärsinkö oikein, kun sanoit...
• Kuulinko oikein, että sanoit...
• Haluaisin tietää lisää siitä, mitä sanoit...

Sovittelun apukysymyksiä
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Ikä- ja kehitystaso

Kaikenikäiset lapset ja nuoret voivat osallistua sovit-
teluun huoltajiensa suostumuksella. Sovittelijoiden 
on kuitenkin huolehdittava, että sovittelun dialogi on 
viety alaikäisten osapuolten ymmärryksen ja kielen 
tasolle. Näin ollen esimerkiksi sovittelun ammattisa-
noja on syytä välttää. 

Lapselle tai nuorelle voi olla hankalaa hahmottaa 
monimutkaisia asioita pelkän puheen välityksellä. 
Puhetta voikin olla hyödyllistä havainnollistaa joten-
kin konkreettisesti, kuten piirtämisellä tai tunnekor-
teilla. Jos soviteltavana on varkaus tai vahingonteko, 
sovitteluun voi ottaa mukaan käteistä rahaa, kuten 
seuraavan tapausesimerkin sovittelussa toimittiin. 
Tämän avulla lapselle tai nuorelle näyttäytyy konk-
reettisesti, kuinka suuri rahallinen menetys asiano-
mistajalle on rikoksesta aiheutunut.

”Sovitteluun ohjautui tapaus, jossa kaksi tyttöä olivat näpistäneet tavaratalosta 
meikkejä monen kymmenen euron edestä ja jääneet siitä kiinni. Sovittelutapaa-
misessa asianomistajaa eli tavarataloa edusti tavaratalon päällikkö. 

Tavaratalon päällikkö oivalsi, että hän voisi tuoda sovittelutapaamiseen käteistä 
rahaa havainnollistaakseen tytöille, kuinka paljon näpistyksestä oli koitunut ku-
luja tavaratalolle. Päällikkö saapuikin sovitteluun mukanaan noin kaksinkertainen 
summa käteistä verrattuna näpistettyjen meikkien myyntihintaan. Sovittelun 
kuluessa päällikkö laski rahoja pöydälle näyttäen, kuinka paljon summasta oli 
kulunut tavaratalon juokseviin kuluihin, kuten työntekijöiden palkkoihin, kuinka 
paljon näpistettyjen tavaroiden sisäänostoon ja kuinka paljon näpistyksen vuok-
si, kun vartija oli jouduttu kutsumaan paikalle ja niin edespäin. Tytöt ällistyivät 
tajutessaan, etteivät meikit olleet tulleet tavarataloon ilmaiseksi. 

Näpistyksen aiheuttamien kulujen konkreettinen havainnollistaminen oli jopa 
meille sovittelijoille silmiä avaavaa, puhumattakaan näpistämiseen ajattelemat-
tomuuttaan syyllistyneistä tytöistä. Tyttöjen reaktioiden perusteella uskallan 
väittää, että näpistäminen jäi tyttöjen osalta tähän yhteen kertaan.”

”
Lisäksi rikoksesta epäillyn ikä on otettava huo-

mioon mahdollisia vahingonkorvauksia sovittaessa. 
Mikäli rikoksesta epäilty on hyvin nuori, työkorvaus ei 
ole välttämättä mahdollinen. On myös tärkeää, että 
sovittelija tuntee tietyt osapuolten kannalta oleelli-
set asiat rikosprosessista, kuten rikosoikeudellisen 
vastuuikärajan ja asianomistajarikoksen ja virallisen 
syytteen alaisen rikoksen eron (ks. s. 31, Sovittelun 
jälkeen). 

Rikosoikeudellinen vastuuikäraja on Suomessa 15 
vuotta, mutta tätä nuoremmatkin ovat lain mukaan 
korvausvelvollisia aiheuttamistaan vahingoista. Myös 
lastensuojelulliset toimenpiteet voivat tulla kyseeseen 

lapsen tai nuoren iästä riippumatta. Jos rikokses-
ta epäilty on yli 15-vuotias, viranomainen voi ottaa 
sovittelun tuloksen huomioon asian jatkokäsittelyssä, 
kuten rikosasian syyteharkinnassa tai tuomion mää-
rittelyssä.

Sovittelijan on myös hyvä ymmärtää nuoruusikään 
liittyvää rajojen testailua ja kapinointia. Pieni pilke 
sovittelijan silmäkulmassa ei ole pahitteeksi, jos lapsi 
tai nuori yrittää testata, onko sovittelija luottamuksen 
arvoinen. Vaikka osapuolet kohdistaisivatkin sovitteli-
jaan arvostelua, sovittelija ei saa provosoitua, louk-
kaantua tai loukata osapuolia takaisin.
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Kuva 1. Kuvakaappaus katuso-
vittelijoiden ja nuoren yhteisestä 
WhatsApp-ryhmästä, jossa sovit-
telijat ja nuori käyvät keskustelua 
tulevasta sovittelutapaamisesta.

Lapsi tai nuori voi perustella rikoksen tekemistä 
sillä, että hän näkee säännöt epäreiluina ja itseään 
koskemattomina. Etenkin jos rikoksen asianomis-
taja on yritys, kuten myymälä, lapsi tai nuori saat-
taa ajatella, ettei hänen tekemällään rikoksella ole 
varsinaista uhria ja ettei yrityksestä varastaminen tai 
sen omaisuuden vahingoittaminen ole vakava asia. 
Sovittelu tarjoaa mahdollisuuden opettaa lapselle tai 
nuorelle, miksi tietyt säännöt ovat olemassa ja miksi 
niitä on tärkeä noudattaa. 

Kun rikos on kohdistunut yritykseen, sovitteluta-
paamisessa asianomistajaa edustaa joku yrityksen 
työtekijöistä. On hyvä, jos työntekijä on rikoksesta 
aidosti närkästynyt ja näyttää sen avoimesti sovit-
telussa. Näin yritys ikään kuin saa kasvot lapsen tai 
nuoren mielessä. Vahingontekojen ja varkauksien 
kohteeksi joutuneiden yritysten työntekijöillä voi 
olla negatiivinen vaikutelma rötöstelevistä lapsista 
ja nuorista. He saattavat ajatella, että rikoksesta 
epäiltyä tulee rankaista, jotta hän oppii virheestään. 
Siksi ennen sovittelua sovittelijan on syytä painottaa 
yrityksen edustajalle, ettei sovittelun tarkoituksena 
ole rankaista tai syyllistää rikoksesta epäiltyä vaan 
kannustaa häntä vastuunottoon. 

Lisäksi kannattaa selvittää etukäteen, onko 
yrityksellä edellytyksiä tarjota rikoksesta epäillylle 
mahdollisuutta työkorvaukseen. Ajatus työkorvauk-

sesta saattaa aluksi vaikuttaa yrityksestä epäsuo-
tuisalta, koska tyypillisesti työkorvauksen valvonta 
määräytyy yrityksen vastuulle. Jos sovittelijana on 
toiminut katusovittelija, yritykselle kannattaa ker-
toa, että katusovittelija voi huolehtia työkorvauksen 
valvonnasta (ks. s. 28, Työkorvaus).

Neuropsykiatriset erityispiirteet

Ikä ole ainoa kehitystasoa määrittävä tekijä, vaan 
myös yksilöllisillä eroilla, kuten neuropsykiatrisilla 
erityispiirteillä, voi olla vaikutusta lapsen tai nuoren 
kehitystasoon. Tyypillisiä erityispiirteitä ovat oppi-
misvaikeudet, tarkkaavaisuushäiriöt sekä erilaiset 
kommunikointiin ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen 
liittyvät haasteet. Seuraava tapausesimerkki kuvaa 
sovittelua rikoksesta epäillyn erityspiirteisen nuoren 
ja kahden aikuisen asianomistajan välillä. 
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”Sovitteluun ohjautui rikos, jossa teini-ikäinen poika oli uhannut väkivallalla 
kahta aikuista. Poika oli ikäisekseen pitkä ja vahva, mutta hänellä oli kehitys-
viivästymä. Tämän vuoksi hänen kognitiiviset taitonsa olivat usean vuoden 
jäljessä hänen fyysistä kehitystään. Poika oli oirehtinut rikoksilla jo pitkään ja 
ollut mukana useissa sovitteluissa ennen tätä kertaa. Koska poika oli fyysisesti 
isokokoinen, hän oli aikuisten asianomistajien silmissä uhkaava.

Sovittelun osapuolten terveystiedot ovat yksityisiä, eikä sovittelija saa kertoa 
niitä muille osapuolille ilman asianosaisen lupaa. Ajattelimme kuitenkin, että 
olisi hyvä, jos myös asianomistajat olisivat tietoisia pojan kehitysviivästymästä. 
Niinpä pyysimme rikoksesta epäillyltä pojalta ja tämän huoltajalta lupaa saada 
kertoa pojan kehitysviivästymästä asianomistajille. 

Poika ja huoltaja suostuivat, ja ratkaisu osoittautui hyväksi. Kun asianomista-
jille selvisi, ettei pojan fyysinen ulkonäkö vastannut hänen henkisiä kykyjään, 
asianomistajat suhtautuivat häneen empaattisemmin; ei poika ollutkaan niin 
pelottava kuin miltä hän oli vaikuttanut. Sovittelussa selvisi, ettei poika ollut 
kunnolla hahmottanut tekojensa seurauksia vaan hän oli tehnyt rikoksia, koska 
halusi ”olla kova jätkä”.”

”
Erityispiirteistä esimerkiksi lukivaikeus voi ai-

heuttaa sen, ettei lapsi tai nuori tai tämän huoltaja 
täysin ymmärrä, mitä sovittelusopimuksessa lukee. 
Tällöin hän ei välttämättä esimerkiksi huomaa, jos 
sopimuksessa on virheitä. Hän voi tuntea häpeää 
eikä siksi uskalla ottaa asiaa puheeksi sovitteluta-
paamisessa. Jotta tämänkaltaiset tilanteet voidaan 
välttää, mahdollisia erityispiirteitä kannattaa tiedus-
tella huoltajilta sekä lapsilta tai nuorilta jo erillista-
paamisissa. Tällöin ne voidaan sovittelussa ottaa 
huomioon erityisjärjestelyin. Alla olevaan listaan on 
kerätty hyödyllisiä vinkkejä tilanteisiin, joissa sovit-
telijat kohtaavat erityispiirteisiä lapsia tai nuoria tai 
näiden huoltajia.
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Vinkkilaatikko erityispiirteiden 
huomioimiseen

• Anna lukivaikeuden omaavalle sovittelun osapuolelle sovittelusopimus luettavaksi, 
mutta tämän lisäksi lue se varmuuden vuoksi myös ääneen.

• Jos tiedät, että joku sovittelun osallistujista on impulsiivinen tai että hänellä on ag-
gressiivisia taipumuksia, tee joitakin varotoimenpiteitä. Voit esimerkiksi vaihtaa kuu-
mat juomat kylmiin, tarjoilla ne pahvimukeista särkyvien kuppien sijaan sekä miettiä 
istumajärjestyksen ja poistumistiet niin, että kaikilla osallistujilla on turvallista olla. 

• Selvitä etukäteen, ahdistaako lasta tai nuorta jokin sovitteluun liittyvä asia. Tämä on 
tärkeää etenkin, jos hänellä on autisminkirjon piirteitä tai mielenterveyden ongelmia. 
Voit esimerkiksi:

 ◦ Ottaa sovittelupaikasta kuvia etukäteen ja lähettää kuvat lapselle tai nuorelle ja 
tämän huoltajalle, jos lasta tai nuorta jännittää sovittelupaikkaan saapuminen.

 ◦ Pyytää lapselta tai nuorelta etukäteen listan asioista, joista hän haluaa so-
vittelussa puhuttavan. Näin ollen, jos hän ei itse uskalla ottaa asioita esiin 
sovittelussa, sinä voit tehdä sen hänen puolestaan.

 ◦ Sopia lapsen tai nuoren kanssa merkin, jota näyttämällä hän voi sanattomasti 
ilmaista esimerkiksi, että tarvitsee tauon.

• Kysy keskittymisvaikeuksia omaavalta lapselta tai nuorelta sekä tämän huoltajalta, 
mitä lapsi tai nuori tarvitsee keskittyäkseen. Ylimääräiset visuaaliset ärsykkeet saat-
tavat häiritä keskittymistä, joten poista ne sovittelutilasta. Pidä tarvittaessa ylimääräi-
siä taukoja. Keskittymisessä auttavia asioita ovat esimerkiksi:

 ◦ piirustusvälineet,
 ◦ lehtiötaulu, johon sovittelija piirtää asioita, joita haluaa havainnollistaa,
 ◦ hypisteltävä tavara, kuten fidget-spinner tai
 ◦ pyörivä tuoli jne.
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Lasten ja nuorten turvakeinot

Sovittelu nostaa usein osallistujissaan pintaan ne-
gatiivisia tunteita, ja saapuessaan sovitteluun lapsi 
tai nuori saattaa olla jännittynyt, vastahakoinen tai 
sulkeutunut. Hän voi pyrkiä helpottamaan oloaan 
erilaisin turvakeinoin, kuten peittämällä kasvonsa 
hiuksilla tai päähineellä. On tärkeää, ettei sovittelija 
vaadi lasta tai nuorta luopumaan turvakeinoistaan, 
sillä pahimmillaan se voi saada lapsen tai nuoren 
sulkeutumaan lisää. Pohjimmiltaan sovittelun tar-
koituksena on purkaa arkaluontoisia tapahtumia ja 
tunteita, ei moralisoida tai sivistää sen osapuolia. 

Myös nauraminen, hihittäminen tai uhmakas 
käytös voi olla lapsen tai nuoren keino suojautua. 
Sovittelijan ei kannata hermostua, vaikka aluksi 
vaikuttaisikin siltä, ettei lapsi tai nuori ota sovittelua 
tosissaan. Mitä luultavimmin lapsi tai nuori käyttäy-
tyy sopimattomasti, koska häntä jännittää. Sovittelija 
voi purkaa jännitystä esimerkiksi toteamalla rauhal-
lisesti, että nauraminen taitaa olla merkki siitä, että 
jännittää. Näin toimi katusovittelija sovittelussa, joka 
esitellään seuraavassa tapausesimerkissä. Sen si-
jaan syyllistävä puhe ei sovi sovittelun luonteeseen. 

”Sovittelimme vahingontekoa, jossa kolme tyttöä oli turmellut kauppakeskuksen 
omaisuutta. Asianomistajaa eli kauppakeskusta sovittelutapaamisessa edusti 
kauppakeskuksen päällikkö. 

Tunnelma sovittelun alussa oli hermostunut, ja tytöt hihittivät keskenänsä. Huo-
masimme, että tyttöjen pelleily sai sekä kauppakeskuspäällikön että huoltajat 
turhautuneiksi. Vaikutti jopa siltä, että kauppakeskuspäällikkö oli lähellä kes-
keyttää sovittelun. Tällöin kysyimme tytöiltä, jännittääkö teitä. Tytöt vastasivat, 
että joo, jännittää tosi paljon. Sanoimme tytöille, että sitä ei tarvitse hävetä. 
Nauraminen ja hihittely on normaalia, kun jännittää, ja myös aikuiset reagoivat 
joskus niin.

Tämän jälkeen tytöt rauhoittuivat ja sovittelu jatkui asiallisesti. Lopulta osapuo-
let päätyivät molempia tyydyttävään sopimukseen. Jälkeenpäin kauppakeskus-
päällikkö ilmaisi kiitoksensa siitä, että olimme ammatillisella osaamisellamme 
onnistuneet rauhoittamaan aluksi kaoottiselta vaikuttanutta tilannetta ja näin 
mahdollistaneet sovintoon pääsemistä.”

”
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Jos lapsen tai nuoren sulkeutuneisuus estää so-
vittelun etenemistä, sovittelijat voivat kokeilla edellä 
esiteltyjä sovittelun apukysymyksiä tai tunnekortte-
ja. Näissä tilanteissa sovittelijoiden maltti on valttia. 
Se että lapsi tai nuori on aikuisesta pitkältä tuntuvan 
ajan hiljaa, ei tarkoita, etteikö hän kuuntelisi. Hän 
saattaa esimerkiksi harkita vastausta esitettyyn 
kysymykseen. Tällöin ei kannata heti esittää uutta 

”Kaksi yläasteikäistä tyttöä, tyttö A ja tyttö B, olivat ennen olleet par-
haita kaveruksia. Tapaus ohjautui sovitteluun poliisilta, kun tyttö A oli 
pahoinpidellyt tyttö B:n koulun pihalla ja tästä oli tehty rikosilmoitus. 

Tilanteen taustat alkoivat hahmottua, kun tapasimme tytöt ennakkoon 
erikseen. Selvisi, että pahoinpitelystä epäillyllä tyttö A:lla oli alka-
nut menemään huonosti. Hän kipuili identiteettinsä kanssa ja käytti 
päihteitä. Tästä huolestuneena tyttö B oli ilmoittanut asiasta koulun 
rehtorille. Kuultuaan tästä tyttö A suuttui ja pahoinpiteli tyttö B:n. 

Kun sovittelutapaaminen alkoi, tytöt olivat aivan hiljaa. Ajattelimme, 
että tilanne voisi raueta, jos huoltajat poistuisivat paikalta. Olihan aihe 
arka, ja tyttöjä saattoi hävettää puhua siitä huoltajiensa kuullen. Niinpä 
pyysimme, että huoltajat poistuisivat paikalta hetkeksi. Kerroimme 
soittavamme heille, kun olisi hyvä hetki palata takaisin paikalle. 

Huoltajien poistuttua tyttöjen hiljaisuus jatkui. Silloin päätimme, että 
me sovittelijat olemme itse hiljaa, kunnes toinen tytöistä alkaa puhu-
maan. Hiljaisuutta kesti tästä eteenpäin arviolta toista minuuttia, mutta 
aika tuntui paljon pidemmältä – pieneltä ikuisuudelta. Sitten toinen 
tyttö avasi suunsa, ja keskustelu lähti varovasti käyntiin.

Sovittelun lopussa molemmat tytöt itkivät ja puhuivat siitä, kuinka olisi 
kiva yökyläillä ja jutella vanhoista ajoista. Soitimme huoltajat takaisin. 
Heidän ihmetyksensä oli suuri, kun tyttöjen välinen täydellinen puhu-
mattomuus oli muuttunut lempeäksi ja avoimeksi tunteiden vuodatuk-
seksi. Huoltajien suostumuksella yökyläily järjestettiin heti sovittelun 
perään. Tyttö B oli huolissaan siitä, että seuraavana päivänä olisi 
aikainen herätys kouluun. Niinpä soitimme tyttöjen koulun rehtorille, 
joka suostui siihen, että tytöt saapuisivat seuraavana päivänä koululle 
poikkeuksellisesti vasta lounastunnilla. Näin tytöt voisivat yökylässä 
keskustella asioista niin myöhään kuin olisi tarpeellista ilman, että hei-
dän tarvitsisi kantaa huolta aikaisesta aamuherätyksestä.

Sovittelusta on kulunut nyt noin viisi vuotta. Pari viikkoa sitten tyttö 
A ilmoitti itsestänsä viestillä. Hän kertoi, että teini-iän vaikeudet oli 
nyt selätetty ja tällä hetkellä hänellä menee tosi hyvin. Hän opiskelee 
unelma-alaansa ja rahoittaa opintojansa työnteolla. Voi vain arvailla mitä 
olisikaan tapahtunut, jos sovittelussa ei olisi pidetty hiljaisuutta, vaan 
joku aikuisista olisi turhautuneena yrittänyt täyttää hiljaisuuden puheel-
la. Luultavasti tällöin sovittelu ei olisi päässyt alkuunkaan.”

”

kysymystä. Se saattaisi saada lapsen tai nuoren 
hämmentymään ja siten sulkeutumaan lisää. Muun 
muassa tällaisia tilanteita varten sovittelijoiden on 
hyvä harjoitella sietämään hiljaisuutta. Seuraava 
tapausesimerkki havainnollistaa, miten suuri vaiku-
tus hiljaisen hetken pitämisellä voi lasten ja nuorten 
kohdalla olla sovintoon pääsemisessä.
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Ryhmädynamiikka ja 
istumajärjestys
Lapsille ja nuorille on jossain määrin ominaista tehdä 
rikoksia ryhmässä. Siten myös sovitteluissa on toi-
sinaan mukana useita rikoksesta epäiltyjä lapsia tai 
nuoria. Tämän vuoksi alaikäisten asioiden sovitteli-
joilta edellytetään kykyä ymmärtää lasten ja nuorten 
ryhmädynamiikkaa sekä toisinaan myös ryhmänoh-
jauksen taitoja.

Sovittelun osapuolten ryhmädynamiikkaan 
tutustuminen on hyvä aloittaa jo mahdollisissa 
erillistapaamisissa kysymällä osapuolilta heidän 
sosiaalisista suhteistansa. Kun ryhmän sosiaaliset 
suhteet ovat selvillä, ne voidaan huomioida sovitte-
lutapaamisen istumajärjestyksessä. Mikäli mahdol-
lista, hyviä kaveruksia ei kannata asettaa sovitte-
lussa vierekkäin. Todennäköisesti he hakevat turvaa 
toisiltansa, ja mikäli he istuvat lähekkäin, saattavat 
he alkaa hihitellä tai käyttäytyä muulla tavoin epä-
asiallisesti. 

Istumajärjestykseen on erityisen tärkeää kiinnit-
tää huomiota silloin, kun sovittelussa on kyse kaksi 
vastaan yksi -tilanteesta. Jos esimerkiksi rikoksesta 
epäillyt kaverukset istuvat sovittelussa vierekkäin, 
mutta rikoksen asianomistaja istuu yksin heidän 
vastapuolellansa, sovittelun lähtöasetelmasta tulee 
hyvin epätasa-arvoistava. Asettamalla aikuisia, 
kuten sovittelijoita ja huoltajia, osapuolten välei-
hin saadaan sovittelun tunnelmaa rauhoitettua ja 
tasa-arvoistettua. Huoltajien läsnäololla on usein 
muutenkin positiivinen vaikutus lapsiin ja nuoriin, 
jotka tyypillisesti kunnioittavat huoltajiaan eivätkä 
kehtaa hölmöillä heidän edessään. Tästä sovittelijat 
voivat kertoa huoltajille ennen sovittelua tai sovit-
telun alussa, jotta huoltajat varmasti tietävät, että 
heidän läsnäolollaan on sovittelussa tärkeä rooli.

Lisäksi istumajärjestystä miettiessä kannattaa 
pyrkiä siihen, että sovittelijoilla on katsekontakti 
toisiinsa, sillä se mahdollistaa sanattoman viestinnän 
heidän välillään. Mahdolliset tukihenkilöt ja tulkit voi-
vat istua asiakkaidensa vieressä, tai jos osallistujia 
on paljon, heidät voidaan asettaa ulkorinkiin.
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Katusovittelu

3.
Katusovittelu on suomalaista sovittelun kenttää 
täydentävä toimintamalli, jota sovelletaan rikoksiin ja 
riitoihin, joissa on osallisina alle 18-vuotiaita lap-
sia tai nuoria. Toimintamalli on alun perin kehitetty 
Norjassa, ja Aseman Lapset ry on mukauttanut sen 
Suomen olosuhteisiin. Katusovitteluja on toteutettu 
Suomessa vuodesta 2013 alkaen 

Ensimmäiset katusovitteluun ohjatut tapaukset 
koskivat kauppakeskuksissa tapahtunutta nuorten 
häiriö- ja rikoskäyttäytymistä. Sittemmin katusovit-
telu on laajentunut sovellettavaksi myös monenlai-
siin muihin rikoksiin ja riita-asioihin, joissa vähintään 
yksi osapuolista on alle 18-vuotias. Tyypillisimpiä 
katusoviteltavia tapauksia ovat nuorten keskinäiset 
pahoinpitelyt, vahingonteot ja pitkittyneet koulukiu-
saamistapaukset. Myös esimerkiksi lähisuhdeväki-
valtaa on katusoviteltu.

Katusovittelu tekee läheistä yhteistyötä Aseman 
Lapset ry:n kiusaamiseen puuttuvan K-0-työmal-
lin kanssa. K-0:n kautta lasten ja nuorten välisiä 
konflikteja on päästy sovittelemaan jo varhaisessa 
vaiheessa riita-asioina. Nämä sovitteluprosessit 
ovat olleet tavallista joustavampia ja joutuisampia, 
kun konflikteja on voitu sovitella ennen kuin ne ovat 
eskaloituneet rikosilmoitukseen. Aseman Lapset ry 
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on tarjonnut sovittelutaitoihin ja nuorten konfliktien 
parissa tehtävään verkostotyöhön liittyvää koulutus-
ta kasvatusalan ammattilaisille ympäri Suomen.

Katusovittelu perustuu verkostotyöhön, jota 
tehdään etenkin poliisin, sovittelutoiminnan, järjes-
tyksenvalvonnan, koulun ja sosiaalitoimen kanssa. 
Nimestään huolimatta katusovittelu ei tapahdu 
kaduilla. Konfliktiin voidaan kyllä puuttua heti sen 
tapahtuma-aikaan esimerkiksi puhuttamalla osapuo-
lia, mutta konfliktin varsinainen ratkominen tapahtuu 
vasta myöhemmin järjestettävässä sovittelutapaa-
misessa. Katusovittelu-nimi on suora käännös norjan 
kielen sanasta gatemegling. Käytännössä osapuolille 
ja perheille puhutaan usein selkeyden vuoksi vain 
sovittelusta, vaikka taustalla olisivatkin katusovitte-
lun käytännöt. 

Katusovittelussa konflikteihin puututaan rakenta-
valla ja kokonaisvaltaisella tavalla, ja siinä keskeistä 
on lapsen tai nuoren syrjäytymisen tai rikoskierteen 
ehkäisy. Katusovittelijat ovat sovittelijoiksi kou-
lutettuja kasvatusalan ammattilaisia. Menetelmä 
pohjautuu samoihin restoratiivisuuden arvoihin ja 
periaatteisiin kuin lakisääteinen rikos- ja riita-asioi-
den sovittelukin.

Miten katusovittelu eroaa 
lakisääteisestä rikos- ja riita-
asioiden sovittelusta?

Katusovittelun merkittävin ero verrattuna lakisäätei-
seen rikos- ja riita-asioiden sovitteluun on se, että 
katusovittelussa vähintään yksi sovittelijoista on 
kasvatusalan ammattilainen. Tyypillisesti katusovit-
telussa sovittelijoina toimii vapaaehtoissovittelijan 
ja katusovittelijan muodostama työpari. Jos sovitel-
tava asia on erityisen vaativa, sovittelutoimisto voi 
valita sovittelijoiksi kaksi katusovittelijaa. Pieni osa 
katusovitteluista käynnistyy niin, että pyyntö selvit-
tää konflikti tulee suoraan katusovittelijoille poliisin 
ennalta estävästä toiminnasta tai järjestyksenvalvo-
jilta. Katusovittelun käytännöissä on paikkakunta-
kohtaisia eroja.

Katusovittelijoiden koulutus on vapaaehtoissovit-
telijoiden koulutusta lyhyempi ja keskittyy etupäässä 
sovitteluprosessiin ja osapuolten kohtaamiseen. Ly-
hyempi koulutus on mahdollinen, koska ammatillisen 
taustansa ansiosta katusovittelijoiksi kouluttautuvilla 
on jo valmiiksi hyvät edellytykset toimia sovittelijoina 
lasten ja nuorten asioissa. Vapaaehtoissovittelijoiden 
koulutuksessa keskitytään katusovittelukoulutusta 
syvällisemmin sopimustekniikkaan ja rikosprosessiin. 

Parityössä katusovittelijan ja vapaaehtoissovittelijan 
taidot täydentävät toinen toisiaan.

Kasvatusalan ammattilaisten läsnäolo sovitteluis-
sa tuo ammatillista osaamista lasten ja nuorten sekä 
perheiden kohtaamiseen. Katusovittelijat huolehtivat 
alaikäisten osapuolten ikä- ja kehitystason huomi-
oimisesta koko sovitteluprosessin ajan. Toisin kuin 
vapaaehtoissovittelijat, katusovittelijat sovittelevat 
osana työtehtäviään. Tarvittaessa katusovittelijat 
jatkavat työskentelyä sovittelussa mukana olleen 
lapsen tai nuoren ja hänen perheensä kanssa tai 
varmistavat, että nämä kiinnittyvät muihin heille 
tarjottuihin palveluihin. Katusovittelijat voivat myös 
joustavasti tavata sovittelun osapuolia muualla kuin 
sovittelutoimistossa sekä valvoa lasta tai nuorta 
mahdollisessa työkorvauksessa (ks. s. 31, Seuranta).

Koulutetut katusovittelijat ovat muun muassa
• nuorisotyöntekijöitä,
• erityisnuorisotyöntekijöitä,
• etsiviä tai jalkautuvia nuorisotyöntekijöitä,
• opettajia ja kuraattoreita,
• perhetyöntekijöitä,
• kriisityöntekijöitä,
• päihdetyöntekijöitä,
• sosiaalityöntekijöitä ja
• psykologeja.

Katusovittelu pyritään toteuttamaan nopeasti, jotta 
konflikti ei ehdi syventyä eivätkä osapuolet unohtaa 
tapahtunutta ennen sovittelua. Lasten ja nuorten 
aikakäsitys on erilainen kuin aikuisilla, joten heidän 
kohdallaan asian nopea käsittely on erityisen tär-
keää. Käsittelyaikaan vaikuttaa kuitenkin esimerkiksi 
se, miten nopeasti rikos ohjautuu poliisilta sovitte-
luun. Tämän vuoksi nopea käsittely ei käytännössä 
aina ole mahdollinen.

Katusovittelussa vahingonteot pyritään ensisijai-
sesti korvaamaan muulla tavalla kuin isolla rahallisel-
la korvauksella, kuten työkorvauksella tai käyttäyty-
missopimuksella (ks. s. 26–27, Sopimus ja s. 27–29, 
Vahingonkorvaus). Oleellista on, että korvaustapa on 
nuoren ikä- ja kehitystasoon sopiva.

Katusovittelutoiminta on vuoden 2020 alusta 
alkaen saanut Sosiaali- ja terveysalojen avustuskes-
kus STEA:n kohdennettua toiminta-avustusta, jonka 
turvin katusovittelutyötä toteutetaan etenkin Helsin-
gin, Länsi-Uudenmaan ja Vantaan sovittelutoimis-
tojen alueilla. Tarvittaessa ja pyynnöstä katusovit-
teluun liittyvää koulutustoimintaa toteutetaan myös 
muilla alueilla majoitus- ja matkakuluja vastaan. 
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Rikosasian sovittelun 
eteneminen4.

Seuraavaksi käydään vaiheittain läpi, miten etenee 
rikosasian sovittelu, jossa on mukana lapsia tai nuo-
ria. Rikosasian sovittelun pääasialliset periaatteet ja 
menettelytavat eivät eroa muusta sovittelusta silloin, 
kun mukana on alaikäisiä osapuolia. On kuitenkin 
joitakin asioita, jotka sovittelijoiden on alaikäisten 
sovittelussa otettava huomioon.

Ennen sovittelutapaamista

Sovitteluprosessi alkaa sovittelualoitteesta, jonka 
voivat tehdä rikoksen osapuolet, poliisi, syyttäjä, 
joku muu viranomainen tai muu konfliktista tietävä 
henkilö, kuten opettaja tai nuorisotyöntekijä. Ala-
ikäisten asioissa aloitteen voi tehdä myös huoltaja 
tai laillinen edustaja. Lähisuhdeväkivaltatapauksissa 
sovittelualoitteen voi tehdä ainoastaan poliisi tai 
syyttäjä. Lähisuhdeväkivallasta on kyse esimerkiksi, 

kun huoltaja on kohdistanut lapseensa väkivaltaa tai 
toisin päin. Ylivoimaisesti suurin osa sovittelualoit-
teista tulee poliisilta. Tämän jälkeen yleisin aloitteen-
tekijä on syyttäjä. Sovittelun ammattihenkilöstön 
tehtävä on arvioida, soveltuuko rikos sovitteluun. 

Sovittelutoimisto valitsee sovittelijoiksi henkilöt, 
jotka kokemuksensa ja osaamisensa perusteella 
ovat tehtävään sopivia. Sovittelijoita on aina vähin-
tään kaksi kussakin tapauksessa. Ennen sovitte-
lutapaamista sovittelijoiden tehtävä on valmistella 
osapuolia antamalla heille tietoa sovittelusta sekä 
jatko- ja tukipalveluista. 

Kun rikoksesta epäilty on yli 15-vuotias eli rikos-
oikeudellisessa vastuussa, sovittelijoiden on tärkeää 
tietää, onko kyseessä asianomistajarikos vai viral-
lisen syytteen alainen rikos. Tällöin he kykenevät 
antamaan osapuolille tietoa siitä, miten sovittelussa 
mahdollisesti syntyvä sovinto voi vaikuttaa sovitte-
lun rinnalla tapahtuvaan rikosprosessiin. Asianomis-
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tajarikos voi johtaa oikeudenkäyntiin vain asianomis-
tajan vaatimuksesta. Virallisen syytteen alaisessa 
rikoksessa lopullinen päätösvalta on syyttäjällä, 
joka voi nostaa syytteen, vaikkei asianomistaja sitä 
haluaisikaan (ks. s. 31, Sovittelun jälkeen.)

Sovittelijat ottavat yhteyttä osapuoliin ja val-
mistelevat sovittelutapaamisen sekä mahdolliset 
etukäteiset erillistapaamiset. Sovittelijat varaavat 
sovittelutilan ja huolehtivat sen turvallisuudesta. 
Lisäksi sovittelijat perehtyvät tarpeellisessa mää-
rin soviteltavaan rikokseen, sen taustoihin ja siihen 
liittyviin asiakirjoihin. Myös sovittelijoiden keskinäi-
nen tutustuminen ja työnjako kuuluvat sovittelun 
etukäteisvalmisteluihin. Mikäli tapaus on sovittelu-
toimistolla, hoitavat ammattihenkilöstöt esivalmiste-
lut ja antavat riittävät tiedot sovittelijoille sovittelun 
järjestämistä varten. Mikäli tapausta sovitellaan 
muussa yhteydessä, esimerkiksi katusovittelijoille 
tyypillisesti poliisin pyynnöstä esimerkiksi koululla, 
voi etukäteisvalmistelu tarkoittaa keskustelua koulun 
henkilökunnan kanssa sekä konfliktin osapuolten 
kanssa ja jokaisen näkökulman kuulemista.

Erillistapaamiset

Sovittelu voi olla lapselle tai nuorelle hyvin vieras 
ja jännittävä asia. Siksi alaikäisten asioiden sovit-
teluissa on suositeltavaa, että sovittelijat tapaavat 
osapuolet erikseen etukäteisissä erillistapaamisia. 
Sopiva ajankohta erillistapaamisille on noin viikko 
ennen sovittelutapaamista, jotta sovittelun koittaes-
sa erillistapaamisessa läpikäydyt asiat ovat osapuol-
ten tuoreessa muistissa.

Erillistapaamisissa osapuolet pääsevät tutus-
tumaan sovitteluprosessiin ja sovittelijoihin sekä 
kertomaan yksityisesti kokemuksiaan ja tunteitaan 
tapahtuneeseen liittyen. Tämä voi helpottaa lapsen 
tai nuoren jännitystä sovittelua ja toisen osapuolen 
tapaamista kohtaan. Samalla sovittelijat pääsevät 
kartoittamaan, onko osapuolilla tarvetta tuki- ja jat-
kopalveluille tai sovittelun erityisjärjestelyille.

Kuten sovittelutapaamiset, myös erillistapaamiset 
ovat luottamuksellisia. Tämä sovittelijoiden on hyvä 
ilmaista lapselle tai nuorelle, jotta hän ei pelkää, että 
sovittelijat tulisivat luvatta ottamaan esiin erillista-
paamisessa keskusteltuja asioita yhteistapaamises-
sa. Katusovittelijoiden kokemuksien perusteella on 
hyödyllistä, että ennakkotapaamisen yhteydessä 
sovittelijat perustavat yhteisen WhatsApp-ryhmän 
lapsen tai nuoren kanssa. Mikäli sovittelussa on 
osallisina useita lapsia tai nuoria, sovittelijat voi-
vat perustaa heidän kanssaan yhteisen ryhmän tai 

jokaisen osapuolen kanssa oman ryhmän. Whats-
App-ryhmien kautta sovittelijat ja osapuolet voivat 
matalalla kynnyksellä käydä keskustelua sovitteluun 
liittyvistä käytännön asioista.

Erillistapaamiset ovat usein tärkeitä myös huol-
tajille. Sovittelijat voivat tavata huoltajat etukäteen 
joko erikseen tai samaan aikaan lasten tai nuorten 
kanssa. Kun myös huoltajat tavataan etukäteen, var-
sinaisessa sovittelutapaamisessa heidän ei tarvitse 
purkaa ensimmäistä kertaa tapahtumiin liittyvää tun-
nekuohuaan ja tapahtumien vaikutuksia perheeseen. 
Tällöin he pystyvät paremmin tukemaan lastaan 
asian käsittelyssä sekä antamaan tälle tilaa omien 
näkemystensä ja tunteittensa kertomiseen.

Palveluntarpeen kartoitus

Joskus soviteltavan rikoksen taustalla on pitkäai-
kaisia ja monisyisiä ongelmia, joiden helpottamiseen 
yksin sovittelu ei riitä. Siksi sovittelijoiden on hyvä 
kertoa osapuolille mahdollisuudesta jatko- ja tukipal-
veluihin hyvissä ajoin ennen sovittelutapaamista. Niin 
rikoksen asianomistaja kuin epäiltykin voivat tarvita 
jatko- ja tukipalveluita. 

Koska lapsi tai nuori ei välttämättä itse jaksa, osaa 
tai uskalla hakeutua avun äärelle, tieto mahdollisista 
palveluista on syytä kertoa myös hänen huoltajalleen 
tai edunvalvojalleen. Erillistapaamisessa voidaan 
sopia henkilöstä, joka saattaa lapsen tai nuoren 
palveluun. Usein luontevinta on, että tämän hoitaa 
huoltaja, mutta jos nuori on teini-iässä ja kehityksel-
tään irtautumassa huoltajistaan, joku muu turvallinen 
aikuinen voi olla tehtävään sopivampi.

Joskus sovitteluprosessissa ilmenee, että lapsi 
tai nuori ja hänen perheensä ovat lastensuojelun 
tarpeessa. Jos sovittelija epäilee tätä, keskustelee 
hän lastensuojeluilmoituksen tekemisestä sovittelun 
ammattihenkilön sekä alaikäisen ja tämän huoltajan 
kanssa. Pääsääntöisesti vastuu lastensuojeluilmoituk-
sen tekemisestä on sovittelun ammattihenkilöstöllä, 
mutta myös katusovittelija voi tehdä lastensuojeluil-
moituksen keskusteltuaan siitä asianosaisten kanssa.

Katusovittelun etu perinteiseen sovitteluun ver-
rattuna on sen tarjoama mahdollisuus pitkäjänteiseen 
työskentelyyn lasten ja nuorten sekä heidän per-
heidensä kanssa. Tarvittava tuki voidaan määritellä 
yksilöllisesti, ja katusovittelija huolehtii, että avun 
tarpeessa oleva lapsi tai nuori ja hänen perheensä 
todella kiinnittyy heille tarjottuihin jatko- tai tukipal-
veluihin. Tarvittaessa katusovittelija voi muodostaa 
sovittelun osapuoleen ja tämän perheeseen pysyvän 
asiakassuhteen.

23



Tukihenkilöt ja tulkit

Sekä rikoksen asianomistaja että epäilty ovat oikeu-
tettuja ottamaan sovitteluun mukaan tukihenkilön, 
mistä on hyvä informoida osapuolia hyvissä ajoin 
etukäteen. Edellytyksenä tukihenkilön läsnäololle 
on se, että kaikki osapuolet antavat sille suostu-
muksensa sekä se, ettei läsnäolo häiritse sovittelua. 
Mikäli tukihenkilön osallistumisesta sovitteluun ei 
päästä yhteisymmärrykseen sovittelijoiden, osa-
puolten ja huoltajien kesken, asian ratkaisee sovitte-
lutoimisto (sovittelulaki 18 §).

Tukihenkilö voi olla perheenjäsen, sukulainen, 
ystävä, tuttu tai muu osapuolen nimeämä henkilö. 
Asianomistaja voi saada maksuttoman, tehtävään 
koulutetun tukihenkilön Rikosuhripäivystykses-
tä (www.riku.fi). Sijaishuollossa olevien lasten ja 
nuorten kohdalla on suositeltavaa, että sovitteluun 
osallistuu huoltajien lisäksi tukihenkilönä myös 
sijoituspaikan edustaja tai edunvalvoja, esimerkiksi 
sosiaalityöntekijä.

Tarvittaessa sovitteluun osallistuu myös tulkki tai 
tulkkeja. Mikäli sovittelussa mukana olevan perheen 
äidinkieli ei ole suomi, tulkkauspalvelu tulee ottaa 
käyttöön matalalla kynnyksellä. Yleensä tarve tulkille 

on nimenomaan perheen huoltajalla, harvemmin lap-
sella tai nuorella. Tulkkien käytöllä mahdollistetaan 
jokaisen osallistujan yhdenvertainen kohtelu. Tulkin 
käyttö ei ole esteenä sille, etteikö tulkattava voisi 
puhua sovittelussa myös suomeksi sen verran kuin 
kokee sopivaksi. Hyvä käytäntö on, että tulkattava 
määrittelee itse mihin kohtaan tarvitsee tulkkausta ja 
mihin ei (Turkka & Saarholm 2021).

Sovittelija voi tehdä havaintoja tulkin tarpeesta, 
mutta viimekädessä tulkin tarpeen arviointi, tulkin 
hankinta ja tulkkaamisen kustannuksien maksami-
nen kuuluu sovittelun ammattihenkilöstön vastuulle. 
Mikäli sovittelukertoja on useampi kuin yksi, tulkki-
palvelusta kannattaa kysyä, voisiko sama tulkki osal-
listua myös seuraavaan tapaamiseen. On tärkeää, 
että tulkkaajan ja tulkattavan välillä on luottamus, 
mitä saman tulkin käyttö edistää. Lisäksi tulkkaajan 
työ helpottuu, kun sovitteluprosessi ja soviteltava 
asia ovat hänelle jo ennestään tuttuja.

Tukihenkilöt tai tulkit eivät osallistu keskusteluun, 
vaan he pysyvät sovittelussa taka-alalla. Tulkkien 
tehtävänä on ainoastaan kääntää käydyt puheen-
vuorot. Kuten muutkin osallistujat, myös tukihenkilöt 
ja tulkit ovat sovitteluissa vaitiolovelvollisia. 

Vinkkilaatikko tulkkien käyttöön
• Tulkkien on suositeltavaa olla fyysisesti läsnä sovittelutapaamisessa. Etäyhteydellä toteute-

tuissa tulkkauksissa riskinä on, ettei tulkki saa kunnolla selvää osapuolten puheesta. Tällöin 
tulkki saattaa epähuomiossa esimerkiksi pyytää itkevää lasta tai nuorta puhumaan kovempaa. 
Tämänkaltaiset tilanteet aiheuttavat osapuolille ylimääräistä henkistä kuormitusta.

• Mikäli sovittelussa tarvitaan useamman kuin yhden kielen tulkkausta, on hyvä sopia etukäteen 
missä järjestyksessä tulkkaus tapahtuu. Tämä kannattaa tehdä aivan ensimmäiseksi, jotta tulk-
kaus sujuu sulavasti alusta alkaen. Tässä esimerkki hyväksi todetusta käytännöstä:

1. Vieras kieli A käännetään ensin suomeksi ja sitten vieraalle kielelle B. 
2. Vieras kieli B käännetään ensin suomeksi ja sitten vieraalle kielelle A.
3. Sen sijaan sillä ei ole väliä, käännetäänkö suomi ensin vieraalle kielelle A vai B, kunhan 

järjestys sovitaan sovittelun alussa ja siitä pidetään kiinni koko sovittelun ajan. Näin 
tulkit tietävät milloin on heidän oma vuoronsa eivätkä puhu toistensa päälle. 
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Sovittelijoiden parityöskentely

Sovittelussa on mukana aina vähintään kaksi sovit-
telijaa. Kun kyseessä on alaikäisten asioiden sovit-
telu, sovittelijat voivat olla vapaaehtoissovittelijoita, 
katusovittelijoita tai molempia. Huolellinen tutustu-
minen sovittelupariin tai -pareihin sekä sovittelun-
aikaisista rooleista ja vastuista sopiminen kuuluvat 
sovittelun etukäteisvalmisteluihin. 

Etukäteen sovittelijoiden kannattaa keskustella 
keskenään ainakin siitä, millaisia he ovat sovittelijoi-
na. Ei ole olemassa yhdenlaista hyvää sovittelijaa, 
vaan kukin sovittelija tuo tilanteisiin omat vahvuu-
tensa sekä osaamisensa. Tästä kannattaa ottaa 
kaikki hyöty irti; parhaimmillaan sovittelijat tuovat 
esiin vahvuuksia toinen toisistansa.

Sovittelijat voivat esimerkiksi sopia, että toinen 
johtaa keskustelun kulkua ja toinen taas keskittyy 
osapuolten kuuntelemiseen ja sanattomaan vies-
tintään. Parityöskentelyn ansiosta sovittelijat voivat 
kiinnittää huomionsa erilaisiin asioihin, ja tämä 
mahdollistaa konfliktin tarkastelun eri näkökulmista. 
Kun roolit ja vastuut on selkeästi sovittu etukäteen, 
sovittelutapaamisessa voidaan keskittyä olennai-
seen eikä sekaannuksia tai päällekkäisyyksiä synny.

Sovittelijoiden erilaiset vahvuudet korostuvat 
tyypillisesti etenkin silloin, kun sovittelijoina toimii 
vapaaehtoissovittelijan ja katusovittelijan muodos-
tama työpari. Ensimmäinen omaa kenties pitkän 
kokemuksen haastavien konfliktien sovittelusta ja 
toinen taas vahvan ymmärryksen lapsuuteen ja 
nuoruuteen liittyvistä haasteista ja erityispiirteistä. 
Parityöskentely on siis loistava tilaisuus sovittelijoille 
oppia toisiltansa uusia taitoja. 

Onnistunut parityöskentely edellyttää, että 
sovittelijat puhaltavat yhteen hiileen. Tavoitteena 
on mahdollistaa osapuolille tunne siitä, että nämä 
ovat aktiivisia toimijoita oman asiansa käsittelys-
sä. Sovittelijoiden tulee välttää omien taitojensa ja 
etevyytensä korostamista. Sovittelun keskiössä ovat 
osapuolet, eivät sovittelijat. Lisäksi on tärkeää, että 
sovittelijat ovat henkisesti läsnä. Tällöin he voivat 
tukeutua toinen toisiinsa parhaalla mahdollisella ta-
valla sekä peilata omaa sisäistä dialogiansa toisiinsa.   

On luonnollista, että sovittelijat tuntevat työssään 
toisinaan epävarmuutta. Jos sovittelu tuntuu jumiu-

tuvan, sovittelijat voivat ehdottaa osapuolille taukoa. 
Tauon aikana sovittelijat voivat reflektoida yhdessä 
keskustelun herättämiä tunteitaan ja ajatuksiaan. 
Hankalatkin tunteet alkavat yleensä selkiytyä, kun 
on jakanut ne toisen kanssa. Myös sovittelun aikana 
sovittelijat voivat käydä reflektiivistä keskustelua 
toistensa kanssa, mutta tällöin heidän tulee varoa 
sanomasta ääneen asioita, jotka osapuolet voisivat 
tulkita puolueellisiksi. 

Sovittelutapaamisessa

Kun sovittelutapaaminen alkaa, sovittelijoiden kan-
nattaa olla helposti lähestyttäviä ja puhua muista 
kuin sovitteluun liittyvistä asioista. Sovittelijat voivat 
tarjota osapuolille kahvia, mehua ja jotakin pientä 
purtavaa. Tällaisilla pienillä eleillä rentoutetaan tun-
nelmaa sekä vaikutetaan siihen, ettei sovittelu tunnu 
osallistujista viranomaiskuulustelulta tai oikeuden-
käynniltä. Sovittelijat voivat myös kiittää osallistujia 
siitä, että he pääsivät tapaamiseen paikalle.

Usein yksi sovittelutapaaminen riittää, mutta 
joskus voi olla hyvä jakaa sovittelu useampaan ta-
paamiskertaan. Tämä riippuu osapuolten tarpeista ja 
soviteltavan asian luonteesta.

Alkupuheenvuoro

Varsinainen sovitteleminen alkaa sovittelijoiden alku-
puheenvuorolla. Alkupuheenvuorossa käydään läpi 
osallistujat sekä kerrataan sovittelun periaatteet, pe-
lisäännöt, tavoitteet ja osapuolten oikeudet. Lisäksi, 
jos rikoksesta epäilty on yli 15-vuotias, alkupuheen-
vuorossa tulee kertoa miten sovittelu voi vaikuttaa 
rikosprosessiin (ks. s. 31, Sovittelun jälkeen). 

Puheenvuoronsa lopuksi sovittelijat antavat 
osapuolille mahdollisuuden esittää kysymyksiä ja 
varmistavat, että kaikki ovat ymmärtäneet alku-
puheenvuorossa kerrotut asiat. Asioiden huolelli-
nen läpikäyminen turvaa prosessin kulkua ja lisää 
osapuolten turvallisuudentunnetta. Mikäli sovittelu 
muuttuu jossain vaiheessa rauhattomaksi, sovitteli-
jat voivat ystävällisesti muistuttaa osallistujia aluksi 
läpikäydyistä pelisäännöistä.

25



Muistilista sovittelun 
alkupuheenvuoroon

• Sovittelussa ei ole kyse tutkinnasta tai syyllisten 
etsimisestä vaan keskustelusta ja näkemysten 
vaihdosta.

• Sovittelu on vapaaehtoista, ja se on mahdollista 
keskeyttää missä vaiheessa tahansa.

• Sovittelu on puolueetonta ja luottamuksellista.

• Sovittelu on maksutonta.

• Sovittelun osallistujat ovat vaitiolovelvollisia.

• Taukoja voidaan pitää pyydettäessä ja tarpeen 
mukaan.

• Tunteet ja niiden näyttäminen ovat sallittuja, mut-
ta aggressiivinen käytös ei.

• Osallistujat kuuntelevat ja kunnioittavat toisiaan. 
Yksi puhuu kerrallaan, toista ei keskeytetä.

• Osapuolet ovat sovittelun keskiössä. Huolta-
jan tulee välttää puhumasta lapsensa päälle tai 
puolesta. Huoltajia saatetaan pyytää poistumaan 
sovittelutilasta joksikin aikaa.

• Mahdollinen sovittelusopimus tai tieto siitä, että 
sopimusta ei ole syntynyt lähetetään pääsääntöi-
sesti sovittelualoitteen tehneelle viranomaiselle.

Lisäksi jos rikoksesta epäilty on yli 15-vuotias:
• Viranomainen voi ottaa sovittelun tuloksen huo-

mioon asian jatkokäsittelyssä, kuten rikosasian 
esitutkinnassa, syyteharkinnassa tai tuomion 
määrittelyssä.

Tauot

Sovittelutapaamisen kesto riippuu monista asioista, 
kuten soviteltavan asian vakavuudesta ja laajuu-
desta sekä osapuolten välisistä suhteista. Tyypilli-
sesti sovittelu kestää tunnista kahteen tuntiin. Jos 
sovittelun kesto venyy tuntia pidemmäksi, osallistu-
jien jaksamisen kannalta on hyvä pitää ainakin yksi 
tauko. 

Tauolle luonteva hetki on esimerkiksi, kun 
osapuolet tarvitsevat aikaa harkita ratkaisujaan 
sekä käsitellä keskustelun herättämiä tunteitaan 
rauhassa. Tauko kannattaa pitää myös silloin, jos 
sovittelijat ovat epävarmoja jostakin sovitteluun 
liittyvästä asiasta ja haluavat reflektoida sitä keske-
nään tai sovittelun ammattihenkilön kanssa. Tauot 
ovat tyypillisesti tarpeen myös, jos osallistujilla on 
neuropsykiatrisia erityispiirteitä, jotka vaikeuttavat 
heidän keskittymistään (ks. s. 14–16, Neuropsykiatri-
set erityispiirteet). 

Jos sovittelu on kestänyt jo kaksi tuntia eikä so-
pimukseen pääseminen vaikuta olevan lähellä, sovit-
telijat voivat ehdottaa osallistujille uutta tapaamisai-
kaa. Näin sovittelu ei käy liian raskaaksi varsinkaan 
alaikäisille osapuolille. Tässä asiassa sovittelijoiden 
kannattaa kuulla sovittelun osapuolia.

Sopimus  

Lopuksi kerrataan sovittelussa käsitellyt asiat. Jos 
sovittelussa päädytään sovintoon, osapuolet voivat 
laatia sovittelijoiden tukemana sopimuksen halua-
mistaan asioista. Sopimuksessa voidaan sopia käyt-
täytymisestä, korvauksista tai molemmista. Lisäksi 
sopimukseen voidaan kirjata, että sovittelutoimisto, 
katusovittelija tai muu taho seuraa sopimuksen to-
teutumista. Anteeksipyyntö voi olla osa sopimusta, 
mutta osapuolia ei tule painostaa anteeksipyytä-
miseen tai -antamiseen. Kun sovittelija auttaa lasta 
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tai nuorta sanoittamaan ajatuksiaan ja tunteitaan, 
anteeksipyyntö tulee usein luonnollisesti.

Sopimukseen päätyminen ei ole onnistuneen 
sovittelun tärkein merkki, vaan sopimusta keskei-
sempää on sovittelun prosessi, sovittelussa käyty 
dialogi sekä mahdollisuus muutokseen. Usein jo 
pelkkä sovitteluun osallistuminen opettaa osapuolille 
rakentavampia ja sopuisampia keinoja toimia sekä 
helpottaa heidän arkielämäänsä.

Sovittelijoiden tulee varmistaa, että sopimus 
syntyy osapuolten yhteisymmärryksestä ja etteivät 
osapuolet tee hätäisiä ja kohtuuttomia ratkaisuja. 
Osapuolten tulee ymmärtää, mitä ovat sopimassa ja 
mihin sopimus heitä velvoittaa. Sovittelijat huolehti-
vat, ettei tapaaminen veny liian pitkäksi, sillä tällöin 
riskinä on, etteivät osapuolet enää jaksa huolellisesti 
paneutua sopimuksen laatimiseen. Esimerkiksi sopi-
mustekstin muotoilu voidaan siirtää toiseen tapaami-
seen. Jos osapuolet ovat tekemässä itselleen selvästi 
epäedullista sopimusta, sovittelijoiden tulee kertoa 
tästä osapuolille ja ohjata heitä neuvoen ja keskustel-
len. Tarvittaessa sovittelu voidaan keskeyttää, jotta 
osapuolet voivat harkita ratkaisuja rauhassa.

Mikäli sovitaan käyttäytymisestä, sovittelijat 
huolehtivat, että säännöt ovat kohtuullisia eivätkä 
alistavia. Käyttäytymissopimuksessa voidaan sopia 
esimerkiksi jatkopalveluihin hakeutumisesta tai 
konkreettisista asioista, joilla vältetään vastaavat 
tilanteet tulevaisuudessa. Lasten ja nuorten sovit-
teluissa käyttäytymissopimusta voidaan hyödyntää 
kasvatuksellisessa mielessä, ja osapuolet voivat so-
pia vaikkapa siitä, että pyrkivät tästedes sopimaan 
riidat keskustelemalla.

On tärkeää, että sopimus on muotoiltu siten, että 
alaikäiset sekä heidän huoltajansa ymmärtävät sen 
sisällön. Hyvä sopimus on selkeä, ja sillä on realisti-
set mahdollisuudet toteutua. Sopimukseen kirjataan 
osapuolten nimet ja heidän asemansa sopijoina sekä 
mahdollisen vahingonkorvauksen tarkat tiedot. Li-
säksi sopimukseen voidaan osapuolten niin halutes-
sa kirjata erilaisia sovittelussa esiinnousseita asioita, 
mahdollinen anteeksipyyntö sekä huomioita sovit-
telun kulusta ja ilmapiiristä. Jos sovittelussa ei saatu 
selvyyttä johonkin erimielisyyteen, myös se voidaan 
kirjata sopimukseen. Lisätietoja sovittelusopimusten 
laatimiseen on saatavilla paikallisista sovittelutoi-
mistoista ja sekä oppaasta Rakennamme sovintoa 
– Opas rikosten ja riitojen sovitteluun (Flinck 2013). 
Valtakunnallisesti yhtenevät sopimusasiakirjalomak-
keet sekä lomakkeen sopimuksen vahvistamiseksi 
tuomioistuimessa saa sovittelutoimistoista.

Ennen allekirjoituksia osapuolet lukevat sovitte-
lusopimuksen huolellisesti läpi ja pyytävät sovitte-

lijoita korjaamaan mahdolliset virheet tai puutteet. 
Lisäksi sovittelijat voivat lukea sopimuksen ääneen 
(ks. s. 14–16, Neuropsykiatriset erityispiirteet). So-
pimuksen allekirjoittamisen yhteydessä sovittelijat 
kertovat osapuolille, mitkä sopimuksen oikeudelliset 
vaikutukset ovat, eli minne sopimus menee ja miten 
se voi vaikuttaa esimerkiksi mahdolliseen oikeuspro-
sessiin. Jos sovittelija on epävarma jostakin sopi-
mukseen liittyvästä asiasta, hän voi ottaa aikalisän ja 
selvittää asian ennen allekirjoituksia. Alle 18-vuoti-
aiden sopimuksiin tulee pääsääntöisesti ottaa myös 
huoltajien tai edunvalvojien allekirjoitukset.

Sovittelun osapuoli ei saa asian myöhemmässä 
käsittelyssä ilman vastapuolen suostumusta vedota 
siihen, mitä vastapuoli on sovintoon pääsemiseksi 
esittänyt sovittelussa (sovittelulaki 21 §). Sen sijaan 
sovittelussa syntyneeseen sovintoon ja siitä laadit-
tuun asiakirjaan voidaan myöhemmässä käsittelyssä 
vedota.

Vahingonkorvaus

Vahingonkorvausta määriteltäessä sovittelijoiden 
on huolehdittava, että se vastaa lapsen tai nuo-
ren ikä- ja kehitystasoa. Tässä oppaassa käydään 
vahingonkorvauksiin liittyviä asioita ainoastaan 
pääpiirteittäin. Tarkempia tietoja vahingonkorva-
uksista löytyy sovittelutoimistoista sekä oppaasta 
Rakennamme sovintoa – Opas rikosten ja riitojen 
sovitteluun (Flinck 2013).

Vahingonkorvausten osalta voidaan päätyä 
rahakorvaukseen, työkorvaukseen, käyttäytymisso-
pimukseen tai näiden yhdistelmään. Mitä suurem-
masta vahingosta on kyse, sitä todennäköisemmin 
kyseeseen tulee rahakorvaus tai rahakorvauksen ja 
työkorvauksen yhdistelmä.

Jos rikoksesta epäillyn asemassa on sovittelussa 
useampi kuin yksi henkilö, on tärkeää, että sopimuk-
sessa määritetään, ovatko epäilyt yhteisvastuullisia 
aiheuttamastaan vahingosta vai jaetaanko vastuu 
tekijöiden kesken. Yhteisvastuullinen korvaus tar-
koittaa, että jokainen epäillyistä on vastuussa koko 
vahingosta. Toisin sanoen asianomistaja voi vaatia 
koko vahingonkorvausta keneltä tahansa epäillyistä.

Yhteisvastuullisen vahingonkorvauksen sijaan 
lasten ja nuorten kohdalla on suositeltavaa sopia, 
että vahingonkorvaus jaetaan epäiltyjen kesken. 
Yleensä vahingonkorvaus määritetään tällöin saman 
suuruiseksi jokaisen epäillyn kohdalla.
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Työkorvaus

Työkorvausta pidetään parhaimpana korvaustapana, 
kun tavoitteena on lapsen tai nuoren vastuuntunnon 
herättäminen ja rikosten uusiutumisen ehkäiseminen. 
Tarjoamalla mahdollisuus työkorvaukseen edistetään 
myös perheiden välistä yhdenvertaisuutta. Vähävarai-
sille perheille pienikin rahakorvaus saattaa olla suuri 
haaste. Aina työkorvaus ei kuitenkaan ole mahdolli-
nen johtuen esimerkiksi rikoksesta epäillyn nuoresta 
iästä tai siitä, ettei sopivaa työtä hänelle löydy.

Työkorvaussopimus ei ole työsopimus, eikä työllä 
ole tarkoitus rangaista epäiltyä. Työn määrä laske-
taan siten, että ensin vahingon suuruus arvioidaan 
euroina ja sen jälkeen sovitaan työtehtävän tuntihin-
ta. Korvaukseen määritellään niin monta työtuntia 
kuin euromääräinen tuntihinta edellyttää. 

Vahingon korvaava työ voidaan tehdä vahingon 
kärsineessä yrityksessä tai kolmannelle taholle lah-
joitetulla työllä. Eri kaupungeissa on hyviä käytäntöjä 
työkorvauksiin liittyen. Jotkut kaupungit ovat esi-
merkiksi sitoutuneet tarjoamaan alaikäisille sovit-
telun osapuolille mahdollisuuden työkorvaukseen 
silloin, kun vahinko koskee kaupungin omaisuutta.

Jos rikoksen asianomistaja on yritys, sovitteli-
jat voivat selvittää ennalta mahdollisuutta siihen, 
että lapsi tai nuori korvaisi aiheuttamansa vahingon 
työskentelemällä yritykselle. Siten itse sovittelussa 
ei tarvitse käyttää aikaa työkorvauksen käytän-
nön mahdollisuuksien selvittämiseen. Sovittelussa 
asianomistajaa tai vahingonkärsijää ei pääsääntöi-
sesti rinnasteta työnantajaan, joten useimmiten tätä 

ei voida velvoittaa työnantajalle kuuluviin vastuisiin. 
Tämän vuoksi sovittelutoimistoilla on tapaturmava-
kuutus työkorvausta suorittavien varalle.

Työkorvausta suorittavien alle 18-vuotiaiden kohdal-
la tulee huomioida ainakin seuraavat seikat:

• Alaikäinen suostuu työkorvaukseen.
• Alaikäisen huoltaja suostuu työkorvaukseen.
• Työ ei vahingoita alaikäisen terveyttä tai 

kehitystä eikä haittaa hänen koulunkäyntiään.
• Työtehtävät vastaavat alaikäisen kykyjä 

eivätkä ole liian raskaita.
• Työssä huomioidaan työpäivän pituus ja 

lepoajat.
• Työlle määritellään asianmukainen valvonta. 

Mitä nuoremmasta lapsesta on kyse, sitä 
tärkeämpää olisi, että työkorvausta valvoo 
lapsen huoltaja tai muu tuttu aikuinen.

• Työ on kohtuullista suhteessa aiheutettuun 
vahinkoon.

Ohjeita alaikäisten työpäivien pituuteen ja lepo-
aikoihin voi hakea laista nuorista työntekijöistä 
(998/1993). Lisää ohjeita ja lainsäädäntöä alaikäisiin 
työntekijöihin liittyen löytyy esimerkiksi työsuojelun 
verkkosivuilta. Mikäli lapsi on hyvin nuori, esimerkiksi 
alle 10-vuotias, työkorvauksesta voidaan sopia lähin-
nä symbolisessa mielessä. Voidaan esimerkiksi sopia, 
että lapsi seuraa työtä sivusta tunnin tai kahden ajan. 
Paikallisilla sovittelutoimistoilla on omia vakiintuneita 
käytäntöjään alaikäisten työkorvauksiin liittyen.
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”Sovitteluun ohjautui kolmen pojan aiheuttama vahingonteko. Sovittelussa pää-
dyttiin rahakorvaukseen, ja kullekin pojalle määräytyi maksettavaksi 150 euroa. 
Pojilla itsellään ei ollut riittävää maksukykyä, joten poikien huoltajat maksoivat 
rahakorvauksen heidän puolestaan. Sovimme kuitenkin, että kukin pojista kor-
vaa summan myöhemmin huoltajalleen jollakin tavalla.

Seurantatapaamisessa kaksi nuorista kertoi tehneensä kotitöitä huoltajilleen 
korvatakseen rahasumman. Kolmannen pojan korvaustapa oli sen sijaan hieman 
erikoisempi. Pojan sukulaismies oli antanut pojalle lunastukseen menneen auton 
renkaat myytäviksi. Poika ja sukulaismies sopivat, että poika saa myydyistä ren-
kaista 150 euroa, jotka pojan tulee antaa huoltajalleen. Rengaskaupoista tämän 
jälkeen jäljelle jäävät rahat poika palauttaisi sukulaismiehelleen. 

Tehtävä saattaa kuulostaa yksinkertaiselta, mutta pojan mukaan siinä oli iso 
työ. Hänen piti vastata potentiaalisten ostajien puheluihin ja kysymyksiin. 
Soittajat kyselivät renkaiden ominaisuuksista, kuten tuuma- ja pulttikoosta sekä 
pulttien välisestä pituudesta. Pojalla ei ennestään ollut tietoa näistä asioista, 
joten häneltä kului useita tunteja asioiden opetteluun ja ylös kirjoittamiseen. 

Tehtävän haasteellisuudesta huolimatta poika muisteli sitä ilolla. Hän kertoi 
kokemuksen olleen hyvin opettavainen eikä häntä harmittanut se, ettei hän ollut 
saanut pitää renkaiden myyntihinnasta penniäkään. Yksi sovittelun opettavai-
simmista asioista oli pojan mukaan ollut se, että hän oli joutunut puhumaan pu-
helimessa tuntemattomien ihmisten kanssa asioista, jotka hän oli vasta oppinut. 
Tämä oli etukäteen jännittänyt poikaa todella paljon, mutta jälkikäteen antanut 
hänelle rohkeutta ja itsevarmuutta.”

”

Rahakorvaus

Kun alaikäisen tekemän rikoksen kohdalla sovitaan 
rahakorvauksesta, on tyypillistä, että huoltaja ottaa 
vastuun sen maksamisesta – etenkin, jos korvat-
tava summa on suuri. On kuitenkin syytä muistaa, 
että ellei huoltajalla ole lapsensa aiheuttamassa 
vahingossa omaa tuottamusta, ei hän ole velvollinen 
korvaamaan sitä. Huoltajalla voidaan katsoa olevan 
tuottamusta lapsensa aiheuttamassa vahingossa, 
mikäli hän on laiminlyönyt vastuutaan lapsen valvon-
nassa.

Kun huoltaja päätyy maksamaan rahakorvauksen, 
sopimukseen voidaan kirjata myös se, miten lapsi tai 
nuori tulee korvaamaan summan huoltajalleen. Rat-
kaisuna voi olla esimerkiksi, että lapsi tai nuori tekee 
kotitöitä huoltajalleen tai jokin muu luova ratkaisu, 
jollaisesta löytyy esimerkki seuraavasta tapauskuva-
uksesta. Lapsen tai nuoren vastuuntunnon herät-
tämisen kannalta olisi tärkeää, ettei huoltaja maksa 
rahakorvausta suoranaisesti lapsensa puolesta, 
vaan että lapsi tai nuori joutuu näkemään konkreet-
tista vaivaa aiheuttamansa vahingon korvaamiseksi.
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Sovittelun keskeytyminen

Sovittelussa pyritään yhteisymmärryksen löytymi-
seen. Joskus sovittelun aikana ilmenee kuitenkin 
asioita, jotka estävät sovitteluprosessin loppuun 
viemisen. Sovittelu voi keskeytyä esimerkiksi, jos

• joku osapuolista peruu suostumuksensa,
• on syytä epäillä, ettei sovittelun osapuolen 

suostumus ole vapaaehtoinen,
• on syytä epäillä, ettei sovittelun osapuoli 

kykene ymmärtämään sovittelun ja siinä 
tehtävien ratkaisujen merkitystä,

• sovittelun jatkaminen on selvästi vastoin 
osapuolen etua,

• osapuoli on suostumassa itsensä kannalta 
selvästi kohtuuttomaan sopimukseen,

• osapuolet eivät löydä yhteistä ymmärrystä tai 
tapaa sopia,

• keskustelu ei ole rakentavaa yrityksistä 
huolimatta,

• joku mukana olevista henkilöistä kokee pelkoa 
tai uhkaa,

• sopimuksella ei ole realistista mahdollisuutta 
toteutua tai

• huoltajilla on erimielisyyksiä huollettavan 
edusta ja sovitteluratkaisuista.

Vaikka sovittelu keskeytyisikin, osapuolet ovat 
voineet hyötyä esimerkiksi erillistapaamisista ja tuki- 
ja jatkopalveluihin ohjaamisesta. Sovittelijat voivat 
ehdottaa osapuolille uutta sovittelutapaamista, jos 
sille ei ole esteitä ja osapuolet ilmaisevat haluavansa 
jatkaa sovittelua.
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Sovittelun jälkeen

Sovittelun päätyttyä sovittelijat toimittavat selostuk-
sen sovittelusta sovittelutoimistolle. Tämän jälkeen 
sovittelutoimisto ilmoittaa tiedon sovittelun kulusta 
ja lopputuloksesta tarvittaville viranomaisille (sovit-
telulaki 16¬–17 §). Katusovittelijoilla on lisäksi tapana 
ilmoittaa tietoja sovittelun kulusta ja lopputuloksesta 
tahoille, joihin konflikti on osaltaan vaikuttanut, ku-
ten koululle tai vapaa-ajan harrastuksen ohjaajille. 

Tämän jälkeiset toimenpiteet riippuvat siitä, onko 
rikoksesta epäilty rikosoikeudellisessa vastuussa vai 
ei, eli onko hän yli vai alle 15-vuotias. Lisäksi jatko-
toimenpiteisiin vaikuttaa se, onko kyseessä asiano-
mistajarikos vai virallisen syytteen alainen rikos sekä 
se, onko asianomistajalla sovittelun jälkeen rangais-
tusvaatimuksia rikoksesta epäiltyä kohtaan.

Jos rikoksesta epäilty on yli 15-vuotias, rikos 
voi sovittelusta riippumatta edetä rikosprosessissa. 
Tällöin poliisi- tai syyttäjäviranomainen voi ottaa 
sovittelun tuloksen huomioon asian jatkokäsittelyssä 
ja joko luopua toimenpiteistä tai lieventää niitä. Kui-
tenkin, jos kyseessä on asianomistajarikos ja asiano-
mistaja luopuu rangaistusvaatimuksistaan sovittelun 
jälkeen, poliisi lopettaa esitutkinnan. Samoin käy, jos 
rikoksesta epäilty on alle 15-vuotias. Virallisen syyt-
teen alaisissa rikoksissa taas päätösvalta on viime 
kädessä syyttäjällä, joka voi nostaa syytteen, vaikkei 
asianomistaja sitä haluaisikaan.

Seuranta

Sovittelusopimukselle voidaan sopia seuranta-aika, 
jolla pyritään varmistamaan, että sopimuksessa so-
vitut asiat täyttyvät. Seuranta voi liittyä korvauksiin, 
käyttäytymiseen tai tekijän sitoutumiseen sovittuihin 
toimenpiteisiin. Seurannasta sovitaan yhdessä osa-
puolten ja huoltajien kanssa, jonka jälkeen seuranta 
kirjataan sovittelusopimukseen. Seuranta on tyypilli-
sesti sovittelun ammattihenkilöstön vastuulla, mutta 
myös katusovittelijat voivat huolehtia sopimusten 
seurannasta.

Seuranta voidaan tehdä puhelimitse, mutta myös 
fyysisesti järjestyt seurantatapaamiset ovat mah-
dollisia ja usein myös suositeltavia. Seurantatapaa-
miset voidaan järjestää joko yhteistapaamisina tai 
erillistapaamisina. Myös huoltajat voivat osallistua 
seurantatapaamisiin, tai sovittelijat voivat tiedustella 
heidän tuntemuksiaan sovittelun jälkeen puheli-
mitse. Jos sovittelu on koskenut lasten tai nuorten 
keskinäistä konfliktia, katusovittelijoiden kokemus-
ten mukaan yhteinen seurantatapaaminen rennossa 

ympäristössä esimerkiksi ruokailun äärellä voi myös 
helpottaa osapuolten välejä. Tällaiset seurantata-
paamiset järjestetään usein ilman huoltajia. 

Työkorvauksen valvojaksi sovitaan tyypillisesti 
joku työkorvauspaikan työntekijöistä. Vaihtoehtoi-
sesti sovittelussa mukana ollut katusovittelija voi 
valvoa työkorvauksen suorittamista. Valvomisen 
ohessa katusovittelija voi keskustella lapsen tai 
nuoren kanssa ja kysyä häneltä, millaiset hänen 
tuntemuksensa ja ajatuksensa ovat sovittelun 
jälkeen. Työkovauksen tunnelma on todennäköi-
sesti huomattavasti sovittelutapaamisen tunnelmaa 
epävirallisempi. Tämä voi saada lapsen tai nuoren 
rentoutumaan, minkä ansiosta hän uskaltaa olla ka-
tusovittelijalle avoin. On tyypillistä, että työkorvaus 
on lapsen tai nuoren ensimmäinen työkokemus, eikä 
hän siksi tiedä, miten työpaikalla tulisi käyttäytyä. 
Työkorvauksen asianmukaisella valvonnalla varmis-
tetaan, että kokemus on lapselle tai nuorelle opetta-
vainen ja positiivinen. 

Arviointikeskustelu

Sovittelun päätteeksi sovittelijoiden on hyvä yhdes-
sä purkaa ja arvioida sovitteluprosessia kokonaisuu-
tena. Sovittelijat voivat käydä läpi esimerkiksi sitä, 
mikä yhteistyössä sujui ja missä taas olisi kehitettä-
vää. Oman työn ja menettelytapojen kehittämiseksi 
on hyödyllistä käydä arviointikeskusteluja myös 
sovittelun ammattihenkilöstön kanssa.

On tärkeää, että sovittelija kykenee sekä anta-
maan että vastaanottamaan palautetta avoimesti. 
Onnistumiset ja tyytyväisten asiakkaiden palaut-
teet kannustavat ja rohkaisevat sovittelijoita. Aina 
sovittelu ei kuitenkaan suju toivotulla tavalla, eikä se 
välttämättä tarkoita, että sovittelijat olisivat teh-
neet virheitä tai epäonnistuneet. Sovittelijan olisi 
hyvä keskustella niin onnistumisista, haasteista kuin 
pettymyksistäkin yhdessä sovittelun ammattihenki-
löstön ja sovittelijaparinsa kanssa. 

Vertaisarvioinnin avulla sovittelijat voivat oppia 
taitoja toinen toisiltansa ja kehittää omia työsken-
telytapojaan. Etenkin vapaaehtoissovittelijoilla ja 
katusovittelijoilla on usein paljon annettavaa toisil-
lensa erilaisten taustojensa ansiosta. Sovittelijoiden 
erilaisiin lähtökohtiin ja taustoihin tulisi suhtautua 
ennemmin vahvuutena ja rikkautena kuin haasteena. 
Mitä suurempaa vaihtelua sovittelijoiden keskuudes-
sa on ammattitaustan lisäksi esimerkiksi sukupuolen, 
iän ja kulttuurin näkökulmasta, sen parempi.
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Riita-asioiden sovittelu5.
Sovittelu ei edellytä, että on tapahtunut rikos tai että 
asiasta on tehty rikosilmoitus. Myös monenlaisia 
riitoja voidaan sovitella. Parhaimmillaan sovittelulla 
estetään riidan eskaloituminen esimerkiksi väkival-
laksi. Erityisesti lasten ja nuorten riitoja tulisi ohjata 
sovitteluun matalalla kynnyksellä, sillä heillä ei usein 
ole taitoja tai resursseja ratkoa konflikteja rakenta-
vasti ja rauhallisesti itsenäisesti. On vaarallista, jos 
konflikteihin puututaan vasta, kun ne ovat kärjisty-
neet rikokseen tai muuhun vakavaan tekoon.

 Lasten ja nuorten riitojen sovittelulla on kasva-
tuksellista arvoa. Sovittelulla opetetaan osapuolille 
rakentavia konfliktinratkaisutaitoja. Sovittelulla 
voidaan siis edesauttaa esimerkiksi samaa koulua 
käyvien osapuolten mahdollisuutta elää keskenään 
sovussa tulevaisuudessa. Käyttäytymissopimukset 
soveltuvat erinomaisesti lasten ja nuorten riitojen 
sovitteluihin. Voidaan esimerkiksi sopia, että osa-
puolet moikkaavat tavatessaan toisensa koulussa, 
mutta eivät jää pitkittämään kohtaamista.

Riidat saattavat olla jopa tunteikkaampia kuin 
rikosasiat. Riitojen taustalla on tyypillisesti useita 
tapahtumia pitkältä ajalta, kun taas rikokset koske-
vat usein vain yksittäisiä tapahtumia. Ajan saatossa 
riitaan liittyvät negatiiviset tunteet voivat kasaantua 

ja voimistua, ja sovittelun alkaessa osapuolten välit 
voivat olla hyvin tulehtuneet. Riitojen sovittelijoilta 
vaaditaan tämän vuoksi erityisen hyvää kykyä kuun-
nella ja ottaa huomioon kaikkien osapuolten tunteet 
ja kokemukset. 

Riidoille tyypillistä on myös se, että niihin liittyy 
useampia ihmisiä kuin vain konfliktin varsinaiset ja 
alkuperäiset osapuolet. Riita voikin laajentua ja sen 
myötä myös kärjistyä esimerkiksi, kun osapuolet 
kertovat riidasta kavereillensa tai kun koulu ja huol-
tajat yrittävät puuttua siihen. Riidan käsittelemisessä 
voidaan näin ollen hyötyä niin kutsutusta conferen-
cing-menetelmästä eli laajennetusta sovittelusta. 
Laajennettuun sovitteluun eivät osallistu ainoastaan 
konfliktin osapuolet vaan myös muita konfliktiin 
tavalla tai toisella liittyviä henkilöitä. Laajennetusta 
sovittelusta kerrotaan lisää seuraavassa luvussa.

Kun riita on erityisen haastava ja laaja, sovit-
telijoiden määrää voidaan kasvattaa kolmeen tai 
neljään. Useammasta sovittelijasta on hyötyä eten-
kin, jos huoltajien välit ovat tulehtuneet ja heidät 
halutaan eriyttää toiseen tilaan jossakin vaiheessa 
sovittelua. Kun sovittelijoita on enemmän kuin kaksi, 
osa heistä voi siirtyä eriyttämisen ajaksi huoltajien 
kanssa toiseen tilaan.
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Conferencing 
eli laajennettu 
sovittelu

6.

Conferencing-termille ei ole olemassa vakiintunutta 
suomennosta, mutta usein siitä käytetään nimitystä 
laajennettu sovittelu. Se on perinteistä sovittelua 
laajempi restoratiivisen oikeuden muoto, jota on 
kehitetty eri puolilla maailmaa 1990-luvulta lähtien. 

Suomessa laajennettua sovittelua on kehitet-
ty Tarja Heinon oppaan Läheisneuvonpito (2000) 
pohjalta. Läheisneuvonpito on sosiaalityön mene-
telmä, jossa pyritään auttamaan lasta tai nuorta 
kokoamalla hänen ympärilleen läheisistä ja tärkeistä 
ihmisistä koostuva aktiivinen tukiverkosto. Vuodesta 
2019 alkaen laajennetun sovittelun menetelmää on 
kehitetty THL:n, Aseman Lapset ry:n ja sovittelutoi-
mistojen kesken.

Laajennetun sovittelun ideana on saada sovit-
teluun mukaan ihmisiä, joihin tapahtunut on jollain 
tavalla vaikuttanut tai jotka ovat osapuolille tärkeitä. 
Sovitteluun eivät siis osallistu vain konfliktin osapuo-
let, vaan conferencing-tukihenkilöiden roolissa myös 
esimerkiksi perheenjäseniä, ystäviä, naapureita tai 
ammattihenkilöitä, kuten lastensuojelu-, sosiaali- tai 
perhetyöntekijöitä.

Conferencing-tukihenkilöiden rooli on tyypillisesti 
aktiivisempi kuin perinteisten sovittelujen tukihenki-
löiden. Rooli kuitenkin vaihtelee riippuen siitä, mistä 
syystä conferencing-tukihenkilö on haluttu mukaan 
sovitteluun. Jos conferencing-tukihenkilö on todista-
nut konfliktitilannetta, hän voi antaa siitä lisätietoja. 
Tämä usein on huoltajien kannalta merkityksellistä, 
sillä he ovat saattaneet aikaisemmin kuulla vain oman 
lapsensa puolueellisen version tapahtumien kulusta.
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Conferencing-tukihenkilöiden tarkoitus voi myös 
olla antaa osapuolille tukea. Tällöin heidän roolinsa 
on lähellä perinteisten sovittelujen tukihenkilöiden 
roolia. Joskus conferencing-tukihenkilön rooli liittyy 
vahvasti sovittelusopimuksen seurantaan tai sovitte-
lun jälkeiseen kuntouttavaan työhön. Tarkoituksena 
ei kuitenkaan koskaan ole se, että conferencing-tu-
kihenkilöt puhuisivat osapuolten päälle tai puolesta. 
Myös laajennetussa sovittelussa osapuolten näke-
mykset ovat aina ensisijaisia. 

Aseman Lapset ry on hyödyntänyt conferen-
cing-menetelmää joissakin sovitteluissa vuodesta 
2013 alkaen. Menetelmän etuna on nähty etenkin 
se, että sillä on helpotettu osapuolten pärjäämis-
tä sovittelun jälkeen. On huomattu, että valmiiksi 
osapuolten elämässä olevilla henkilöillä on ulkopuo-
lisia sovittelijoita paremmat mahdollisuudet tukea 
osapuolia sopimuksessa pysymisessä. Laajennettu 
sovittelu sopii siksi erinomaisesti esimerkiksi kou-
luun tai harrastuksiin sijoittuvien konfliktien sel-
vittämiseen. Esimerkiksi koulussa tapahtuneiden 
konfliktien sovitteluun on kutsuttu mukaan koulun 
henkilökuntaa, kuten kuraattoreita ja opettajia, 
jotka ovat sovittelun päätyttyä voineet tukea lasta 
tai nuorta sopimuksessa pysymisessä oman työn-
sä ohessa. Lisäksi laajennettuihin sovitteluihin on 

osallistunut sosiaali- ja perhetyöntekijöitä, perheen 
lähipiiriä, valmentajia, järjestöjen työntekijöitä sekä 
poliiseja (Saarholm & Elonheimo 2020).

Sovittelu on kaikille osallistujille vapaaehtoista, 
ja myös conferencing-tukihenkilöiltä edellytetään 
henkilökohtaista suostumusta sovitteluun osallistu-
miseen. Ennen sovittelua sovittelijoiden kannattaa 
mahdollisuuksien mukaan jutella jokaisen osallistujan 
kanssa henkilökohtaisesti ja avata heille sitä, mihin 
sovittelulla pyritään ja mitä osallistujilta odotetaan. 
Esimerkiksi jos sovitteluun osallistuu koulun henki-
lökuntaa, heille on hyvä kertoa etukäteen siitä, että 
heiltä toivotaan aktiivista roolia sovittelusopimuksen 
seurannassa.

Osallistujien suuresta määrästä johtuen laajen-
nettujen sovittelujen järjestäminen vaatii tyypillisesti 
enemmän aikaa ja vaivaa kuin perinteisten sovitte-
lujen järjestäminen. Haasteena voi olla esimerkiksi 
kaikille sopivan yhteisen tapaamisajan löytäminen. 
Jos yhteinen tapaamisaika ei löydy kohtuullisessa 
ajassa, voidaan harkita, että joku tai jotkut osallistu-
jista liittyvät tapaamiseen etäyhteyden välityksellä. 
Etäsovitteluista kerrotaan lisää seuraavassa luvussa. 
Seuraava tapausesimerkki kuvaa erästä sovittelua, 
jossa laajennetusta menetelmästä saatiin merkittä-
vää hyötyä.
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” ”Kolme esiteini-ikäistä poikaa olivat häiriköineet nuorisotalolla käynnissä 
ollutta liikuntatuntia ja nimitelleet tilannetta selvittämään tullutta isoäitiä, 
joka oli paikalla lastenlastensa kanssa. Tapauksesta oli ilmoitettu polii-
sille, jolla ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta puuttua asiaan, koska pojat 
olivat alle 15-vuotiaita. Näin ollen poliisi teki asiasta sovittelualoitteen.

Ennen sovittelua saimme tietää nuorisotalon työntekijöiltä, että heihin 
oli hiljattain ottanut yhteyttä poikien huolestunut valmentaja. Valmentaja 
oli kertonut, että vielä puoli vuotta sitten nuoret käyttäytyivät treeneissä 
hyvin, mutta hiljattain käytös oli muuttunut ja vaikutti nyt negatiivisesti 
koko joukkueeseen. Valmentaja kertoi myös kuulleensa, että pojat olivat 
hölmöilleet joukkuepaidat päällään ympäri asuinaluettaan. Saimme idean 
kutsua valmentajan mukaan sovitteluun. Kaikkiaan laajennettuun sovitte-
luun osallistui poikien sekä heidän huoltajiensa, isoäidin ja sovittelijoiden 
lisäksi kaksi nuorisotalon työntekijää, ennalta estävän toiminnan poliisi, 
tulkki ja poikien urheiluvalmentaja.

Sovittelutapaamisessa asetimme poliisin istumaan pöydän ääreen, jotta 
isoäidin ei tarvinnut istua poikien vieressä. Huoltajat, tulkki, nuorisotalon 
työntekijät ja valmentaja asetettiin ulkorinkiin. Ulkoringissä oleville sekä 
poliisille kerroimme, että heille ilmoitettaisiin, kun olisi heidän vuoronsa 
puhua, sillä pojat ja asianomistaja, eli isoäiti, olivat sovittelun keskiössä.

Kävimme tapahtunutta yhdessä läpi, ja niin pojat kuin isoäitikin kertoi-
vat siitä omat näkemyksensä. Pojat ilmaisivat ymmärtävänsä tehneensä 
väärin ja pyysivät isoäidiltä anteeksi. Isoäiti hyväksyi anteeksipyynnön. 
Tämän jälkeen myös muut osallistujat pääsivät ääneen ja kertoivat omat 
huolensa tapahtuneeseen liittyen. Erityisen suuren vaikutuksen meihin 
teki valmentajan puheenvuoro. Hän kertoi olevansa ylpeä siitä, että pojat 
olivat paikalla käsittelemässä asiaa. Hän sanoi, että on tuntenut jokaisen 
pojista jo usean vuoden ajan ja tietää heidän olevan lahjakkaita ja hyviä 
poikia. Valmentaja kertoi, että haluaa olla poikien tukena ja että pojat 
voisivat aina kääntyä hänen puoleensa.

Sovittelussa päädyttiin osapuolten yhteisymmärryksessä sopimaan 
käyttäytymisestä.  Pojat lupasivat, että kunnioittavat vastedes nuorisota-
lon yhteisiä sääntöjä ja käyttäytyvät muutenkin hyvin. Pojat ymmärsivät 
valmentajansa huolen siitä, että heidän huono käytöksensä tarttui tree-
neissä muihin joukkuelaisiin ja että seuran maine kärsi poikien hölmöilyis-
tä. Sovimme seurantatapaamisen noin kuukauden päähän ja lupasimme, 
että pojat saavat silloin pizzat valitsemillaan täytteillä, jos ovat pysyneet 
sopimuksessa. Sovimme, että nuorisotalon työntekijät ja valmentaja seu-
raavat poikien käytöstä sovittelun jälkeen.

Seurantatapaamiseen osallistuivat sovittelijoiden ja poikien lisäksi poliisi, 
valmentaja ja yksi nuorisotalon työntekijä. Söimme pizzaa ja vaihdoimme 
kuulumisia. Sekä nuorisotalon työntekijä että valmentaja kertoivat, että 
nuorilla oli mennyt hyvin, eikä myöskään poliisin tietoon ollut tullut uusia 
hölmöilyjä. Tapaamisen lopuksi sovimme, että valmentaja on meihin yh-
teydessä jatkossa, mikäli poikien tilanne huononee. Toistaiseksi tarvetta 
yhteydenotolle ei ole tullut.”

35



Etäsovittelu7.
Toisinaan esimerkiksi pitkät välimatkat, huonot 
liikenneyhteydet tai terveydelliset syyt estävät fyy-
sisen osallistumisen sovitteluun. Lasten ja nuorten 
sovittelujen kohdalla käytännössä tällainen tilanne 
voi olla esimerkiksi silloin, kun joku osapuolista asuu 
lastensuojelulaitoksessa poissa paikkakunnaltansa, 
jossa rikos on tapahtunut. Tällöin voidaan selvittää 
mahdollisuutta käyttää sovittelussa etäyhteyttä. 

Etäyhteyttä voidaan hyödyntää myös laajenne-
tuissa sovitteluissa, kun pyrkimyksenä on mahdol-
listaa tavallista useamman henkilön osallistuminen 
sovitteluun. Tarpeen mukaan vain osa tai jokainen 
osallistujista voi olla mukana etäyhteydellä. Sovitte-
lutoimisto arvioi etäyhteyden käytön mahdollisuutta 
aina tilannekohtaisesti.

Käytännössä etäsovittelun valmistelut alkavat 
tyypillisesti niin, että sovittelualoitteen vastaanotta-
nut sovittelutoimisto tekee virka-apupyynnön siihen 

sovittelutoimistoon, joka on lähimpänä sovittelun 
toista osapuolta. Kaikki prosessiin osallistuvat sovit-
telutoimistot ja sovittelijat ovat yhtä lailla vastuussa 
prosessin etenemisestä, laadusta ja osapuolten saa-
masta palvelusta. Etäsovitteluissa on tärkeää, että 
myös eri paikkakunnilla olevat sovittelijat tutustuvat 
toisiinsa huolellisesti ennen varsinaista sovittelua.

On suositeltavaa, että etäsovittelu toteutetaan 
videoyhteydellä puhelinyhteyden sijaan. Videon vä-
lityksellä osapuolet voivat viestiä toisillensa puheen 
lisäksi myös sanattomin elein ja ilmein, mikä ei ole 
mahdollista pelkässä ääniyhteydessä.

Kuten fyysisessä sovittelussa, myös etäsovitte-
lussa alaikäisellä on oikeus saada tukea huoltajal-
taan tai muulta lailliselta edustajaltaan. Ei kuitenkaan 
ole välttämätöntä, että huoltaja on etäsovittelun 
aikana samassa tilassa lapsensa kanssa vaan riittää, 
että lapsen kanssa läsnä on joku muu turvallinen 
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aikuinen, kuten sovittelija, lastensuojelulaitoksen oh-
jaaja tai sosiaaliohjaaja. Tällöin huoltaja voi osallistua 
sovitteluun etäyhteydellä toisesta paikasta käsin. 

Tällä käytännöllä pyritään helpottamaan sovitte-
lemista tilanteissa, joissa lapsi tai nuori esimerkiksi 
asuu eri paikassa kuin huoltajansa tai huoltaja on 
erityisen kiireinen. Oleellista on se, ettei lapsi tai 
nuori osallistu etäsovitteluun yksin, vaan saa väli-
töntä tukea esimerkiksi keskittymiseen ja tunteiden 
ilmaisuun joltakin turvalliselta aikuiselta. Lisäksi on 
tärkeää, että aikuinen keskittyy etäsovittelun ajan 
lapsen tai nuoren tukemiseen eikä puuhaile samalla 
muita asioita. 

Jos kyseessä on etänä järjestetty erillistapaa-
minen, lapsi tai nuori voi osallistua siihen yksin 
ilman aikuisen läsnäoloa. Sovittelijoiden on kuiten-
kin huomioitava, että mitä vakavampi uhrikokemus 
sovitteluun liittyy, sitä suositeltavampaa on kohdata 
sekä asianomistaja että rikoksesta epäilty kasvotus-
ten erillistapaamisesta alkaen. Tämä auttaa sovitte-
lijoita luomaan luottamuksellisen suhteen sovittelun 
osapuoliin.

Käytännön ohjeita

Etäyhteyden on oltava sovittelussa alusta loppuun 
saakka auki sisältäen kaiken alkupuheenvuoroista 
sopimuksen laatimiseen ja allekirjoittamiseen. Jotta 
etäsovittelu sujuisi mahdollisimman sulavasti, sovit-
telijoiden kannattaa käydä alkupuheenvuorossaan 
läpi joitakin teknologiaan ja luottamuksellisuuteen 
liittyviä asioita, kuten:

• Tietosuojasta huolehditaan järjestämällä 
kokous yksityisenä. Lisäksi kaikki osallistujat 
noudattavat yleisiä toimintaohjeita tietosuojan 
turvaamiseksi.

• Tapaaminen on luottamuksellinen. Tapaamista 
ei saa äänittää tai tallentaa ilman kaikkien 
läsnäolijoiden henkilökohtaisesti antamaa 
lupaa, eikä paikalla saa olla sovittelun 
ulkopuolisia henkilöitä. Tallennetta ei saa 
käyttää myöhemmin todisteena.

• Kamera on pidettävä päällä koko tapaamisen 
ajan. Kaikkien osallistujien tulee olla 
nähtävissä kameran kautta.

• Osallistujat varmistavat, että ovat 
rauhallisessa paikassa ja pitävät 
mikrofoninsa pois päältä muulloin kuin 
oman puheenvuoronsa aikana. Ylimääräinen 
taustahälinä voi häiritä kuuluvuutta. 

• Kokouksen aikana vältetään keskustelemasta 

henkilötiedoista. Salassa pidettävää 
materiaalia ei jaeta eikä vastaanoteta 
kokouksen aikana.

• Sovittelu perustuu avoimeen 
vuorovaikutukseen. Kun osapuolen mikrofoni 
on pois päältä, hänen ei ole sopivaa 
keskustella sovitteluun tai muihin osapuoliin 
liittyvistä asioista samassa tilassa olevien 
henkilöiden kanssa.

Lisäksi sovittelun alussa kannattaa sopia yhteises-
ti, miten puheenvuorot tullaan sovittelun aikana 
jakamaan. Selkeä tapa jakaa puheenvuoroja etäso-
vitteluissa on useissa videopuheluohjelmissa olevan 
viittaustoiminnon käyttäminen.

Jos suurin osa osallistujista on fyysisesti läsnä, 
mutta yksi tai useampi varsinaisista sovittelun osa-
puolista on etäyhteyden päässä, on suositeltavaa, 
että sovittelijat käyttävät kahta kameraa, mikäli tämä 
vain on mahdollista. Tällöin toisen ruudun kautta 
sovittelijat voivat jakaa laajakuvaa sovittelusta ja 
toisen ruudun kautta taas kasvokuvaa jommasta-
kummasta sovittelijasta. Näin etänä olevat osapuo-
let eivät jää vähemmälle huomiolle kuin läsnä olevat 
osapuolet, vaan sovittelija saa myös heihin helposti 
katsekontaktin. 

Kun on aika käydä mahdollinen sovittelusopimus 
yhteisesti läpi, jompikumpi sovittelijoista voi jakaa 
näyttönsä ja näyttää sopimuksen osallistujille sen 
kautta. Useissa sovittelutoimistoissa on käytössä 
sähköiseen allekirjoittamiseen tarkoitettu ohjelma, 
mutta paikkakuntakohtaisia eroja etäsopimusten 
allekirjoittamisessa on. Joskus osapuolet joutuvat 
lähettämään allekirjoituksensa etäsovittelun jälkeen 
postitse sovittelutoimistoon. Lisätietoja etäsovittelu-
jen järjestämiseen on saatavilla sovittelutoimistoista.

Haasteita

Etäyhteyden käyttö tuo mukanaan haasteita, jotka 
sovittelijoiden on hyvä tiedostaa. Toisaalta mitä 
useampia etäsovitteluja tekee, sitä paremmin oppii 
välttämään siihen liittyviä sudenkuoppia.

Ensinnäkään kommunikaatio videon välityksellä 
ei ole täysin verrattavissa fyysiseen kommunikaa-
tioon. Jotkut sanattomat eleet ja yleinen tunnelma 
voivat olla vaikeasti tunnistettavissa videolta. Käy-
tännössä esimerkiksi hiljaisten hetkien hyödyntämi-
nen on videosovitteluissa hankalaa, sillä osapuolet 
saattavat tulkita hiljaisuuden merkiksi siitä, että 
yhteyksissä tai äänentoistossa on vikaa ja alkavat 
siksi täyttää hiljaisuutta puheella.
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Toisekseen etäyhteyden käyttö voi tehdä so-
vittelutilanteesta vaikeammin hallittavan. Etenkin 
jos sovittelussa on useita osapuolia ja osa heis-
tä on etänä ja osa paikan päällä, sovittelijoille voi 
olla haastavaa jakaa huomionsa tasapuolisesti eri 
osapuolten välille. Tällöin riskinä on erityisesti se, 
että etänä olevat osallistujat eivät pysy yhtä hyvin 
mukana sovittelussa kuin fyysisesti paikalla olevat 
osallistujat. 

Kolmanneksi, jos sovittelussa tarvitaan tulkkia, 
etäyhteyden käyttöä ei suositella lainkaan. Tämä 
johtuu siitä, että videon välityksellä tulkin on vai-
keampi kuulla, mitä tulkattava sanoo. Tämä sekä 
vaarantaa tulkattavan oikeusturvaa että aiheuttaa 
osapuolille ylimääräistä henkistä kuormitusta. Lisäksi 
tulkkaaminen videon välityksellä on hidasta.
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Käsikirjan kannalta 
keskeinen kirjallisuus
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Aseman Lapset ry on kehittänyt katusovittelun työmuotoa eli 
lasten ja nuorten sovittelua vuoden 2013 alusta alkaen. Aluksi 
sovittelut koskivat lieviä ilkivaltoja ja näpistyksiä. Toiminta pai-
nottui ensimmäisinä vuosina paljon alle 15-vuotiaiden tekoihin, 
jotka usein jäivät rikosvastuuiän takia käsittelemättä. Kasvatus-
alan ammattilaisten toteuttamat sovittelut nuoruuden erityispiir-
teet sekä heidän perheet huomioiden, on saanut yhä enemmän 
jalan sijaa varsinkin haastavien konfliktitilanteiden selvittelyssä 
ja konsultoinnissa Suomessa.

Tänä päivänä nuorten riitojen ja rikosten ammatillinen sovittelu 
täydentää lakisääteisen rikos- ja riita-asioiden sovittelua monilla 
paikkakunnilla. On ollut suuri kunnia olla mukana kehittämässä 
tätä työmuotoa alusta asti useiden eri kollegojen, yhteistyö-
kumppaneiden, kuten poliisin, sovittelutoimistojen, nuoriso-
työntekijöiden ja lastensuojelun kanssa. Käsikirjaan olemme 
pyrkineet antamaan kiteytetysti oivalluksiamme ja ajatuksiamme 
siitä, mitä on tärkeä huomata, ymmärtää ja tehdä kohdatessaan 
lasten ja nuorten konflikteja.

Lukuiloa kaikille sovittelusta kiinnostuneille ja muille tiedonnäl-
käisille.

 
Heikki Turkka
Tiimipäällikkö, Aseman Lapset ry

Käsikirja  
lasten ja nuorten 

sovitteluihin
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