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rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain (1015/2005) 7, 8,

10—12, 12 a, 12 b, 14, 16, 20, 23 ja 24 §,
sellaisina kuin niistä ovat 7, 8, 11 ja 23 § laissa 1563/2009, 12, 12 a ja 12 b § laissa

966/2010 sekä 14 ja 20 § osaksi laissa 1563/2009, sekä
lisätään lakiin uusi 7 a § seuraavasti:

7 §

Palvelujen järjestämisvelvollisuus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on vel-
vollinen järjestämään sovittelutoiminnan si-
ten, että palvelua on saatavissa asianmukai-
sesti toteutettuna koko maassa.

7 a §

Palvelujen järjestämisen valvonta

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rasto valvoo sovittelupalvelujen järjestämistä.

8 §

Palvelujen tuottaminen

Palvelut voidaan tuottaa siten, että Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitos tekee:

1) kunnan kanssa kuntalain (410/2015)
7 §:n 2 momentissa tarkoitetun toimeksianto-
sopimuksen, jolla kunta sitoutuu huolehti-
maan palvelun tuottamisesta omalla alueel-

laan tai sen lisäksi muidenkin kuntien tai
niiden osien alueella siten kuin tämän lain
9 §:n mukaan sovitaan; tai

2) muun julkisen tai yksityisen palvelun-
tuottajan kanssa sopimuksen, jolla palvelun-
tuottaja sitoutuu huolehtimaan palvelun tuot-
tamisesta 9 §:n mukaisesti sovitulla alueella.

Jollei palveluja saada jollakin alueella tuo-
tetuksi 1 momentin mukaisesti, Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen tulee tuottaa alueen
palvelut palkkaamansa henkilöstön avulla tai
muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.

10 §

Sovittelutoimintaan osallistuvilta henkilöiltä
vaadittava kelpoisuus

Sovittelutoiminnan vastuuhenkilöllä ja so-
vittelun ohjaajalla tulee olla tehtävään sovel-
tuva korkeakoulututkinto. Erityisestä syystä
tehtävään voidaan ottaa muukin henkilö, jolla
on hyvä perehtyneisyys sovittelutoimintaan
sekä sen suunnitteluun ja ohjaamiseen. Sovit-
telijana voi toimia henkilö, joka on suoritta-
nut sovittelutoimintaan perehdyttävän koulu-
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tusjakson ja jolla muutoin on sellainen koulu-
tus, taito ja kokemus, jota tehtävän asianmu-
kainen hoitaminen edellyttää, ja joka on muu-
toin tehtävään soveltuva. Henkilön ottami-
sesta sovittelijaksi sekä sovittelijan vapaut-
tamisesta tehtävistään päättää sovittelutoi-
minnan vastuuhenkilö.

Tarkempia säännöksiä 1 momentissa tar-
koitettujen henkilöiden kelpoisuusvaatimuk-
sista voidaan antaa valtioneuvoston asetuk-
sella.

11 §

Täydennyskoulutuksen järjestäminen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulee
huolehtia sovittelutoimintaan osallistuville
henkilöille tarkoitetun täydennyskoulutuksen
järjestämisestä valtakunnallisesti ja alueelli-
sesti.

12 §

Valtion varoista maksettava korvaus

Sovittelutoiminnan järjestämisestä aiheutu-
vat kustannukset korvataan valtion varoista.
Valtion varoista maksettavan korvauksen yh-
teismäärä vahvistetaan vuosittain sellaiseksi,
että se vastaa niitä kustannuksia, joiden arvi-
oidaan keskimäärin aiheutuvan sovittelutoi-
mistojen ylläpitämisestä, palvelujen asianmu-
kaisesta tuottamisesta sekä sovittelutoimin-
taan osallistuville henkilöille tarkoitetusta
koulutuksesta.

Korvauksen yhteismäärä maksetaan Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitokselle käytettä-
väksi 1 momentissa tarkoitettuihin kustan-
nuksiin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos maksaa
korvauksen ennakkona 8 §:n 1 momentissa
tarkoitetuille palveluntuottajille. Jaon perus-
teena ovat palveluntuottajien toimialueiden
asukasluku, pinta-ala ja rikollisuustilanne va-
rainhoitovuotta edeltänyttä vuotta edeltäneen
vuoden lopussa. Asukaslukuna käytetään vä-
estötietojärjestelmän vuositilastoa, pinta-ala-
lukuna Maanmittauslaitoksen vuositilastoa
maa-alueen ja makean veden alueen pinta-
alasta ja rikollisuuslukuna Tilastokeskuksen
vuositilastoa poliisin tietoon tulleista rikos-

laissa (39/1889) rangaistaviksi säädetyistä ri-
koksista. Varainhoitovuodella tarkoitetaan
tässä laissa sitä kalenterivuotta, jolle korvaus
on myönnetty. Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos vahvistaa päätöksellään palveluntuotta-
jan lopullisen korvauksen, joka on enintään
sovittelutoiminnan järjestämisestä aiheutu-
neiden todellisten kustannusten suuruinen.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-
kemmat säännökset 3 momentissa tarkoitetun
korvauksen määräytymisestä sekä korvauk-
sen maksamisesta Terveyden ja hyvinvoinnin
laitokselle 8 §:n 2 momentissa tarkoitetussa
tapauksessa.

12 a §

Kustannuksia koskevan selvityksen antami-
nen sekä valtion varoista maksetun korvauk-

sen palautus ja uudelleen jakaminen

Palveluntuottaja antaa vuosittain Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitokselle edeltänyttä
varainhoitovuotta koskevan selvityksen so-
vittelutoiminnan järjestämisestä aiheutuneista
kustannuksista sekä palauttaa käyttämättä
jääneen osan 12 §:n 3 momentissa tarkoite-
tusta korvauksesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos voi jakaa
palautunutta määrärahaa sellaisille palvelun-
tuottajille, joiden saama korvaus on ollut ai-
heutuneisiin kustannuksiin nähden liian
pieni. Palautuneesta määrärahasta ja sen uu-
delleenjaetusta osuudesta toimitetaan tieto
sosiaali- ja terveysministeriöön.

Tarkempia säännöksiä kustannuksia kos-
kevan selvityksen sisällöstä ja antamisesta,
korvauksen palauttamisesta ja uudelleen ja-
kamisesta sekä 2 momentissa tarkoitettujen
tietojen toimittamisesta sosiaali- ja terveys-
ministeriöön voidaan antaa valtioneuvoston
asetuksella.

12 b §

Valtionavustuslain soveltaminen

Edellä 12 §:n 3 momentissa tarkoitettuun
korvaukseen sovelletaan, mitä säädetään val-
tionavustuslain (688/2001):

1) 14 §:ssä valtionavustuksen saajan tie-
donantovelvollisuudesta;
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2) 15 §:ssä valtionapuviranomaisen val-
vontatehtävästä;

3) 16 §:ssä valtionapuviranomaisen sekä
tämän valtuuttaman tai tätä avustavan tarkas-
tusoikeudesta sekä tarkastuksessa noudatetta-
vasta menettelystä ja virkavastuusta;

4) 17 §:ssä tarkastuksen suorittamisesta
sekä valtionavustuksen saajan velvollisuu-
desta avustaa;

5) 18 §:ssä valtionapuviranomaisen oikeu-
desta saada virka-apua;

6) 20 §:ssä valtionavustuksen palauttami-
sesta;

7) 21 §:ssä velvollisuudesta valtionavus-
tuksen takaisinperintään;

8) 22 §:ssä valtionavustuksen harkinnan-
varaisesta takaisinperinnästä;

9) 25 §:ssä valtionavustuksen viivästysko-
rosta;

10) 28 §:ssä valtionavustuksen takaisinpe-
rinnän määräajasta;

11) 29 §:n 1 momentissa valtionavustuk-
sen maksatuksen raukeamisesta;

12) 30 §:ssä palautettavan tai takaisin pe-
rittävän valtionavustuksen kuittauksesta;

13) 31 §:ssä valtionapuviranomaisen oi-
keudesta saada tietoja toiselta viranomaiselta;

14) 32 §:ssä tietojen luovuttamisesta;
15) 34 §:ssä muutoksenhausta valtionapua

koskevassa asiassa.
Edellä 1 momentissa viitatuissa säännök-

sissä tarkoitettuna valtionavustuksen saajana
pidetään tässä laissa palveluntuottajaa ja val-
tionapuviranomaisena Terveyden ja hyvin-
voinnin laitosta.

14 §

Sovittelupaikka

Sovittelua koskeva aloite otetaan käsiteltä-
väksi sellaisessa sovittelutoimistossa, jonka
alueella joku osapuolista asuu ja jossa sovit-
telu voi heidän olosuhteensa huomioon ot-
taen tapahtua joustavasti. Aloite voidaan ot-
taa käsiteltäväksi myös siinä toimistossa,
jonka toimialueella rikos on tapahtunut.

Osapuoli voi aina tehdä sovittelua koske-
van aloitteen sille sovittelutoimistolle, jonka
toimialueella hän asuu. Jollei aloitteen vas-
taanottanut sovittelutoimisto ota aloitetta kä-
siteltäväkseen, sen tulee viipymättä siirtää

asia sellaiselle toimistolle, jolle se katsoo
aloitteen käsittelemisen soveltuvan 1 momen-
tin perusteella.

Jollei sovittelutoimistojen välillä päästä
yksimielisyyteen siitä, mikä 1 momentissa
tarkoitetuista toimistoista ottaa sovittelua
koskevan aloitteen käsiteltäväkseen, Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitos määrää, mikä so-
vittelutoimisto käsittelee aloitteen.

16 §

Sovittelumenettelyyn liittyvät
sovittelutoimiston tehtävät

Kun sovittelutoimisto on ottanut asian so-
viteltavakseen, sen tulee:

1) nimetä asiaa sovittelemaan sellainen
sovittelija, joka soveltuu tehtävään kokemuk-
sensa ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa
perusteella eikä ole esteellinen hallintolaissa
(434/2003) tarkoitetulla tavalla;

2) hankkia sovittelua varten tarvittavat
asiakirjat osapuolten suostumuksella poliisi-
tai syyttäjäviranomaiselta, tuomioistuimelta
taikka muilta tahoilta;

3) huolehtia tulkin tai kääntäjän hankkimi-
sesta, jos osapuoli ei hallitse sovittelussa käy-
tettävää kieltä taikka ei aisti- tai puhevian tai
muun syyn vuoksi voi ymmärtää sovittelussa
käytävää keskustelua tai tulla ymmärretyksi
siinä;

4) sovittelun päätyttyä toimittaa salassapi-
toa koskevien säännösten estämättä tieto so-
vittelun kulusta ja lopputuloksesta sovittelu-
aloitteen tehneelle viranomaiselle tai muulle
viranomaiselle, jossa sovittelua koskevan
asian tiedetään olevan vireillä.

20 §

Salassapito ja vaitiolovelvollisuus

Sovittelijan tai sovittelutoimiston hallussa
olevien asiakirjojen julkisuudesta sekä sovit-
telutoimiston henkilöstön ja muun sovittelu-
asioiden käsittelyyn osallistuvan henkilön
vaitiolovelvollisuudesta säädetään viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetussa
laissa (621/1999).

Sen estämättä, mitä viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annetun lain 14 §:ssä sää-
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detään, sovittelutoimisto päättää tiedon anta-
misesta sovitteluun liittyvästä asiakirjasta,
joka on sovittelijan tai sovittelutoimiston hal-
lussa. Sovittelutoimiston oikeudesta antaa
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle tieto
salassa pidettävästä asiakirjasta on voimassa,
mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetun lain 29 §:ssä säädetään.

Sovittelutoimistossa tässä pykälässä tarkoi-
tetuista asioista päättää sovittelutoiminnan
vastuuhenkilö. Muutoksenhausta tällaiseen
päätökseen on voimassa, mitä viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain 33 §:ssä
säädetään.

23 §

Muutoksenhaku

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja so-
vittelutoimiston tämän lain nojalla tekemään
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla
hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyt-
tölaissa säädetään, jollei muualla laissa toisin
säädetä.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea

muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan.

24 §

Sovittelutoimiston ilmoittamisvelvollisuus

Sovittelutoimiston on viipymättä ilmoitet-
tava sovittelualoitteen tehneelle viranomai-
selle tai muulle viranomaiselle, jossa sovitte-
lua koskevan asian tiedetään olevan vireillä,
päätöksestään, jolla se on kieltäytynyt otta-
masta asiaa soviteltavakseen tai keskeyttänyt
sovittelun.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2016.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tulee tä-
män lain voimaan tullessa tässä laissa tarkoi-
tetun palvelun tuottamista koskevan sopi-
muksen osapuoleksi aluehallintoviraston si-
jaan, ellei palveluntuottaja irtisano sopimusta
sopimuskumppania koskevan muutoksen
vuoksi. Irtisanominen on tehtävä viimeistään
kuusi kuukautta ennen tämän lain voimaantu-
loa.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2015

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo
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