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§ 1186
Puitesopimus rikos- ja eräiden riita-asioiden sovittelupalvelun tuot-
tamisesta

HEL 2015-012848 T 05 02 13

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsingin kaupungin ja Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen välisen,  tämän asian liitteenä olevan puitesopi-
muksen rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelupalvelun tuotta-
misesta.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaali- ja terveysvirastoa 
huolehtimaan siitä, että sovittelun tuottamisesta aiheutuvat kustannuk-
set ja valtiolta saatava korvaus vastaavat toisiaan.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan al-
lekirjoittamaan liitteenä olevan toistaiseksi voimassa olevan puitesopi-
muksen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveysviraston kirje 25.11.2015
2 Helsingin kaupungin toimeksiantosopimus 2012
3 Puitesopimus Helsingin kaupunki 2016
4 Turvallisuusliite

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveysvirasto on esittää kirjeellään (liite 1) 25.11.2015, että 
kaupunginhallitus hyväksyy
Helsingin kaupungin ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen välisen, 
ohessa liitteenä olevan puitesopimuksen (liite 3) liitteineen rikosasioi-
den ja eräiden riita-asioiden sovittelupalvelun tuottamisesta Helsingissä 
ja oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan allekirjoittamaan puitesopimuk-
sen. Voimassa oleva toimeksiantosopimus aluehallintoviraston kanssa 
on liitteenä 2.

Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta (1015/2005) tuli 
voimaan 1.1.2006. Tuolloin lain mukaan lääninhallitus vastasi sovittelu-
palvelujen järjestämisestä pääsääntöisesti palvelun tuottajien
kanssa tehtävien toimeksiantosopimusten perusteella.

Kaupunginhallitus hyväksyi 29.5.2006 rikosasioiden ja eräiden riita-
asioiden sovittelun järjestämistä koskevan toimeksiantosopimuksen 
Etelä-Suomen lääninhallituksen kanssa ajalle 1.6.2006-31.5.2012 ja 
25.6.2012 § 790 jatkon tälle sopimukselle Etelä-Suomen Aluehallintovi-
raston kanssa.

Rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annettua lakia 
(1015/2005, sovittelulaki) muutettiin lailla 680/2015. Lakimuutoksen 
keskeinen sisältö on se, että sovittelupalvelujen järjestämisvastuu
siirtyy 1.1.2016 aluehallintovirastolta Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
selle.

Lain muutoksen yhteydessä aiempi Helsingin kaupungin ja Etelä-Suo-
men aluehallintoviraston välinen toistaiseksi voimassa oleva toimek-
siantosopimus (Khs 25.6.2012 § 790) korvataan uudella sovittelupalve-
lun järjestämistä koskevalla puitesopimuksella, joka tehdään kaupungin 
ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen välillä toistaiseksi voimassa ole-
vana puitesopimuksena.

Sovittelupalvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset korvataan val-
tion varoista keskimääräisten kustannusten mukaisesti lain 12 § 3 mo-
mentin mukaisin painoarvoin. 

Sopimusasiakirjoihin liittyen Arkistolaitos tulee laatimaan tiedonhallinta-
suunnitelman ja toimeenpano-ohjeet sovittelupalveluntuottajille aineis-
ton käsittelyä varten. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tulee kevään 
2016 aikana antamaan erillisen arkistonmuodistussuunnitelman ja jär-
jestää koulutuksen
tiedonhallintasuunnitelman toimeenpanosta. Uuden puitesopimuksen 
liitteenä on turvallisuusliite (liite 4).
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Esittelijä toteaa, että sovittelu on kaupungin ja sosiaali- ja terveysviras-
ton strategioiden ja sen tavoitteiden mukaista toimintaa, jossa yhdistyy 
kansalaisyhteiskunnan vastuullisuus, osallistava kohtaaminen ja viran-
omaisten tiivis yhteistyö rikoskierteen katkaisemiseksi, haittojen ennalta 
ehkäisemiseksi ja asukkaiden turvallisuuden lisäämiseksi.

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalvelujen ja 
talous- ja suunnitteluosaston kanssa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveysviraston kirje 25.11.2015
2 Helsingin kaupungin toimeksiantosopimus 2012
3 Puitesopimus Helsingin kaupunki 2016
4 Turvallisuusliite

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveysvirasto


