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Etelä-Suomi

TOIMEKSIANTOSOPIMUS RIKOSASIOIDEN JA ERÄIDEN RIITA-ASIOIDEN
SOVITTELUPALVELUN  JÄRJESTÄMISESTÄ

1.  Sopimuksen osapuolet

Toimeksiantaja: Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat
PL 150, (Birger Jaarlinkatu 15)
13101 HÄMEENLINNA

Toimeksisaaja Helsingin kaupunki, sosiaalivirasto

PL 7000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Sopimuksen yhteyshenkilöt:

Toimeksiantaja: Sirkka-Liisa Siltala, ylitarkastaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Toimeksi saaja: Olli Salin, Sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö, Helsingin kaupunki

2.  Sopimuksen kohde

Tällä sopimuksella sopimuksen osapuolet sopivat rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden
sovittelusta annetun lain (1015/2005, myöhemmin sovittelulaki) 9 §:n mukaisesti laissa
tarkoitettujen palvelujen tuottamisesta 1.6.2012 alkaen.

Toimeksisaaja, Helsingin kaupungin sosiaalivirasto sitoutuu tuottamaan sovittelulain 1 §:ssä
tarkoitettua palvelua (sovittelua) kohdassa 3 määrätyllä toimialueella 1.6.2012 lähtien.

Sopimussuhteessa noudatetaan sovittelulakia siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ja
sopimusta koskevana aikana mahdollisia tulevia muutoksia sekä näiden nojalla annettuja ja
mahdollisesti annettavia alemman asteen säädöksiä ja ohjeita. Sopijaosapuolet sitoutuvat
neuvottelemaan mahdollisten säädösmuutosten ja ohjeiden aiheuttamista lisävelvoitteista ja niiden
kustannusten korvaamisesta toimeksisaajalle. Sopimusta voidaan muuttaa kirjallisesti yhteisesti
sopien.

Valtion korvaukseen sovelletaan valtionavustuslakia siten kuin sovittelulain 12 b §:ssä on säädetty.
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3. Toimialue ja –paikat

Sopimuksen kohteena on Etelä-Suomen aluehallintoviraston hallintoalueelle määritelty toimialue
nro 1, Helsinki.

Palvelujen asianmukaisen saatavuuden turvaamiseksi toimeksisaaja ylläpitää tällä toimialueella
vähintään yhtä toimipaikkaa.

4. Sovittelun järjestäminen toimialueella

Toimeksisaaja vastaa siitä, että sovittelua on saatavilla alueellisesti tasapuolisesti ja häiriöttä koko
sopimuksen voimassaoloajan, myös sairaus- ja vuosilomien sekä muiden poissaolojen aikana ja
henkilöstön vaihtuessa.

Toimeksisaajalla on velvollisuus aktiivisesti tiedottaa sovittelumahdollisuudesta alueen asukkaille
ja yhteistyöviranomaisille käyttäen mahdollisuuksien mukaan eri tiedotuskanavia. Sovittelun tulee
olla maksutonta ja helposti sekä kohtuullisin matkakustannuksin saavutettavissa, tarvittaessa myös
iltaisin ja viikonloppuisin.

5. Sovittelutoiminnassa toimivien henkilöiden määrä

Toimeksisaaja sitoutuu tämän sopimuksen perusteella järjestämään sovittelua toimialuellaan siten,
että sen antamisesta vastaa vähintään yksitoista (11) kokopäivätoimista sovittelusta vastaavaa
henkilöä, joista 1 (yksi) vastuuhenkilö, seitsemän (7) sovittelun ohjaajaa ja yksi (1)
erityissosiaalityöntekijä, yksi (1) toimistonhoitaja ja yksi (1) vahtimestari.  Yksinomaan valtion
korvauksella palkatun henkilöstön työnkuvaan voidaan sisällyttää vain sovittelulain 1 §:n mukaisia
tehtäviä.

Sovittelun toteuttamisesta vastaavat yhdessä palkatun henkilöstön kanssa vapaaehtoiset
sovittelijat, joita toimialueelle tulee olla sellainen määrä, että sovittelujen tavoitetaso 20-30
asiaa/10 000 toimialueen asukasta kohti toimintavuosittain on mahdollista saavuttaa.
Tehokkuusluvussa huomioidaan myös rikollisuuden nousu- tai laskusuuntainen kehitys.
Tehokkuusluku tarkistetaan tarvittaessa.

6.  Sovittelutoiminnan vastuuhenkilö

Toimeksisaaja nimeää sovittelutoiminnan sovittelulain 4 §:n mukaisen vastuuhenkilön.
Toimeksisaaja on velvollinen ilmoittamaan vastuuhenkilön nimen toimeksiantajalle. Vastuuhenkilön
vaihtumisesta on välittömästi ilmoitettava toimeksiantajalle.

7. Sovittelua järjestävien henkilöiden kelpoisuus ja koulutus

Sovittelutoiminnan vastuuhenkilöllä ja sovittelun ohjaajilla tulee olla sovittelulain 10 §:n mukainen
kelpoisuus.
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Toimeksisaaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että sovittelutoimintaan palkatulla ja siihen osallistuvalla
henkilöllä on mahdollisuus osallistua ammattitaitoa kehittävään koulutukseen ja työnohjaukseen.
Toimeksisaaja on velvollinen järjestämään perus- ja jatkokoulutusta ja täydennyskoulutusta
vapaaehtoisille sovittelijoille.

8. Valtion varoista maksettava korvaus ja korvauksen käyttö

Sovittelutoiminnan järjestämisestä aiheutuvat kustannukset korvataan valtion varoista. Valtion
varoista maksettavan korvauksen yhteismäärä vahvistetaan vuosittain valtion talousarviossa.
Toimeksisaajalle maksettavan valtion korvauksen ennakon perusteena on sopimuksen
allekirjoituksen hetkellä toimialueen asukasluku, pinta-ala ja rikollisuustilanne varainhoitovuotta
edeltävää vuotta edeltäneen vuoden lopussa.

Aluehallintovirasto maksaa toimeksisaajalle korvauksen ennakkona kuukausittain kuukauden 11
päivään mennessä. Arvioitu ennakko vuonna 1.6.-31.12.2012 on 394 856 euroa. Seuraavina
vuosina ennakon määrä määräytyy sovittelulain 12 §:n mukaisesti.

Aluehallintovirasto vahvistaa vuosittain päätöksellään toimeksisaajan saaman lopullisen
korvauksen, joka on enintään sovittelutoiminnan järjestämisestä aiheutuneiden todellisten
kustannusten suuruinen.

Korvausta saa käyttää sovittelutoimintaan palkatun henkilöstön palkkaukseen, vapaaehtoisten
sovittelijoiden kulukorvauksiin, sovittelutoimintaan osallistuvan ammattihenkilöstön ja
vapaaehtoisten sovittelijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen, toimitilojen kalustamiseen ja
ylläpitoon sekä kohtuullisiin sovittelutoiminnasta aiheutuviin yleiskustannuksiin.

9.  Sovittelupalvelun korvausta koskevan selvityksen antaminen ja korvauksen palautus
sekä uudelleen jakaminen

Toimeksisaaja antaa vuosittain aluehallintovirastolle edeltävää varainhoitovuotta koskevan
selvityksen sovittelutoiminnan järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista maaliskuun loppuun
mennessä. Toimeksisaaja palauttaa käyttämättä jääneen osan ennakkona maksetusta
korvauksesta.

Valtionkorvauksen palautumisesta ja uudelleen jakamisesta säädetään tarkemmin sovittelulain 12
a §:ssä sekä rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun asetuksen 5 a §:ssä.

10. Korvausten takaisinperintä

Toimeksisaaja on velvollinen maksamaan valtion varoista maksetut korvaukset takaisin joko osaksi
tai kokonaan, mikäli toimeksisaaja ei ole täyttänyt sopimuksen mukaisia velvoitteita eikä ole
kehoituksen saatuaan korjannut menettelyään tai korvaukset on maksettu olennaisesti väärin
perustein taikka korvauksen saaja on antanut korvauksen maksamiseen olennaisesti vaikuttaneita
virheellisiä tietoja tai menetellyt vilpillisesti tai muutoin menetellyt valtionavustuslain (688/2001) 21
§:ssä tarkoitetulla tavalla.
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Sopimuksen purkautuessa tai irtisanottaessa sopimus, on toimeksisaajan palautettava se osuus
maksetuista korvauksista, joka kohdistuu aikaan, jolloin sopimusta ei ole noudatettu, ja siltä osin
kun sopimusta ei ole noudatettu.

11. Sovittelun seurannan ja valvonnan toteuttaminen

Toimeksisaaja on velvollinen antamaan aluehallintovirastolle sovittelulain seurantaa, valvontaa ja
maksatusta varten tarpeelliset tiedot. Toimeksiantajalla on oikeus valvoa ja ohjata tämän
sopimuksen perusteella järjestetyn toiminnan sisältöä ja taloutta sekä suorittaa sen edellyttämiä
tarkastuksia ja valvontaa siltä osin, kuin se on tarpeen sopimuksen noudattamisen toteamiseksi.

Toimeksisaaja on velvollinen antamaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle valtakunnallisen
rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden neuvottelukunnan määrittelemät tilastoluvut.

Toimeksisaajaa sitoo laissa säädetty salassapito- ja vaitiolovelvollisuus sovittelulain mukaisten
palvelujen tuottamisessa.

12. Palvelun kaksikielisyys

Toimeksisaajan tulee huomioida kielilain vaatimukset.  (Viite: kielilaki 423/2003)

13. Ammattihenkilöstön rikostaustan selvittäminen

Aluehallintovirasto varaa oikeuden selvittää palveluun osallistuvan ammattihenkilöstön
kelpoisuuden toimia lasten ja nuorten parissa.  (Viite: Laki lasten kanssa työskentelevien
rikostaustan selvittämisestä 504/2002)

14. Sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen

Sopimus on voimassa toistaiseksi 1.6.2012 lukien. Sopimusta on tehty kaksi (2) samansisältöistä
kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Sopimuksen irtisanominen tehdään kirjallisesti.
Irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta ja irtisanomisaika lasketaan siitä, kun toinen osapuoli on
saanut todistettavasti tiedon irtisanomisesta.

15. Sopimuksen purkaminen

Jos jompikumpi osapuoli rikkoo tätä sopimusta olennaisesti eikä toisen osapuolen kirjallisesta
huomautuksesta huolimatta toimi sopimuksen edellyttämällä tavalla, toisella osapuolella on oikeus
purkaa sopimus päättymään välittömästi.

Jos sopijaosapuoli asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan tai muuhun vastaavaan sen toimintaan
tai oikeustoimikelpoisuuden rajoittamista koskevaan poikkeukselliseen tilaan, niin sopimus
katsotaan purkautuneeksi, elleivät sopijaosapuolet toisin sovi.
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16. Riitojen ratkaisu

Sopimusta koskevat riidat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin.
Muutoin tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan hallintoriita-asiana Hämeenlinnan
hallinto-oikeudessa.

Hämeenlinnassa  .12   päivänä      huhtikuuta   2012

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue

Esa Ellala Leena Kirmanen
Johtaja Sosiaalihuollon tulosryhmävastaava,

sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja

Helsingissä ..päivänä toukokuuta 2012

Helsingin kaupunki

Laura Räty Olli Hari

apulaiskaupunginjohtaja kaupunginsihteeri

TIEDOKSI Ylijohtaja Anneli Taina
ESAVI / Talous- ja henkilöstöyksikkö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos


