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Kohtuutta
elämän pieniin ja
suuriin käänteisiin

Elämän palat
kohdalleen

Riidan voi ratkaista monella tavalla.
Tuomioistuinsovittelu on vaihtoehto,
joka huomioi osapuolten
todelliset tarpeet
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Lisätietoa tuomioistuinsovittelusta
www.oikeus.fi
tai
käräjäoikeudet

Tuomioistuinsovittelu
oikeudenkäynnin vaihtoehtona

Soveltuu lähes kaikkiin riitoihin

Mikä tuomioistuinsovittelu?

Joustava ja vapaamuotoinen

Oikeudenkäynti ei ole useinkaan paras keino ratkoa riitoja. Kevyempi ja halvempi tapa on pyytää

Millaisia asioita voidaan sovitella?
Lähes kaikkia riita-asioita. Tyypillisesti soviteltavat riidat liittyvät työsuhteeseen, asuntokauppoihin, huoltajuuteen, lasten tapaamiseen tai elatukseen, perintöihin,
velkomuksiin, vahingonkorvauksiin sekä yrityselämään.
Pienet riidat saadaan sovittelussa ratkaistua ennen
kuin niistä tulee suuria tai kalliita. Usein vuosia kestä-

käräjäoikeudelta riidan sovittelua. Sovittelijana
toimii käräjäoikeuden tuomari. Hän neuvottelee
osapuolten kanssa ja auttaa heitä löytämään
sopuratkaisun. Tuomari voi myös tehdä sovintoehdotuksen. Sovitteluun osallistuminen on vapaaehtoista ja siitä on hyvät kokemukset. Usein
löytyy ratkaisu, johon molemmat osapuolet
voivat sitoutua.

Haluan sovitella, miten menetellä?
Sovittelupyyntö esitetään käräjäoikeudelle. Se kannattaa tehdä jo riidan alkuvaiheessa. Näin menettelystä saadaan suurin hyöty pienimmillä kustannuksilla. Pyyntö tehdään kirjallisella hakemuksella.
Siinä kuvataan lyhyesti riita, osapuolten kannat
sekä kerrotaan hakijan näkemys siitä, millaisia edellytyksiä sovittelulle on. Jos riita on jo edennyt tuo-

vä, henkisesti raskas riitely ja epävarmuus pystytään

mioistuimen käsiteltäväksi, sovittelupyyntö voi olla

välttämään. Sovittelu on myös toimiva keino hallita

vapaamuotoisempi.

oikeudenkäynnin riskejä. Rikosasioita ei voida sovitella
tuomioistuinsovittelussa.

Mitä sovittelu maksaa?
Osapuolet vastaavat vain omista kustannuksistaan.
Syntyvät kulut ovat siten ennakoitavissa ja pysyvät
hallinnassa. Käräjäoikeus perii hakemuksena vireille tulleesta sovittelusta käsittelymaksun 250 euroa
(vuonna 2017). Mahdollisten avustajien käytöstä
kertyvistä kustannuksista osapuolet vastaavat vain
omalta osaltaan. Soviteltavaksi voidaan siirtää myös
riita-asiana vireille tullut asia. Tällöin sovittelusta peritään 500 euron oikeudenkäyntimaksu.

Menettely
huomioi osapuolten tarpeet

Puolueeton käräjäoikeuden
tuomari toimii sovittelijana

RIITA

Edullisempi kuin oikeudenkäynti

OIKEUDENKÄYNTI
• usein kallis ja hidas
• hävinnyt voi joutua
vastaamaan myös
vastapuolen kuluista
• keskittyy normeihin
ja sääntöihin
• käräjäoikeuden
tuomion jälkeen riita
usein jatkuu hovioikeudessa
Oikeudenkäynnissä
olevan asian voi
siirtää sovitteluun.

TUOMIOISTUINSOVITTELU
• edullinen ja nopea
• osapuolet vastaavat vain omista
kuluistaan
• keskittyy osapuolten tarpeisiin
• sovinto yleensä
päättää riidan

Jos sopua ei synny,
asiaa voi jatkaa
oikeudenkäynnissä.

Entä jos sovintoa ei synny?
Usein sovittelu johtaa tuomioistuimen vahvistamaan sovintoon, joka on sellaisenaan osapuolia
lopullisesti sitova. Aina ei kuitenkaan voi onnistua.
Sovittelija tai jompikumpi riidan osapuolista voi
lopettaa sovittelun, jos siihen ei näytä olevan edellytyksiä. Sen jälkeen riita-asian käsittelyä voidaan
jatkaa oikeudenkäynnissä.

Sovitteluistunto järjestetään
nopeimmillaan muutamassa viikossa,
viimeistään kahden kuukauden
kuluessa aloittamispäätöksestä

