
Tässä luvussa opit restoratiivisen oikeuden perusteet, mitä se on ja miten sitä
sovelletaan tehokkaasti. Opit myös sovittelusta ja löydät paljon muuta
mielenkiintoista materiaalia. 

RESTORATIIVINEN
OIKEUS

 
Lähestymistapa, jonka
tavoitteena on saattaa
konfliktin osapuolet yhteen,
jotta aiheutunut vahinko
voidaan korjata, ja joka
kannustaa vuoropuheluun,
myötätuntoon ja
ymmärrykseen. Siinä ei
pyritä syyttämään tai
rankaisemaan vahingon
aiheuttajaa, vaan
pikemminkin annetaan uhrin
ja tekijän olla osa
paranemisprosessia, jossa
laaditaan toimintasuunnitel-
ma, jotta uhri ja yhteisö
voivat siirtyä eteenpäin.

SOVITTELU
Sovittelun avulla pyritään luomaan

vuoropuhelua ja edistämään

yhteisymmärrystä konfliktissa olevien

yksilöiden tai ryhmien välille sovinnon

aikaansaamiseksi. Sovittelu tapahtuu

yleensä asianomaisten osapuolten ja

koulutetun sovittelijan välillä, joka toimii

riippumattomana kolmantena osapuolena.
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 ATL-valmentajan koulutusohjelma

Sosiaalisten suhteiden luominen, ylläpitäminen ja
korjaaminen; liittyminen yhteisöön 



Euroopan unioni ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lue lisää:

Suomen sovittelufoorumi
 

Sovittelusta tuomioistuinlaitoksen
sivuilla

 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu (STM)

 
Perheasioiden sovittelu

 
 Restorative Justice for All International

Institute - YouTube

Miten restoratiivista oikeutta
sovelletaan?

Uhrin ja rikoksentekijän välinen sovittelu
Tämä menetelmä tuo yhteen ensisijaisen uhrin
ja rikoksentekijän koulutetun sovittelijan
koordinoimaan tapaamiseen. Kun molemmat
osapuolet ovat saaneet puheenvuoron,
sovittelija auttaa heitä pohtimaan tapoja
päästä sovintoon ja haittojen korjaamiseen.

Ryhmäsovittelu
Restoratiivisessa ryhmässä prosessiin
osallistuu useampi asianosainen. Ensisijaisten
uhrien ja rikoksentekijöiden lisäksi mukaan
otetaan myös toissijaisia uhreja, kuten
perheenjäseniä, läheisiä ystäviä tai yhteisön
edustajia. Kolmas puolueeton osapuoli
(fasilitaattori) kokoaa heidät yhteen, ja he
keskustelevat aiheutuneesta vahingosta ja
mahdollisista hyvityksistä.

Parannus- ja tuomiopiirit
Tämä monivaiheinen menettely alkaa
"parantavalla piirillä", jossa osapuolet
keskustelevat tapahtuneesta, ja kaikille
annetaan mahdollisuus puhua. Jos tällainen
piiri osoittautuu rakentavaksi ja vilpittömäksi,
muodostetaan "tuomiopiiri", jossa
keskustellaan rangaistussuunnitelman
osatekijöistä. Piireihin osallistuu myös muita
yhteisön jäseniä, joilla on oikeutettu intressi
tapaukseen liittyen.

Yhteisön restoratiiviset lautakunnat (CRB)
CRB:t ovat pieniä ryhmiä, jotka koostuvat
aktiivisista kansalaisista, jotka on erityisesti
koulutettu järjestämään tapaamisia
rikoksentekijöiden kanssa. Prosessiin kuuluu
yleensä tapaaminen, jossa lautakunnan jäsenet
keskustelevat rikoksen luonteesta ja sen
kielteisistä vaikutuksista uhrille ja yhteisölle.
Lautakunta ehdottaa seuraamuksia, joista
keskustellaan ja päästään sopimukseen
rikoksentekijän ja uhrin kanssa.

https://sovittelu.com/sovittelu/
https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiat/riita-asiat/sovittelu.html
https://stm.fi/rikos-ja-riita-asioiden-sovittelu
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/sote-palvelut/perheoikeudelliset-palvelut/perheasioiden-sovittelu
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zzsJNs2Y5Ow
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zzsJNs2Y5Ow

