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Voit palauttaa täytetyn lomakkeen postitse osoitteeseen: 
 
Vantaan sovittelutoimisto 
Kielotie 5 A 
01300 Vantaa 
 
Täytäthän kaikki lomakkeen kohdat huolellisesti. Voit myös tarvittaessa jatkaa kääntöpuolelle. 
 
Aloitelomake on asianosaisjulkinen, ellei siitä ilmene perustetta salassapidolle. Salassapidon tulee perustua lakiin viranomaisen 
toiminnan julkisuudesta. Kaikilla aloitteen osapuolilla on mahdollisuus saada asianosaisjulkinen asiakirja tietoonsa pyydettäessä. 
 
• Vantaan sovittelutoimiston toimialueeseen kuuluvat seuraavat kunnat: Askola, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava,  
 Lapinjärvi, Loviisa, Mäntsälä, Myrskylä, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Pukkila, Sipoo, Tuusula ja Vantaa. 
 
• Aloitteen voi tehdä asianomainen, poliisi- tai syyttäjäviranomainen tai muu viranomainen. Alaikäisen huoltajalla tai  
 muulla laillisella edustajalla on oikeus tehdä aloite sovitteluun ryhtymisestä. Vajaavaltaiseksi julistettua täysi-ikäistä 
 henkilöä koskevassa asiassa aloitteen sovittelusta voi tehdä myös edunvalvoja. Perhe- ja lähisuhdeväkivaltarikoksissa 
 aloitteen voi tehdä vain poliisi tai syyttäjä. 
 
• Sovittelutoimisto selvittää sovittelun edellytykset sekä asianosaisten suostumuksen sovitteluun. Sovittelutoiminnan 
 vastuuhenkilö tekee päätöksen sovitteluun ottamisesta. 
 
• Sovittelualoite lähetetään oman asuinalueen sovittelutoimistoon. Aloite voidaan ottaa käsiteltäväksi myös siinä 
 toimistossa, jonka toimialueella rikos on tapahtunut. Sovittelutoimistojen yhteystiedot löytyvät THL:n verkkosivulta.
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Aloitteentekijä/nimi

Työpaikka ja ammatti (ei täytetä, jos aloitteentekijänä yksityishenkilö)

Yhteystiedot/osoite

Puhelin Sähköposti

Soviteltava rikos tai riita-asia

Asianosaiset ja heidän yhteystietonsa

Rikos tai riita-asian kuvaus

Liitteet tai asiakirjaviittaus

Asianosaisen tehdessä sovittelualoitteen rikosasiassa antaa hän sovittelutoimistolle 
suostumuksensa hakea asiaa koskevat asiakirjat poliisiviranomaiselta.

Paikka Päiväys Allekirjoitus
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Liitteet tai asiakirjaviittaus
Asianosaisen tehdessä sovittelualoitteen rikosasiassa antaa hän sovittelutoimistolle
suostumuksensa hakea asiaa koskevat asiakirjat poliisiviranomaiselta.
Paikka
8.0.1320.1.339988.326450
Tehty uusi 19.12.16 ja läh. Iida Andersson
Korjattu 16.8.17 ja läh. Iida Andersson
Korjattu 11.10.17 ja läh. hyväksyttäväksi Iida Andersson
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