
katusovittelu

”Nuorten konfl iktien 
sovittelua - rikoksilla tai 
häiriökäyttäytymisellä 

oireilevan nuoren 
pysäyttämistä ja 

kokonaisvaltaista 
auttamista”



Katusovittelu on nuorten 
konfl iktien selvittämiseen 
kehitetty sovittelun malli. 
Siinä pysäytetään huolta 
aiheuttavalla käyttäytymisellä 
oireileva nuori havaitsemaan 
tekonsa seuraukset ja anne-
taan hänelle mahdollisuus 
ottaa aidosti vastuu teoistaan. 
Katusovittelussa nuori kohtaa 
vahinkoa kärsineen osapuolen. 
Turvallisen sovittelun 
varmistavat Turun NMKY:n 
puolueettomat aikuiset 
sovittelijat. 

Katusovittelussa tukea saavat 
sekä uhri että tekijä. Nuoren 
huoltajat otetaan tilanteen 
selvittelyyn mukaan alusta 
lähtien.

Tarkoituksena ei ole nuoren 
rankaiseminen, vaan kasvat-
taminen ja tarvittaessa 
huolestuttavaan kierteeseen 
ajautuneen nuoren 
pysäyttäminen. Tavoitteena 
on teon hyvitykseksi löytää 
muu ratkaisu kuin suuri 
rahallinen korvaus. Nuoren 
kohdalla se voi olla esimerkiksi 
valvottu työkorvaus tai 
käyttäytymissopimus. 

”Tavoitteena on 
vakiintunut työtapa, 

joka paitsi auttaa 
ratkomaan 

ristiriitatilanteita 
myös mahdollistaa 

positiivisen 
puuttumisen 

oireilevan nuoren 
elämään.” 

Heikki Turkka, Aseman Lapset

katusovittelu on?
mitä Kenelle ja milloin?

� Alle 18-vuotiaiden rikos- ja 
riita-asioissa, erityisesti alle 
15-vuotiaiden jutuissa.  

� Kiusaamisjutuissa ja nuorten 
keskinäisissä riidoissa jo ennen 
tilanteiden kärjistymistä.

� Kun nuorten konfl iktien selvit-
telyssä tarvitaan ulkopuolisia ja 
puolueettomia aikuisia.

� Katusovittelu ei poissulje muita 
toimenpiteitä samassa asiassa. 
Katusovitteluun osallistuminen 
on vapaaehtoista ja maksutonta.



katusovitteluun?Kenelle ja milloin?

miksi juuri katusovitteluun?

�  Turun NMKY:n sovittelijoihin voi ottaa yhteyttä hyvin 
matalalla kynnyksellä. Katusovittelu käynnistyy nuorten 
omasta, huoltajien, koulun tai viranomaisten aloitteesta. 
Siihen tarvitaan kuitenkin kaikkien osapuolten suostu-
mus. 

� Katusovittelu toimii myös yhteistyössä Varsinais-Suo-
men sovittelutoimiston ja Ankkuripoliisin kanssa. Tällöin 
poliisi tai sovitteluohjaaja valikoi viranomaisille tulleista 
nuorten rikos- tai riita-asioista ne, joissa katusovittelus-
ta voisi olla hyötyä. Yhteistyösovittelut tehdään sovit-
telutoimistossa niin, että jutun toinen sovittelija on ka-
tusovittelija ja toinen toimiston vapaaehtoissovittelija. 

� Sovittelijat ovat konfl iktista ulkopuolisia kasvatus-
alan ammattilaisia. Katusovittelu tarjoaa mahdollisuuden 
kasvatukselliseen yhteistyöhön perheiden kanssa koko 
sovitteluprosessin ajan ja myös sen jälkeen.

� Katusovittelu antaa mahdollisuuden teon hyvittämiseen 
muulla kuin rahallisella korvauksella, esimerkiksi valvottu 
työkorvaus tai käyttäytymissopimus. Mahdollisen 
työkorvauksen valvoo Turun NMKY:n nuorisotyön 
ammattilainen.

� Nuori saa ohjausta vastuunottoon ja parempiin 
konfl iktinratkaisumenetelmiin.

� Turun NMKY auttaa nuorta ja perhettä tarvittaessa myös 
sovittelun jälkeen ohjaamalla jatkopalveluihin tms.
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yhteystiedot

hankkeesta ja turun nmky:stÄ
Turun NMKY on saanut vuosille 2019-2021 STEA:lta  
rahoituksen katusovittelutyön käynnistämiseen 
Turun seudulla. Työtä tehdään yhdessä katusovit-
telumallin Suomeen tuoneen Aseman Lapset ry:n 
kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat Lounais-Suo-
men poliisilaitos, Varsinais-Suomen sovittelu- 
toimisto ja Turun kaupunki.

NMKY – YMCA on maailman suurin ei-poliittinen 
nuorisoliike, jonka toimintaa ohjaa YMCA- 
maailmanliiton tunnuslause ”Empowering Young 
People”. NMKY – YMCA:n parissa toimii maailman-
laajuisesti noin 58 miljoonaa ihmistä. 

Turun NMKY – YMCA Turku tarjoaa avointa ilta- ja 
viikkotoimintaa, mm. liikuntaa, musiikkia, partiota, 
tapahtumia, kursseja, sekä leirejä – kaikenikäisille 
- miehille ja naisille. Sosiaalitoiminta tukee amma-
tillisesti ja kehittää järjestölähtöistä auttamista. 
Toiminnan piirissä on noin 2500 lasta, nuorta ja 
aikuista. 

Katusovittelu on osa Turun NMKY:n nuorisotoimin-
taa ja sitä toteuttavat kasvatusalan koulutuksen 
saaneet työntekijät. Kaikilla sovittelijoilla on myös 
Aseman Lasten katusovittelukoulutus.  


