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lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annettuun lakiin (361/1983) uusi 3 a luku

seuraavasti:

3 a luku

Huolto- ja tapaamisriitojen tuomioistuin-
sovittelu

17 a §

Tuomioistuinsovittelulain soveltaminen

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koske-
van riitaisen asian tuomioistuinsovitteluun
sovelletaan riita-asioiden sovittelusta ja so-
vinnon vahvistamisesta yleisissä tuomiois-
tuimissa annettua lakia (394/2011).

17 b §

Asiantuntijapalveluiden järjestäminen

Kunnan, jonka alueella käräjäoikeuden
hallinnollinen kanslia sijaitsee, tulee huoleh-
tia siitä, että käräjäoikeuden käytettävissä on
riittävä määrä riita-asioiden sovittelusta ja so-
vinnon vahvistamisesta yleisissä tuomiois-
tuimissa annetun lain 5 §:ssä tarkoitettuja
asiantuntija-avustajia lapsen huoltoa ja tapaa-
misoikeutta koskevien riitojen sovittelua var-

ten. Kaksikielisessä tuomiopiirissä kunnan on
huolehdittava siitä, että käräjäoikeuden käy-
tettävissä on asiantuntijapalveluita sekä suo-
men että ruotsin kielellä. Kunnassa asiantun-
tijapalveluiden järjestämisestä vastaa sosiaa-
lihuoltolain (710/1982) 6 §:n 1 momentissa
tarkoitettu sosiaalihuollosta vastaava toimi-
elin.

17 c §

Asiantuntija-avustajan pätevyysvaatimukset

Asiantuntija-avustajalla tulee olla Sosiaali-
ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ter-
veydenhuollon ammattihenkilöistä annetun
lain (559/1994) nojalla myöntämä oikeus
harjoittaa laillistettuna ammattihenkilönä
psykologin tai lastenpsykiatrin ammattia
taikka sosiaalihuollon ammatillisen henkilös-
tön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain
(272/2005) 3 tai 14 §:n mukainen sosiaali-
työntekijän kelpoisuus tai muu soveltuva
ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi asian-
tuntija-avustajalla tulee olla tehtävän hoita-
misessa edellytettävä täydennys- ja lisäkoulu-

HE 186/2013
LaVM 1/2014
EV 21/2014

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20130186


tus sekä kokemusta työskentelystä eroperhei-
den kanssa.

17 d §

Asiantuntijapalveluiden korvaaminen

Valtio maksaa asiantuntijapalveluiden jär-
jestämisestä vastuussa olevalle kunnalle kor-
vauksen asiantuntija-avustajan käyttämisestä
huoltoriitojen tuomioistuinsovittelussa. Kor-
vaus maksetaan laskennallisena päiväkohtai-
sena korvauksena sovitteluistunnossa avusta-
misesta ja tuntiperusteisena korvauksena is-
tunnon ulkopuolella suoritetuista toimenpi-

teistä. Jos sovittelu toimitetaan käräjäoikeu-
den hallinnollisen kanslian sijaintikunnan tai
erikseen sovitun asiantuntija-avustajan pää-
asiallisen työskentelypaikan ulkopuolella,
kunnalle korvataan sovittelun aiheuttamat
matka- ja majoituskustannukset sekä asian-
tuntijalle maksettava päiväraha. Valtioneu-
voston asetuksella annetaan tarkempia sään-
nöksiä päivä- ja tuntiperusteisen korvauksen
määrästä, toimenpiteistä, joista tuntiperustei-
nen korvaus maksetaan sekä korvattavista ku-
luista.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko-
kuuta 2014.
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