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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lag om ändring av lagen om medling vid brott och i vissa 
tvister 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att lagen 
om medling vid brott och i vissa tvister änd-
ras. Skyldigheten att ordna medlingstjänster 
koncentreras till Institutet för hälsa och väl-
färd och tillsynen över ordnande av med-
lingsverksamhet ska utföras av Tillstånds- 
och tillsynsverket för social- och hälsovår-

den. I bestämmelsen om ändringssökande 
görs det vissa preciseringar, och därutöver 
förtydligas vissa av medlingsbyråns skyldig-
heter. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 
2016. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Inledning 

Vid den medling som avses i lagen om 
medling vid brott och i vissa tvister 
(1015/2005, nedan medlingslagen) är det frå-
ga om en avgiftsfri tjänst där det ordnas möj-
lighet för den misstänkte och brottsoffret att 
genom en opartisk medlares förmedling mö-
tas i förtrolighet för att behandla de psykiska 
och materiella skador som ett brott orsakat 
offret och att på egen hand försöka komma 
överens om åtgärder för att gottgöra dessa 
skador. När det bedöms om ett brott är lämp-
ligt för medling eller inte ska tillvägagångs-
sättet, förhållandet mellan den misstänkte 
och brottsoffret samt övriga omständigheter 
som helhet beaktas. Medling kan även till-
lämpas i sådana tvister där åtminstone en part 
är en fysisk person. I fråga om medling i tvis-
ter gäller i tillämpliga delar vad som i med-
lingslagen föreskrivs om medling vid brott. 

Enligt den gällande medlingslagen är regi-
onförvaltningsverken skyldiga att ordna med-
lingstjänster. Deras praxis i fråga om styr-
ning och tillsyn har varierat, vilket har tagit 
sig uttryck som en splittring vid genomfö-
randet av medlingsverksamheten och försatt 
klienterna i en inbördes ojämlik ställning. 
För att rätta till dessa missförhållanden före-
slås det i propositionen att skyldigheten att 
ordna tjänsterna koncentreras till en myndig-
het. Det föreslås att den myndighet som an-
svarar för att ordna tjänsterna ska vara Insti-
tutet för hälsa och välfärd som har skött stati-
stikföringsuppgifter och forsknings- och ut-
vecklingsuppgifter i anslutning till medling i 
enlighet med det resultatavtal som ingåtts 
med social- och hälsovårdsministeriet. Dess-
utom föreslås det att Tillstånds- och tillsyns-
verket för social- och hälsovården (nedan 
Valvira) ska ansvara för tillsynen över ord-
nandet av medlingstjänster. 
 
2  Nuläge  

2.1 Lagstiftning och praxis 

Medlingslagen trädde i kraft den 1 januari 
2006. Medling har dock i Finland genomförts 
som frivilligarbete sedan 1980-talet. Numera 

är medling vid brott och i tvister ett förfaran-
de som bygger på frivillighet och regleras i 
lag och som baserar sig på de mänskliga rät-
tigheterna och de grundläggande fri- och rät-
tigheterna samt på värdena och principerna 
inom restorativ, dvs. korrigerande rätt. Enligt 
regeringsprogrammet främjas i syfte att på-
skynda rättegångsförfarandet användningen 
av medling som tvistlösningsmetod i olika 
brottmål och tvistemål. 

Den allmänna ledningen, styrningen och 
övervakningen av medlingsverksamheten 
ankommer på social- och hälsovårdsministe-
riet. För styrningen, tillsynen och utvecklan-
det på riksnivå av medlingsverksamheten 
finns i anslutning till social- och hälsovårds-
ministeriet en delegation för medling vid 
brott som tillsätts av statsrådet för tre år i 
sänder. Närmare bestämmelser om delega-
tionens uppgifter och sammansättning utfär-
das genom förordning av statsrådet. 

Regionförvaltningsverken är enligt den gäl-
lande lagen skyldiga att ordna medlingstjäns-
ter. Enligt 7 § i medlingslagen är regionför-
valtningsverket skyldigt att ordna medlings-
verksamhet så att tjänsten är tillgänglig och 
ändamålsenligt genomförd inom verkets hela 
verksamhetsområde. Tjänsteleverantören kan 
vara en kommun eller någon annan offentlig 
eller privat aktör som regionförvaltningsver-
ket ingår ett uppdragsavtal med. Regionför-
valtningsverken styr, handleder och överva-
kar medlingsbyråerna vid tillhandahållandet 
av medlingstjänster och ska nationellt och 
lokalt sörja för ordnandet av kompletterande 
utbildning för personer som deltar i med-
lingsverksamhet. Dessutom ansvarar region-
förvaltningsverken för fördelningen till med-
lingsbyråerna av den ersättning som staten 
beviljar för ordnande av medlingstjänster och 
övervakar användningen av detta anslag. 

Vid utgången av 2013 fanns det i Finland 
19 tjänsteleverantörer som ordnade med-
lingstjänster. En del av medlingsbyråerna har 
dessutom upprättat olika typer av filialer. Vid 
en medlingsbyrå ansvarar den person som är 
ansvarig för medlingsverksamheten för pla-
nering, utvecklande och ändamålsenligt ge-
nomförande av verksamheten, och medlings-
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handledaren handleder och övervakar med-
larnas verksamhet. 

Forsknings- och utvecklingscentralen för 
social- och hälsovården (nedan Stakes) och 
senare Institutet för hälsa och välfärd har se-
dan medlingslagen trädde i kraft årligen sam-
lat in statistiska uppgifter om medling och 
offentliggjort en statistikrapport om dem. 
Uppgiften har ursprungligen haft samband 
med Stakes och Institutet för hälsa och väl-
färds uppgifter som statistikmyndighet. Från 
och med 2008 har social- och hälsovårdsmi-
nisteriet genom ett resultatavtal gett Stakes 
och senare Institutet för hälsa och välfärd i 
uppgift att samordna det riksomfattande ar-
betet med att utveckla medling, att föra stati-
stik över medling och att ansvara för upp-
följning av och forskning om medlingsverk-
samhet. Institutet för hälsa och välfärd har 
t.ex. ansvarat för insamlingen och analyse-
ringen av statistiska uppgifter om medling 
samt producerat handböcker och broschyrer 
om medling avsedda för tjänsteleverantörer-
na. Dessutom har Institutet för hälsa och väl-
färd bl.a. ansvarat för ordförandeskapet i de-
legationen för medling vid brott, skött den 
riksomfattande kommunikationen om med-
ling och för olika publikationer producerat 
artiklar om medling. Institutet för hälsa och 
välfärd har även upprätthållit ett utbildnings-
nätverk för medling, dvs. en internetbaserad 
arbetsmiljö för medlingsaktörernas interna 
kommunikation och gemensamma utveck-
ling, ordnat årliga konferenser och utveck-
lingsdagar för medlingspersonal i samarbete 
med regionförvaltningsverken samt utbildat 
medlingspersonal särskilt om medling vid 
våld i närrelationer och vid familjevåld. Insti-
tutet för hälsa och välfärd har deltagit i det 
nationella, nordiska och internationella 
forsknings- och utvecklingsarbetet om med-
ling. 

Medlingsverksamhet som bygger på lagen 
har bedrivits i åtta år. När medlingslagen be-
reddes bedömde man att ca 12 000 fall kom-
mer att behandlas vid medling varje år, om 
verksamheten är välorganiserad och samar-
betet mellan medlingsbyråerna och myndig-
heterna fungerar. Antalet fall var som högst 
2011 då sammanlagt 13 240 brott- och tvis-
temål lämnades till medling. Enligt statistiska 
uppgifter från Institutet för hälsa och välfärd 

gick sammanlagt 11 586 fall till medling 
2013, vilket är 12,5 procent mindre än 2011. 
Av dessa var ca 4 procent tvistemål. Den 
svaga nedgången i antalet fall som lämnats 
till medling beror sannolikt på att antalet 
brott som kommit till polisens kännedom har 
minskat. Andra orsaker kan vara att med-
lingstjänsternas verksamhetsområden har 
omorganiserats och att detta har medfört änd-
ringar, att de brott som polisen utreder inte 
lämpar sig för medling samt att polisens och 
åklagarens egen praxis vid lämnande till 
medling varierar. Dessutom kan myndighe-
ternas tillgängliga alternativ att begränsa för-
undersökningen och hänvisa till skriftligt för-
farande ha lett till att antalet initiativ minskat. 

År 2013 lämnades 2,4 procent av alla brott 
mot strafflagen som polisen fick kännedom 
om till medling. De olika regionförvaltnings-
verkens områden avviker dock från varandra: 
flest brottmål hänvisades till medling inom 
Regionförvaltningsverket i Lappland 
(3,8 procent) och minst inom Regionförvalt-
ningsverket i Södra Finland (1,9 procent). 
Det bör dock påpekas att det totala antalet 
brott som polisen fått kännedom om inklude-
rar även brott som inte lämpar sig för den 
medling som avses i medlingslagen, såsom 
ekonomiska brott eller narkotikabrott. Kvan-
titativt sett flest fall lämnades till medling 
inom Regionförvaltningsverket i Södra Fin-
lands område (4 197 initiativ, dvs. ca 36 pro-
cent av alla fall som lämnades till medling). 

Medlingens resultat kan påverka parternas 
rättsliga ställning i de olika faserna av straff-
processen. En eventuell förlikning eller ett 
avtal i ärendet kan utgöra en grund för att 
begränsa förundersökningen, låta bli att 
väcka åtal, avstå från att döma ut straff eller 
döma ut ett lindrigare straff samt för att till-
lämpa en lindrigare straffskala och ändra 
straffarten. Polis- och åklagarmyndigheterna 
bedömer varje helhet från fall till fall och be-
slutar självständigt vilken betydelse de ger 
medling och förlikning vid straffprocessen. 
Med tanke på parterna är det vid medling 
däremot främst fråga om att aktivt delta i be-
handlingen och avgörandet av händelserna i 
anslutning till brottet eller tvistemålet, att 
gottgöra offret och att hjälpa förövaren och 
offret att återgå till att vara fungerande sam-
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hällsmedlemmar samt att stärka samhällsvär-
dena. 

Enligt medlingslagen ankommer den all-
männa övervakningen av medlingsverksam-
heten på social- och hälsovårdsministeriet, 
men i lagen finns det inga närmare bestäm-
melser om tillsyn. Under den tid som lagen 
har varit i kraft har social- och hälsovårdsmi-
nisteriet fått några enskilda klagomål som har 
gällt antingen innehållet i medlingstjänsten 
eller utnämnandet av en person till frivillig 
medlare.  
 
2.2 Bedömning av nuläget 

Enligt medlingslagen är uppgifterna och 
ansvaret i fråga om medling vid brott och i 
tvistemål fördelade på social- och hälso-
vårdsministeriet, delegationen för medling 
vid brott, de olika regionförvaltningsverken, 
medlingsbyråerna och medlarna. Dessutom 
har Institutet för hälsa och välfärd skött stati-
stikföringsuppgifter och forsknings- och ut-
vecklingsuppgifter i enlighet med det resul-
tatavtal som ingåtts med social- och hälso-
vårdsministeriet. Av den förfrågan som våren 
2014 riktades till tjänsteleverantörerna, regi-
onförvaltningsverken, Institutet för hälsa och 
välfärd och organisationer inom medlings-
branschen och av annan respons på medling 
har det framgått att den nuvarande förvalt-
ningen upplevs vara oöverskådlig och ha allt-
för många faser. Den förvaltningsmässiga 
splittringen har orsakat problem vid ordnan-
det av enhetliga medlingstjänster och i aktö-
rernas ömsesidiga samarbete, vilket har för-
svårat det övergripande utvecklandet av 
verksamheten. 

Att förvaltningen av medlingsverksamhe-
ten är utspridd på många olika aktörer har 
återspeglat sig negativt i medlingsverksam-
heten. Detta har märkts bl.a. som brister i 
verksamhetens planmässighet, dvs. enhetliga 
praxis har inte i tillräcklig utsträckning ut-
vecklats, och uppgiftsområdena, ansvarsför-
hållandena och samarbetet mellan aktörerna 
har delvis varit oklara. På grund av splitt-
ringen i förvaltningen har inte heller moderna 
elektroniska metoder för datahantering kun-
nat utvecklas och utnyttjas till fullo vid med-
lingsverksamheten. Den utbildning i medling 
som har ordnats av regionförvaltningsverken, 

tjänsteleverantörerna och i någon mån av In-
stitutet för hälsa och välfärd har i fråga om 
planering och utvecklande varit varken lång-
siktig eller målinriktad. 

Faktumet att skyldigheten att ordna med-
lingstjänster är fördelad på flera olika region-
förvaltningsverk har gett upphov till särskilt 
mycket kritik. Enligt den erhållna responsen 
varierar regionförvaltningsverkens styrnings- 
och tillsynspraxis, vilket märks som en splitt-
ring i genomförandet av medlingsverksamhe-
ten. Inom de olika regionförvaltningsverkens 
verksamhetsområden har egna verksamhets-
modeller och anvisningar utarbetats i stället 
för att riksomfattande enhetliga praxis skulle 
ha skapats. Regionförvaltningsverken har va-
rierande resurser till sitt förfogande för styr-
ning av medlingsverksamheten, vilket försät-
ter både tjänsteleverantörerna och de som 
deltar i medlingen i en inbördes ojämlik 
ställning. Längden på uppdragsavtalen om 
tillhandahållande av medlingstjänster har va-
rierat, och att uppdragsavtalen och arbetsvill-
koren avviker från varandra har orsakat att 
medlingsbyråernas personal har känt att de 
inte behandlas lika. Medlingstjänsterna har 
inte heller ur klienternas synvinkel varit till-
räckligt enhetliga, och olägenheterna har i 
viss mån återspeglat sig även i samarbetet 
med andra myndigheter. En del av dem som 
gett respons anser däremot att en av fördelar-
na med att regionförvaltningsverken är skyl-
diga att ordna tjänster är att regionala skill-
nader beaktas. 

Den roll Institutet för hälsa och välfärd spe-
lar i medlingens uppgiftsområde har delat 
åsikterna. Förvirring har förorsakats av att 
Institutet för hälsa och välfärd har haft en 
framträdande roll vid styrningen av med-
lingsverksamheten, även om institutet enligt 
medlingslagen inte har några som helst upp-
gifter i anslutning till medling. En del av dem 
som gett respons har även upplevt att social- 
och hälsovårdsministeriet har velat överföra 
den styrningsuppgift som ministeriet har en-
ligt lagen till Institutet för hälsa och välfärd. 
Av responsen framgår det däremot också att 
en del anser att Institutet för hälsa och väl-
färds kunskaper vid styrningen och utveck-
landet av medlingsverksamheten inte har ut-
nyttjats och att institutets uppgifter bör fast-
ställas i medlingslagen. 
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Flera av dem som gett respons upplever att 
social- och hälsovårdsministeriet och delega-
tionen för medling vid brott som finns i an-
slutning till ministeriet inte har uppfyllt sina 
uppgifter. Ministeriets ledning och styrning 
anses vara alltför obetydlig, och delegationen 
anses inte ha dragit upp tillräckliga riktlinjer 
för medling eller åtminstone inte ha sett till 
att de genomförts. Av responsen framgår det 
även att en del av dem som svarat anser att 
medlingsverksamheten inte bör höra till soci-
al- och hälsovårdsministeriets förvaltnings-
område utan till justitieministeriets. Detta har 
motiverats med att medling framför allt har 
setts som en del av rättssystemet och med att 
den besparing medling innebär främst märks 
inom åklagar- och domstolsväsendet, dvs. 
inom justitieministeriets förvaltningsområde. 
En del av dem som svarat har däremot påpe-
kat att det vid medlingsverksamhet är fråga 
om ett förfarande som uttryckligen avviker 
från en rättsprocess och som har ett nära 
samband med social- och välfärdstjänsterna 
samt en viktig uppgift när det gäller att före-
bygga utslagning och stödja samhörighet. 
Enligt dem genomförs medlingens restorativa 
värden bättre om de sorterar under social- 
och hälsovårdsministeriet än under justitie-
ministeriet. 

Enligt medlingslagen ankommer den all-
männa övervakningen av medlingsverksam-
heten på social- och hälsovårdsministeriet, 
men i lagen finns det inga närmare bestäm-
melser om tillsyn. Bestämmelserna i med-
lingslagen behöver till denna del preciseras. 
 
 
3  Målsättning och de vikt igaste  

förs lagen 

3.1 Koncentrering av skyldigheten att 
ordna medlingstjänster 

Det har bedömts om medlingslagen ska 
höra till justitieministeriets förvaltningsom-
råde i stället för till social- och hälsovårds-
ministeriets, såsom en del av dem som gett 
respons har föreslagit. Detta kan dock inte 
anses ändamålsenligt med beaktande av med-
lingens sociala betydelse och karaktär som 
framför allt en samhällelig tvistlösningsme-
tod. Dessa egenskaper kommer sannolikt att 

försvagas om medling görs till en nära an-
knuten del av det straffrättsliga systemet. 

På grund av de problem som beskrivs i fö-
regående kapitel har utgångspunkten i be-
dömningen av ändringsbehoven i anslutning 
till medlingslagen varit att förvaltningen av 
medlingsverksamheten ska ordnas centralise-
rat så att styrningen av verksamheten är en-
hetlig. En koncentrering av förvaltningen un-
derlättar avtalandet om och genomförandet 
av gemensamma riktlinjer för medling samt 
ger medling en starkare image och ökar där-
igenom kännedomen om medling och främ-
jar att ärenden lämnas till medling. På detta 
sätt kan man stärka medlingens ställning i det 
finska systemet för socialservice och i det 
finska rättssystemet. En centraliserad för-
valtning utjämnar även ojämlikheten mellan 
olika områden och ökar således likabehand-
lingen av dem som deltar i medling i landets 
olika delar. Dessutom underlättar koncentre-
ringen samarbetet mellan de olika myndighe-
terna i ärenden som gäller medlingslagen. 

De erfarenheter som man i Norge har av att 
centralisera förvaltningen av medling ger 
stöd till vad som nämns ovan. I Norge stifta-
de man redan 1991 en lag om medling, som 
första land i världen. Medlingsverksamheten 
var till en början oenhetlig och den var före-
mål för mycket kritik. För att utveckla och 
förenhetliga medlingstjänsterna och etablera 
medlingens roll koncentrerades förvaltningen 
av medling 1998 till centralbyrån för medling 
(Konfliktrådet), som finns i samband med ju-
stitieministeriet. Enligt erfarenheterna i Nor-
ge har koncentreringen stärkt medlingsverk-
samhetens ställning och fått de övriga myn-
digheterna att bli övertygade om medlingens 
betydelse vid minskandet av brottslighet. Ar-
betstagarna på lokalnivå har varit nöjda med 
den tydliga förvaltningsmodellen som har 
möjliggjort att praxis i anslutning till medling 
har förenhetligas. På detta sätt har man ge-
nom koncentreringen uppnått fördelar även 
på individnivå. 

I Finland innebär en koncentrering av för-
valtningen i praktiken att en enda aktör an-
svarar för ordnandet av medlingstjänster på 
riksomfattande nivå och för styrningen av 
medlingsverksamheten. De tjänsteleverantö-
rer som hörts har i stor utsträckning under-
stött en sådan modell för en centraliserad 



 RP 329/2014 rd  
  

 

7

förvaltning och sett den som en lösning på 
den nuvarande förvaltningen som är oenhet-
lig, tung och har många faser. Man har som 
alternativa sätt att genomföra en centraliserad 
förvaltning övervägt att koncentrera skyldig-
heten att ordna medlingstjänster antingen till 
ett regionförvaltningsverk eller till Institutet 
för hälsa och välfärd. 

För en koncentrering av skyldigheten att 
ordna tjänster till ett regionförvaltningsverk 
talar faktumet att medling är en naturlig del 
av regionförvaltningsverkens uppgiftsområde 
och att ett regionförvaltningsverk fungerar 
som regional rättsskyddsmyndighet. Region-
förvaltningsverken har lång erfarenhet av 
medlingsverksamhet och ett nätverk av verk-
samhetsställen som täcker hela landet, vilket 
innebär att organisationen till denna del skul-
le vara färdig. Även medlingens bransch-
övergripande karaktär blir beaktad, eftersom 
man vid regionförvaltningsverken sköter fle-
ra olika ministeriers ärenden. Enligt respon-
sen från regionförvaltningsverken vill de att 
skyldigheten att ordna medlingsverksamhet 
kvarstår hos dem. 

I propositionen föreslås det dock att skyl-
digheten att ordna medlingstjänster koncent-
reras till Institutet för hälsa och välfärd. Insti-
tutet för hälsa och välfärd är en riksomfat-
tande myndighet som är underställd social- 
och hälsovårdsministeriet och som redan i 
nuläget aktivt deltar i utvecklandet av med-
lingsverksamheten. Medling vid brott och 
tvister har starka sociala dimensioner, och 
enligt 1 § i lagen om Institutet för hälsa och 
välfärd (668/2008) ingår i institutets verk-
samhetsområde bl.a. främjande av befolk-
ningens välfärd, förebyggande av sociala 
problem och utveckling av socialvården och 
dess service. Uppgiften passar bra in i Insti-
tutet för hälsa och välfärds nya organisa-
tionsmodell, där en avdelning, styr, ordnar 
och producerar statliga social- och hälso-
vårdstjänster och svarar för den myndighets-
verksamhet som hör till det egna uppgiftsom-
rådet. En koncentrering av skyldigheten att 
ordna medling till avdelningen i fråga möj-
liggör också positiva synergieffekter för ut-
vecklandet av ett informationssystem för 
medlingen. Det är viktigt att utvecklandet av 
detta system sker i samarbete med vissa 
andra projekt som gäller informationssystem 

och som pågår inom statsförvaltningen. Ett 
exempel på sådana är projektet för att ut-
veckla ärende- och dokumenthanteringen 
inom åklagarväsendet och vid de allmänna 
domstolarna (AIPA), som den nya avdel-
ningen vid Institutet för hälsa och välfärd ut-
över medlingen också har andra kontaktytor 
till. 

Institutet för hälsa och välfärd har gedigna 
kunskaper om medling, och de har hittills 
delvis inte utnyttjats. Genom att koncentrera 
skyldigheten att ordna medlingstjänster till 
Institutet för hälsa och välfärd kan forsk-
ningsdata om medling och kunskaper som 
erhållits vid utbildning tillämpas direkt vid 
medlingsverksamheten. Den övriga datare-
serven inom social- och hälsovården utgör ett 
stöd för beslutsfattande om medling, och in-
stitutets branschövergripande sakkunskaper 
kan också utnyttjas vid medlingsverksamhe-
ten. Den erhållna responsen om medling stö-
der dessutom till största delen alternativet att 
ansvaret för att ordna tjänster koncentreras 
till Institutet för hälsa och välfärd. 
 
3.2 Bestämmelser om tillsyn över ord-

nande av medlingstjänster 

I medlingslagen finns det inga egentliga 
bestämmelser om tillsyn, även om den all-
männa övervakningen av medlingsverksam-
heten enligt lagen ankommer på social- och 
hälsovårdsministeriet. Dessutom övervakar 
regionförvaltningsverken i praktiken den 
verksamhet som de som tillhandahåller med-
lingstjänster bedriver och hur tjänsteleveran-
törerna använder det anslag som är avsett för 
medlingsverksamhet. För förvaltningen av 
medling behövs det dock en aktör som vid 
behov tar ställning till t.ex. klagomål som 
gäller ordnande av medlingstjänster. 

Medling är under social- och hälsovårds-
ministeriets allmänna styrning framför allt en 
social- och hälsovårdstjänst. Ur denna syn-
vinkel är det naturligt att samma aktör som i 
övrigt övervakar social- och hälsovården 
övervakar ordnandet av medlingsverksamhe-
ten. På riksnivå är denna myndighet Valvira. 

Det föreslås att Valvira ska utöva tillsyn 
över skyldigheten att ordna medlingstjänster. 
På grund av karaktären hos ärendet som 
övervakas och syftet med övervakningen är 
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det tillräckligt att övervakningen sker i efter-
hand och baserar sig på klagomål. Tillämpli-
ga är bestämmelserna om förvaltningsklagan 
i 8 a kap. i förvaltningslagen (434/2003), vil-
ka trädde i kraft den 1 september 2014. 

Att Valvira ska utöva tillsyn över ordnan-
det av medlingstjänster innebär att en ny 
myndighet inkluderas i medlingsverksamhe-
ten, vilket inte uppfyller önskemålen från 
dem som gett respons om att förvaltningen 
bör förenklas och att antalet myndigheter 
som deltar i verksamheten reduceras. Det 
måste dock i lagen finnas en uttrycklig be-
stämmelse om tillsyn över ordnandet av med-
lingstjänster, och ingen av aktörerna enligt 
den gällande lagen är lämpad för denna upp-
gift. Dessutom ska det beaktas att Valviras 
roll i fråga om medlingens uppgiftsområde är 
mycket begränsad och att den i praktiken 
sannolikt blir mycket obetydlig. 
 
 
4  Proposi t ionens konsekvenser 

4.1 Ekonomiska konsekvenser och kon-
sekvenser för myndigheterna 

I nuläget använder regionförvaltningsver-
ken och statens ämbetsverk på Åland till 
uppgifter enligt medlingslagen sammanlagt 
ca 2,77 årsverken, medan det vid Institutet 
för hälsa och välfärd används 1,2 årsverken 
för medling. Att skyldigheten att ordna med-
lingstjänster koncentreras till Institutet för 
hälsa och välfärd medför nya uppgifter för 
institutet och förutsätter att det får mer resur-
ser. Enligt Institutet för hälsa och välfärds 
bedömning borde det för uppgiften ha sam-
manlagt 3,5 årsverken. Detta innebär en be-
sparing på 0,47 årsverken jämfört med nulä-
get, när man beaktar de årsverken som sam-
manlagt används för medling vid regionför-
valtningsverken, på Åland och vid Institutet 
för hälsa och välfärd. En koncentrering inne-
bär dessutom besparingar i och med att de 
administrativa stöduppgifterna i anslutning 
till skyldigheten att ordna tjänster i fortsätt-
ningen sköts vid en myndighet, vilket effek-
tiviserar verksamheten. 

Det föreslås att Valvira ska utöva tillsyn 
över ordnandet av medlingsverksamheten. 
Behovet av tillsyn kan antas vara obetydligt, 

särskilt då avsikten är att tillsynen inte är 
planmässig utan att den baserar sig på kla-
gomål. Enligt bedömningarna kommer det att 
för behandling lämnas in högst ett par kla-
gomål per år, och därför har propositionen 
inga betydande ekonomiska konsekvenser för 
Valviras ekonomi. Det är därför inte nödvän-
digt att det vid verket inrättas nya tjänster för 
tillsynsuppgifterna. 

För att trygga den behövliga finansieringen 
för skötseln av regionförvaltningsverkens 
uppgifter enligt medlingslagen är det nöd-
vändigt att till Institutet för hälsa och välfärd 
överföra två årsverken, dvs. ca 150 000 euro. 
Ställning i frågan tas vid rambeslutsproces-
sen våren 2015 och i budgetprocessen för år 
2016. 

En koncentrering av skyldigheten att ordna 
medlingstjänster kan beräknas göra samarbe-
tet mellan myndigheterna effektivare och 
smidigare i medlingsärenden. Enligt den er-
hållna responsen har polis- och åklagarmyn-
digheterna i och med att det saknats en cen-
tralmyndighet för medling inte alltid vetat 
vilken aktör de ska ta kontakt med i med-
lingsfrågor. I fortsättningen är det Institutet 
för hälsa och välfärd som avtalar om gemen-
sam praxis och annat centraliserat samarbete 
med polis- och åklagarmyndigheterna och 
andra myndigheter, såsom ministerierna och 
statistikmyndigheterna, samt med aktörer 
inom tredje sektorn. En koncentrering förtyd-
ligar och underlättar i betydande grad även 
det internationella samarbetet inom med-
lingsbranschen, eftersom en och samma 
myndighet i fortsättningen företräder den 
finska brottsmedlingen i internationella 
sammanhang. 

Det effektivare myndighetssamarbetet 
märks i praktiken som en ökning av antalet 
initiativ till medling. Dessutom kan antalet 
initiativ till medling beräknas öka i och med 
att under ledningen av en centralmyndighet 
stärks medlingens image och den blir mer 
känd, och till följd av detta söker även par-
terna allt oftare självmant medling. Att brott 
och tvistemål i större utsträckning än tidigare 
lämnas till medling innebär en besparing av 
samhällets medel jämfört med att ärendena 
behandlas av förundersöknings- eller åkla-
garmyndigheterna eller vid domstol. Enligt 
Rättspolitiska forskningsinstitutets utredning 
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uppgick statens kostnader för att kontrollera 
brottsligheten till ca 1,7 miljarder euro 2013. 
Största delen av kostnaderna uppkommer re-
dan tidigare under straffprocessen eller innan 
processen inleds vid tillsyns- och förunder-
sökningsmyndigheterna. Det medför alltså 
betydande besparingar för samhället om 
medling leder till att förundersökning inte 
behöver inledas eller att den avslutas eller att 
åtal inte väcks. Ju tidigare medlingen avbry-
ter straffprocessen, desto större blir bespa-
ringarna. 
 
4.2 Andra samhälleliga konsekvenser 

Det primära syftet med medling är att den 
ska tjäna enskilda personer. Medlingstjäns-
ternas innehåll och kvalitet har dock varierat 
i olika delar av landet, eftersom regionför-
valtningsverkens praxis vid styrningen av 
medling har avvikit från varandra. Genom att 
koncentrera skyldigheten att ordna tjänster 
till Institutet för hälsa och välfärd strävar 
man framför allt efter att förenhetliga styr-
ningen av medling och trygga tillgången till 
medlingstjänster av hög kvalitet i hela landet. 
Detta förbättrar medborgarnas likställdhet, 
eftersom en centralmyndighet i fortsättningen 
ser till att den praxis som ska iakttas vid 
medlingstjänsterna inte utan orsak varierar 
beroende på tjänsteleverantören. 

En koncentrering av skyldigheten att ordna 
tjänster kan beräknas ha konsekvenser även 
för förebyggandet av utslagning. Undersök-
ningar visar att medling minskar återfalls-
brottslighet främst i fråga om unga och er-
bjuder en möjlighet att utveckla en ung per-
sons ansvarskänsla och avbryta en begyn-
nande brottsspiral. Ju effektivare medling 
tillämpas på brott som begåtts av unga och ju 
högre kvalitet medlingen har, desto sannoli-
kare är det att unga som deltagit i medling 
inte längre gör sig skyldiga till nya brott. 

En medlingsverksamhet som styrs effekti-
vare än i nuläget och där värdena och princi-
perna inom den restorativa rätten betonas, 
kan även mer allmänt beräknas ha konse-
kvenser för människors välmående. Parterna 
i medlingen anser ofta att de lösningar för att 
ersätta skadorna, förbättra relationerna och 
iaktta gemensamma normer som de själva 
framfört är bindande och moraliskt förplik-

tande. Avtalen fullgörs i nästan 90 procent av 
fallen. Ersättning av materiella skador som 
orsakats av brott har med tanke på offrets 
återhämtning från brottet både ekonomisk 
och psykisk betydelse.  
 
 
5  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid social- och 
hälsovårdsministeriet samt i den arbetsgrupp 
som bereder lagändringen 
(STM035:00/2014). I arbetsgruppen har ut-
över social- och hälsovårdsministeriet även 
deltagit företrädare för justitieministeriet, fi-
nansministeriet, åklagarväsendet, Polisstyrel-
sen, regionförvaltningen, Institutet för hälsa 
och välfärd och tjänsteleverantörerna. Ar-
betsgruppens mandatperiod varade från den 2 
april till den 30 september 2014. 

Arbetsgruppen har haft till uppgift att lägga 
fram ett förslag till de behövliga ändringarna 
av medlingslagen och statsrådets förordning 
om medling vid brott och i vissa tvister 
(267/2006, nedan medlingsförordningen) i 
anslutning till ordnandet av en centraliserad 
förvaltning av medlingsverksamheten, tillsy-
nen över medlingsverksamheten och ordnan-
det av den samt förvaltningsförfarandena i 
fråga om medlingsverksamheten, dvs. främst 
bestämmelserna om ändringssökande. Ar-
betsgruppens förslag skulle även gälla finan-
sieringen av den centraliserade förvaltningen 
och andra resurser. Dessutom skulle arbets-
gruppen bedöma grunderna för utdelning av 
det anslag som statsrådet beviljar för med-
lingsverksamhet, ordnandet av utbildning för 
yrkesutbildad personal och frivilliga medlare 
samt ett enhetligt utvecklande av datasystem. 
De sistnämnda frågorna har behandlats i ar-
betsgruppens slutrapport. Arbetsgruppen har 
under beredningen hört tjänsteleverantörer 
som ansvarar för ordnande av medlingsverk-
samhet och delegationen för medling vid 
brott. 

Förslaget sändes den 1 oktober 2014 på 
remiss till sammanlagt 61 instanser. Remiss-
instanserna representerade statliga myndig-
heter och inrättningar, tjänsteleverantörer och 
andra aktörer som är intresserade av denna 
medlingsverksamhet. Dessutom har utkastet 
till proposition funnits på ministeriets webb-
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plats för utlåtanden. Sammanlagt lämnades 
54 utlåtanden. 

I utlåtandena togs det framför allt ställning 
till huruvida skyldigheten att ordna med-
lingstjänster ska överföras från regionför-
valtningsverken till Institutet för hälsa och 
välfärd enligt vad som föreslås i propositio-
nen. Av remissinstanserna ansåg 23 att skyl-
digheten att ordna medlingstjänster ska kon-
centreras till Institutet för hälsa och välfärd 
på de grunder som anförs i propositionen. 
Denna lösning understöddes framför allt av 
flera tjänsteleverantörer, flera medlingsbyrå-
er, vissa statliga myndigheter samt organisa-
tioner inom medlingsbranschen. Av remiss-
instanserna var 10 av den åsikten att förslaget 
att koncentrera skyldigheten att ordna med-
lingstjänster är bra, men att det vore bättre 
om ett regionförvaltningsverk och inte Insti-
tutet för hälsa och välfärd hade ansvaret för 
att ordna medlingsverksamheten. Av denna 
åsikt var bl.a. några tjänsteleverantörer, några 
medlingsbyråer samt vissa statliga myndig-
heter. Sju remissinstanser — i huvudsak re-
gionförvaltningsverken — motsatte sig en 
ändring av skyldigheten att ordna medlings-
tjänster, och 14 instanser tog inte ställning till 
överföringen av ansvaret att ordna medlings-
tjänster. Dessutom önskade två remissinstan-
ser att skyldigheten att ordna medlingstjäns-
ter för Ålands del ska förbli hos statens äm-
betsverk på Åland. 

Utifrån utlåtandena har det inte kommit 
fram något som skulle ge orsak att ändra för-
slaget att koncentrera skyldigheten att ordna 
medlingstjänster till Institutet för hälsa och 
välfärd. Målet med propositionen är uttryck-
ligen att koncentrera förvaltningen, och där-
för föreslås det inte att någon separat aktör 
ska ha ansvaret för ordnandet av medlings-
tjänster på Åland. I några av remissvaren lyf-

tes dessutom fram att det i det projekt för ut-
redning av central- och regionalförvaltning-
ens ämbetsverk som tillsatts av finansmini-
steriet för närvarande utreds olika alternativ 
för en totalreform av central- och regional-
förvaltningen och att inga ändringar om 
skyldigheten att ordna medlingstjänster bör 
föreslås innan projektets förslag är klara. 
Koncentreringen av skyldigheten att ordna 
medlingstjänster anses dock ha så stor bety-
delse med tanke på medlingsverksamheten 
att det inte finns några förutsättningar för att 
vänta på att projektet ska bli färdigt. 

I remissvaren uttrycktes i viss mån åsikter 
också om övriga bestämmelser som föreslås i 
propositionen. På basis av remissvaren har 
bestämmelsen om ändringssökande och 
ikraftträdande bestämmelsen ändrats. I en del 
av utlåtandena önskades också sådana änd-
ringar i medlingslagen som inte är möjliga att 
genomföra i samband med denna lagändring, 
främst på grund av tidtabellen. Dessa gällde 
t.ex. grunderna för fördelningen av den er-
sättning som betalas av statens medel till 
tjänsteleverantörerna och intervallet mellan 
betalningarna. 
 
 
6  Samband med andra proposi t io -

ner 

En regeringsproposition som gäller en to-
talrevidering av kommunallagen (365/1995) 
kan vara under behandling i riksdagen samti-
digt som denna proposition. I denna proposi-
tion föreslås att det i 8 § 1 mom. 1 punkten i 
medlingslagen hänvisas till 2 § 2 mom. i 
kommunallagen. Om kommunallagen ändras, 
måste den föreslagna hänvisningen i med-
lingslagen ändras på motsvarande sätt. 

 



 RP 329/2014 rd  
  

 

11

DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag 

7 §. Skyldighet att ordna tjänster. Enligt 
den gällande paragrafen är regionförvalt-
ningsverket skyldigt att ordna medlingsverk-
samhet så att tjänsten är tillgänglig och än-
damålsenligt genomförd inom verkets hela 
verksamhetsområde. Paragrafen ändras så att 
skyldigheten att ordna medlingsverksamhet 
överförs från regionförvaltningsverken till 
Institutet för hälsa och välfärd och ansvars-
området är hela landet. En koncentrering av 
skyldigheten att ordna tjänster gör styrningen 
av medlingsverksamheten enhetligare och 
skapar enhetlig praxis i olika delar av landet, 
vilket ger klienterna jämlika möjligheter att 
få medlingstjänster av hög kvalitet oberoende 
av bostadsort. 

Att skyldigheten att ordna tjänster koncent-
reras till Institutet för hälsa och välfärd inne-
bär i praktiken att Institutet för hälsa och väl-
färd ingår de avtal om tillhandahållande av 
medlingstjänster som avses i 8 § i medlings-
lagen med en kommun eller en annan offent-
lig eller privat tjänsteleverantör. Institutet för 
hälsa och välfärd ska se till tjänsternas regio-
nala omfattning och att tjänsterna är ända-
målsenligt genomförda. Som uppdragsgivare 
när det gäller avtal om medlingstjänster är 
Institutet för hälsa och välfärd således förut-
om berättigat även skyldigt att styra och ut-
öva tillsyn över tjänsteleverantörernas och 
därmed även medlarnas verksamhet. Förut-
om att tillsynen är av allmän karaktär och fö-
rebyggande baserar den sig även på klago-
mål. På klagomål tillämpas bestämmelserna 
om förvaltningsklagan i förvaltningslagens 
nya 8 a kap. (368/2014). Enligt bestämmel-
serna får klagan anföras över att en myndig-
het, den som är anställd hos en myndighet el-
ler någon annan som sköter en offentlig för-
valtningsuppgift har förfarit lagstridigt eller 
underlåtit att fullgöra sin skyldighet. Den 
som är ansvarig för medlingsverksamheten, 
medlingshandledaren och medlaren har alla 
ansetts vara personer som utövar offentlig 
makt (LaUB 13/2005 rd, s. 6) och enligt fö-
rarbetena till ändringen av förvaltningslagen 
(RP 50/2013 rd, s. 24) bör lagstridighet upp-
fattas i vid bemärkelse och kan bedömas ut-

ifrån de krav på god förvaltning som anges i 
21 § i grundlagen. Grund för förvaltnings-
klagan kan således vara t.ex. att medlaren är 
partisk eller uppför sig osakligt. 

I enlighet med förvaltningslagen får var 
och en anföra klagan över en medlingstjänsts 
innehåll, men i praktiken är det mycket ex-
ceptionellt att klagan anförs av någon annan 
än en part i medlingen. Om Institutet för häl-
sa och välfärd anser att klagan är motiverad 
kan institutet i fråga om den som klagan gäll-
er tillämpa sådan administrativ styrning som 
avses i 8 a kap. i förvaltningslagen. En flexi-
bel tillsyn som baserar sig på att den överva-
kande myndigheten har tillräckligt omfattan-
de prövningsrätt lämpar sig väl för medlings-
verksamhet, som till sitt innehåll i huvudsak 
inte regleras i lag och som rättar sig efter par-
ternas olika behov och omständigheter. I en-
lighet med förvaltningslagen får Institutet för 
hälsa och välfärds avgörande i ett ärende som 
gäller förvaltningsklagan inte överklagas ge-
nom besvär. 

Skyldigheten att ordna tjänster inkluderar 
även uppföljning, främjande och utvecklande 
av medlingsverksamheten. Dessa uppgifter 
sköter Institutet för hälsa och välfärd redan i 
nuläget på basis av ett resultatavtal mellan 
social- och hälsovårdsministeriet och Institu-
tet för hälsa och välfärd. De nya uppgifterna 
förutsätter dock att Institutet för hälsa och 
välfärd får mer resurser, varför det föreslås 
att det anslag som beviljats regionförvalt-
ningsverken för skyldigheten att ordna med-
lingstjänster överförs i sin helhet till Institutet 
för hälsa och välfärd. 

7 a §. Tillsyn över ordnande av tjänster. 
Det föreslås att det i medlingslagen tas in en 
ny 7 a § som gäller tillsyn över ordnandet av 
medlingstjänster. Enligt den föreslagna be-
stämmelsen ska Valvira utöva tillsyn över 
ordnandet av medlingstjänster, dvs. i prakti-
ken övervaka att Institutet för hälsa och väl-
färd uppfyller sin skyldighet enligt 7 § att se 
till att medlingstjänster är tillgängliga och 
ändamålsenligt genomförda i hela landet. Det 
är fråga om tillsyn i efterhand som baserar 
sig på eventuella klagomål och på vilken de 
bestämmelser om förvaltningsklagan i 
8 a kap. i förvaltningslagen som det redogörs 
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för ovan tillämpas. Klagan får således anfö-
ras av var och en som t.ex. anser att Institutet 
för hälsa och välfärd inte har ordnat med-
lingstjänsten på ändamålsenligt sätt i ett visst 
område. Om Valvira anser att klagan är mo-
tiverad kan det i fråga om Institutet för hälsa 
och välfärd tillämpa den administrativa styr-
ning som avses i förvaltningslagen. I enlighet 
med förvaltningslagen får Valviras avgöran-
de i ett ärende som gäller förvaltningsklagan 
inte överklagas genom besvär. 

8 §. Tillhandahållande av tjänsterna. En-
ligt 1 mom. i den gällande paragrafen ingår 
regionförvaltningsverket med en kommun el-
ler med en annan offentlig eller en privat 
tjänsteleverantör ett avtal om tillhandahål-
lande av medlingstjänsten. Eftersom skyldig-
heten att ordna medlingstjänster ska koncent-
reras till Institutet för hälsa och välfärd, änd-
ras bestämmelsen så att Institutet för hälsa 
och välfärd ingår avtal med tjänsteleverantö-
rerna om tillhandahållande av medlingstjäns-
ter.  

Den gällande paragrafens 2 mom. gäller si-
tuationer där medlingstjänster inte kan till-
handahållas i ett visst område i enlighet med 
1 mom. I detta fall ska regionförvaltnings-
verket tillhandahålla tjänsterna i området 
med hjälp av personal som det anställer eller 
på något annat sätt som det anser lämpligt. 
Bestämmelsen ändras så att motsvarande 
skyldighet gäller Institutet för hälsa och väl-
färd. Om Institutet för hälsa och välfärd blir 
tvunget att tillhandahålla tjänster i anslutning 
till medlingsverksamhet, har det i enlighet 
med 5 § 3 mom. i medlingsförordningen rätt 
att få ersättning av statens medel. 

10 §. Behörighet som fordras av personer 
som deltar i medlingsverksamhet. I enlighet 
med rekommendationen om att skriva lagar 
föreslås det att hela paragrafen ändras, men i 
själva verket gäller ändringen endast paragra-
fens 1 mom. Enligt momentet kan till medla-
re utses personer som genomgått introduk-
tionsutbildning i medlingsverksamhet och 
som också har sådan utbildning, skicklighet 
och erfarenhet som en framgångsrik skötsel 
av uppgiften förutsätter. För att det vid valet 
att medlare ska finnas mer spelrum än i nulä-
get ska det i bestämmelsen tas in ett omnäm-
nande av att personen i övrigt ska lämpa sig 
för uppgiften. Lämpligheten bedöms från fall 

till fall, och i vissa fall kan t.ex. faktumet att 
personen tidigare begått allvarliga brott utgö-
ra ett hinder för att personen utses till medla-
re. Dessutom kan en medlare befrias från sin 
uppgift, om det visar sig att personen inte 
längre lämpar sig för uppgiften. Eventuella 
orsaker kan t.ex. vara att medlaren har rus-
medelsproblem, allvarliga mentala problem 
eller upprepade gånger uppför sig osakligt i 
medlingssituationer, eller att personen döms 
till fängelse. En person ska dock inte heller 
vid en brottmålsdom automatiskt befrias från 
sin uppgift, eftersom t.ex. en dom för äventy-
rande av trafiksäkerheten åtminstone inte i 
alla fall kan antas påverka personens förmåga 
att arbeta som medlare i tvistemål mellan 
människor. 

Den person som är ansvarig för medlings-
verksamheten beslutar om att en person ska 
utses till medlare och om att medlaren ska 
befrias från sin uppgift. Sådana beslut får en-
ligt 23 § i medlingslagen överklagas genom 
besvär hos förvaltningsdomstolen. 

11 §. Ordnande av kompletterande utbild-
ning. Enligt den gällande paragrafen ska re-
gionförvaltningsverken nationellt och lokalt 
sörja för ordnandet av kompletterande ut-
bildning för personer som deltar i medlings-
verksamhet. Bestämmelsen ändras så att 
skyldigheten att ordna kompletterande ut-
bildning överförs från regionförvaltningsver-
ken till Institutet för hälsa och välfärd. Insti-
tutet för hälsa och välfärd producerar utbild-
ningshelheter som gäller medling, men får 
avtala om att den egentliga utbildningen ska 
ordnas av någon annan aktör, såsom univer-
siteten. 

12 §. Ersättning av statens medel. I enlig-
het med rekommendationen om att skriva la-
gar föreslås det att hela paragrafen ändras, 
men i själva verket gäller ändringen paragra-
fens 2—4 mom. 

Den gällande paragrafens 2 mom. gäller 
fördelningen av ersättningen av statens me-
del mellan regionförvaltningsverken. Efter-
som regionförvaltningsverken enligt proposi-
tionen inte längre ska ansvara för ordnandet 
av medlingstjänster, anges det i fortsättning-
en att ersättningens sammanlagda belopp be-
talas till Institutet för hälsa och välfärd för att 
användas till de kostnader som avses i 1 
mom. Det är inte längre nödvändigt att före-
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skriva om grunderna för fördelningen, efter-
som Institutet för hälsa och välfärd är en 
riksomfattande myndighet och den därför får 
ersättningen i sin helhet. Dessutom görs en 
liten ändring av momentets språkdräkt. 

Enligt 3 mom. i den gällande paragrafen 
ska regionförvaltningsverket betala ersätt-
ningen i förskott till tjänsteleverantörer som 
ordnar medling i förhållande till invånaranta-
let i tjänsteleverantörens verksamhetsområde 
samt områdets areal och brottsligheten där. 
Regionförvaltningsverket ska genom ett be-
slut fastställa den slutliga ersättningen till en 
tjänsteleverantör och den får vara högst lika 
stor som de faktiska kostnaderna för att ord-
na medlingsverksamheten. Bestämmelsen 
ändras så att ersättningen betalas i förskott 
och fastställs av Institutet för hälsa och väl-
färd. Fördelningen av medlen ska baseras på 
invånarantalet i tjänsteleverantörens verk-
samhetsområde samt områdets areal och 
brottsligheten där vid utgången av året före 
det år som föregått finansåret. I momentet fö-
reskrivs det dessutom om hur kriterierna för 
fördelningen fastställs närmare. Grunderna är 
desamma som i 12 § 2 mom. i den gällande 
lagen när ersättning av statens medel fördelas 
mellan regionförvaltningsverken. 

Bestämmelsen om bemyndigandet att ut-
färda förordning i 4 mom. i den gällande pa-
ragrafen ändras så att uttrycket fördelning av 
ersättning inte längre används, utan i stället 
används uttrycket betalning av ersättning. 
Detta görs eftersom ersättningen inte längre 
fördelas mellan regionförvaltningsverken, 
utan den betalas direkt till Institutet för hälsa 
och välfärd. Dessutom ändras hänvisningen 
till betalning av ersättning till regionförvalt-
ningsverket i de fall som avses i 8 § 2 mom. 
så att den gäller betalning av ersättning till 
Institutet för hälsa och välfärd. 

12 a §. Redovisning av kostnaderna samt 
återbetalning och omfördelning av ersättning 
som betalats av statens medel. Den gällande 
paragrafens 1 mom. gäller tjänsteleverantö-
rens skyldighet att årligen lämna en redovis-
ning till regionförvaltningsverket för kostna-
derna för ordnande av medlingsverksamhet 
och betala tillbaka den oanvända delen av er-
sättningen av statens medel. Momentet änd-
ras så att tjänsteleverantören i fortsättningen 
ska lämna redovisningen och betala tillbaka 

det oanvända anslaget till Institutet för hälsa 
och välfärd. Också momentets språkdräkt 
ändras. 

Enligt 2 mom. i den gällande paragrafen får 
regionförvaltningsverket dela ut återbetalade 
anslag till sådana tjänsteleverantörer inom 
sitt verksamhetsområde som har fått för liten 
ersättning i förhållande till de faktiska kost-
naderna. Social- och hälsovårdsministeriet 
ska underrättas om anslag som har återbeta-
lats och den andel av anslaget som har om-
fördelats, och det kan besluta att den andel 
som inte har delats ut ska överföras från ett 
regionförvaltningsverks verksamhetsområde 
till andra regionförvaltningsverks verksam-
hetsområden. Momentet ändras så att Institu-
tet för hälsa och välfärd ansvarar för omför-
delningen av ersättning. Ministeriet ska inte 
längre besluta om att den andel som inte har 
delats ut ska överföras från ett regionförvalt-
ningsverks verksamhetsområde till andra re-
gionförvaltningsverks verksamhetsområden, 
eftersom utdelningen av ersättning i fortsätt-
ningen inte är bunden till regionförvaltnings-
verken och deras indelning i verksamhetsom-
råden.  

I 3 mom. i den gällande lagen föreskrivs 
det om ärenden som nämns i paragrafen, och 
om vilka närmare bestämmelser får utfärdas 
genom förordning. Det är inte längre nöd-
vändigt att genom förordning utfärda be-
stämmelser om överföring av den oanvända 
andelen, eftersom ministeriets möjlighet en-
ligt 2 mom. att besluta om överföring av den 
oanvända andelen mellan regionförvalt-
ningsverkens verksamhetsområden slopas. 

12 b §. Tillämpning av statsunderstödsla-
gen. Vid den ersättning av statens medel som 
avses i 12 § i medlingslagen är det inte fråga 
om statsunderstöd, men på ersättningen till-
lämpas dock vissa paragrafer i statsunder-
stödslagen (688/2001), och dessa räknas upp 
i 12 b § 1 mom. i medlingslagen. Enligt be-
stämmelsen i fråga ska på den ersättning som 
avses i medlingslagen tillämpas bl.a. 21 § i 
statsunderstödslagen, men 21 § i statsunder-
stödslagen innehåller dock en hänvisning till 
statsunderstödslagens 20 § om återbetalning 
av statsunderstöd. 

Det föreslås en liten ändring av språkdräk-
ten i inledningsfrasen i 12 b § 1 mom. i den 
gällande medlingslagen. Till momentet fogas 
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också en ny punkt, där det hänvisas till 20 § i 
statsunderstödslagen. I praktiken blir det en-
dast första meningen i 20 § 1 mom. i statsun-
derstödslagen som ska tillämpas, och enligt 
den ska statsunderstödstagaren utan dröjsmål 
betala tillbaka ett statsunderstöd eller en del 
av det som denne fått på felaktiga grunder, 
till för stort belopp eller uppenbart utan 
grund. Till övriga delar ska bestämmelserna 
om återbetalning av ersättning av statens me-
del i 12 a § i medlingslagen som specialbe-
stämmelser tillämpas före 20 § i statsunder-
stödslagen. Dessutom föreslås en liten änd-
ring av språkdräkten i 14 punkten. 

Enligt 12 b § 2 mom. i den gällande med-
lingslagen betraktas som statsbidragsmyn-
dighet i de bestämmelser som nämns i 1 
mom. regionförvaltningsverket. I fortsätt-
ningen betalar Institutet för hälsa och välfärd 
ersättningen av statens medel till tjänsteleve-
rantörerna, varför 2 mom. ändras så att som 
statsbidragsmyndighet betraktas Institutet för 
hälsa och välfärd. 

14 §. Platsen för medling. I enlighet med 
rekommendationen om att skriva lagar före-
slås det att hela paragrafen ändras, men i 
själva verket gäller ändringen endast paragra-
fens 3 mom., där det föreskrivs om vilken 
medlingsbyrå som ska behandla ett initiativ 
till medling, om medlingsbyråerna inte sins-
emellan kan enas om det. Enligt den gällande 
bestämmelsen ska regionförvaltningsverket 
bestämma om ett ärende, om medlingsbyrå-
erna ligger inom samma regionförvaltnings-
verks verksamhetsområde. Om med-
lingsbyråerna ligger i olika verksamhetsom-
råden, bestämmer social- och hälsovårdsmi-
nisteriet vilken byrå som ska behandla initia-
tivet. Bestämmelsen ändras så att i konfliktsi-
tuationer bestämmer Institutet för hälsa och 
välfärd vilken medlingsbyrå som ska behand-
la initiativet till medling. Detta är fallet obe-
roende av om medlingsbyråerna ligger inom 
samma regionförvaltningsverks område eller 
inom olika regionförvaltningsverks områden, 
eftersom ordnandet av medling inte längre är 
bundet till regionförvaltningsverken. Dessut-
om görs en mindre ändring i momentets 
språkdräkt. 

16 §. Medlingsbyråns uppgifter i anslut-
ning till medlingsförfarandet. I enlighet med 
rekommendationen om att skriva lagar före-

slås det att hela paragrafen ändras, men i 
själva verket gäller ändringen endast 3 punk-
ten, där det görs en mindre lagteknisk änd-
ring, och 4 punkten. Enligt paragrafens 
4 punkt ska en medlingsbyrå efter avslutad 
medling trots sekretessbestämmelser infor-
mera polis- eller åklagarmyndigheten om 
medlingens gång och resultat. I den reger-
ingsproposition som ledde till att den ur-
sprungliga medlingslagen stiftades (RP 
93/2005 rd) föreslogs det att uppgifter om 
medlingens gång och slutresultat ska över-
lämnas till polis- eller åklagarmyndigheten 
endast i det fallet att dessa har tagit initiativet 
till medlingen. Lagutskottet ansåg dock i sitt 
betänkande (LaUB 13/2005 rd s. 9) att skyl-
digheten att överlämna uppgifter inte ska be-
gränsas så att den gäller endast den polis- el-
ler åklagarmyndighet som tagit initiativet till 
medlingen, eftersom det nämligen kan gå så 
att varken polis- eller åklagarmyndigheten 
får reda på saken om parterna självmant sökt 
medling. Lagutskottet föreslog att punkten 
ändras så att polis- eller åklagarmyndigheten 
alltid ska informeras om medlingen. 

I praktiken har en så här omfattande skyl-
dighet att överlämna uppgifter visat sig vara 
betungande särskilt för polisen, eftersom 
medlingsbyråerna har överlämnat uppgifter 
till polisen om sådana ärenden som behand-
lats vid medling som polisen inte har haft nå-
gon kännedom om. Det har t.ex. kunnat vara 
fråga om ett ärende som gäller ärekränkning 
som parterna i ärendet uttryckligen har velat 
behandla utanför det officiella systemet. 
Dessutom har en del av medlingsbyråerna 
lämnat uppgifter till polisen också om med-
ling i tvister, trots att bestämmelserna i med-
lingslagen endast i tillämpliga delar gäller 
medling i tvister och det därför inte är nöd-
vändigt att meddela polisen om medlingens 
gång och resultat vid medling i tvister. Poli-
sen har dock varit tvungen att registrera och 
avgöra även sådana ärenden, vilket har tagit 
upp arbetstid hos polisen. 

I bestämmelsen har det däremot inte beak-
tats att ett initiativ till medling kan ha kom-
mit även från en barnskyddsmyndighet eller 
en annan myndighet inom socialvården. Till 
exempel enligt 24 § 2 mom. i barnskyddsla-
gen (417/2007) ska det organ som ansvarar 
för socialvården vid behov hänvisa barnet till 
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medling enligt medlingslagen. Det är därför 
även för en myndighet inom socialvården 
viktigt att få information om huruvida dess 
initiativ har lett till medling. Av dessa orsa-
ker ändras punkten så att information om 
medlingens gång och resultat ska lämnas till 
den myndighet som tagit initiativ till med-
lingen eller en annan myndighet vid vilken 
ett ärende som gäller medlingen veterligen är 
anhängigt. Det är tillräckligt att medlingsby-
rån frågar parterna om ett ärende är anhäng-
igt hos polisen, åklagaren eller vid andra 
myndigheter. En medlingsbyrå behöver inte i 
mer detalj än detta börja utreda ett ärendes 
eventuella anhängighet. 

20 §. Sekretess och tystnadsplikt. I enlighet 
med rekommendationen om att skriva lagar 
föreslås det att hela paragrafen ändras, men i 
själva verket gäller ändringen endast paragra-
fens 2 mom. I momentet föreskrivs det om 
medlingsbyråns rätt att till regionförvalt-
ningsverket lämna ut uppgifter ur en sekre-
tessbelagd handling. Bestämmelsen ändras så 
att den gäller lämnande av uppgifter av detta 
slag till Institutet för hälsa och välfärd. 

23 §. Sökande av ändring. I den gällande 
paragrafen föreskrivs det om sökande av änd-
ring i beslut som regionförvaltningsverket, 
social- och hälsovårdsministeriet eller med-
lingsbyrån har fattat. Bestämmelsen ändras 
så att den i stället för regionförvaltningsver-
kets beslut gäller de beslut som Institutet för 
hälsa och välfärd har fattat med stöd av med-
lingslagen. Social- och hälsovårdsministeriet 
ska inte längre fatta beslut med stöd av 14 § 
3 mom., och därför nämns ministeriet inte i 
paragrafen. 

Dessutom ändras paragrafens struktur av 
lagtekniska skäl så att den inte längre inne-
håller en uppräkning av de beslut som är 
överklagbara. Rätten att söka ändring ska 
gälla alla beslut som Institutet för hälsa och 
välfärd eller en medlingsbyrå har fattat med 
stöd av medlingslagen, om inte något annat 
föreskrivs någon annanstans i lag. Överklag-
bara beslut är därmed ett med stöd av 10 § 
1 mom. fattat beslut om utnämnande av en 
person till medlare eller befrielse av en med-
lare från sin uppgift, ett med stöd av 15 § fat-
tat beslut om inledande av medling i ett ären-
de, ett med stöd av 18 § 2 mom. fattat beslut 
om ett biträdes, en stödpersons eller en min-

derårig parts vårdnadshavares eller lagliga 
företrädares deltagande i medlingen, ett med 
stöd av 19 § fattat beslut om avbrytande av 
medling och något eventuellt annat beslut 
som fattats med stöd av medlingslagen, om 
inte något annat föreskrivs någon annanstans 
i lag. Omprövningsförfarandet tillämpas inte, 
eftersom det utan fog kan förlänga den totala 
behandlingstiden för ärenden. 

I den gällande lagen finns inga bestämmel-
ser om besvärstillstånd. Det föreslås att det 
till paragrafen fogas ett nytt 2 mom., enligt 
vilket sökande av ändring i förvaltningsdom-
stolens beslut förutsätter besvärstillstånd från 
högsta förvaltningsdomstolen. Medling base-
rar sig på frivillighet, och därför är rätten att 
överklaga hos förvaltningsdomstolen i ovan-
nämnda ärenden tillräcklig för att säkerställa 
de rättsskyddsgarantier som ärendets natur 
och vikt kräver. 

24 §. Medlingsbyråns anmälningsskyldig-
het. Enligt den gällande paragrafen ska med-
lingsbyrån utan dröjsmål underrätta polis- el-
ler åklagarmyndigheten om beslut genom 
vilket den har vägrat ta emot ett ärende för 
behandling eller avbrutit medlingen. I reger-
ingens proposition om den ursprungliga med-
lingslagen föreslogs det att medlingsbyråns 
anmälningsskyldighet ska gälla endast den 
polis- eller åklagarmyndighet som har tagit 
initiativ till medlingen. Lagutskottet ansåg 
dock i sitt betänkande (LaUB 13/2005 rd s. 
12) att anmälningsplikten är alltför snäv ef-
tersom polis- eller åklagarmyndigheten be-
höver få reda på den typen av beslut om för-
bud eller avbrytande också när parterna har 
anhållit om medling på eget initiativ. 

Såsom det konstateras i motiveringen till 
16 §, har en så här omfattande anmälnings-
skyldighet i praktiken visat sig vara betung-
ande för främst polisen, eftersom medlings-
byråerna har informerat polisen om vägran 
att ta emot ett ärende för behandling eller av-
brytande av medling, också i det fallet att 
ärendet inte alls har varit anhängigt hos poli-
sen. Dessutom har en del av medlingsbyråer-
na meddelat polisen också om beslut som 
gällt medling i tvister, trots att bestämmel-
serna i medlingslagen endast i tillämpliga de-
lar gäller medling i tvister och det därför inte 
är nödvändigt att meddela polisen om de be-
slut som gäller medling i tvister.  I bestäm-
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melsen har det däremot inte beaktats att ett 
initiativ till medling kan ha kommit även från 
en barnskyddsmyndighet eller en annan 
myndighet inom socialvården. Det är också 
för dessa myndigheter viktigt att få informa-
tion om att ett ärende som de har lämnat till 
medling inte har behandlats eller att med-
lingen har avbrutits. Av dessa orsaker ändras 
bestämmelsen så att medlingsbyrån utan 
dröjsmål ska lämna information om beslut 
genom vilket den har vägrat ta emot ett ären-
de för behandling eller avbrutit medlingen till 
den myndighet som tagit initiativ till med-
lingen eller en annan myndighet vid vilken 
ett ärende som gäller medlingen veterligen är 
anhängigt. Det är tillräckligt att medlingsby-
rån frågar parterna om ett ärende är anhäng-
igt hos polisen, åklagaren eller vid andra 
myndigheter. En medlingsbyrå behöver inte i 
mer detalj än detta börja utreda ett ärendes 
eventuella anhängighet. 
 
2  Närmare bestämmelser  och före-

skri f ter  

Närmare bestämmelser om den fördelning 
som avses i 2 mom. samt om hur den ersätt-
ning som avses i 3 mom. bestäms och betal-
ningen av ersättning till regionförvaltnings-
verket i de fall som avses i 8 § 2 mom. ska 
enligt 12 § 4 mom. i den gällande medlings-
lagen utfärdas genom förordning av statsrå-
det. Enligt 12 a § 3 mom. i den gällande 
medlingslagen får närmare bestämmelser om 
innehållet i redovisningen av kostnaderna 
och hur den ska ges, återbetalning och om-
fördelning av ersättningen, överföring av 
outdelade andelar och om uppgifter enligt 2 
mom. som ska lämnas till social- och hälso-
vårdsministeriet utfärdas genom förordning 
av statsrådet. 

Det föreslås att nämnda moment ändras så 
att man i dem beaktar överföringen av skyl-
digheten att ordna medlingstjänster från regi-
onförvaltningsverken till Institutet för hälsa 
och välfärd. Motsvarande ändringar görs i 
medlingsförordningens 4, 5 och 5 a § som ut-
färdats med stöd av 12 § 4 mom. och 12 a § 
3 mom. i medlingslagen. Att skyldigheten att 
ordna tjänster koncentreras till Institutet för 
hälsa och välfärd innebär dessutom ett mot-

svarande behov av ändring i 2 § i medlings-
förordningen. 
 
3  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2016. Lagen inverkar på olika myndigheters 
budgetar, varför det är motiverat att den inte 
träder i kraft mitt under året. På detta sätt 
hinner man även vid Institutet för hälsa och 
välfärd förbereda sig på de nya uppgifterna 
enligt medlingslagen och för dem eventuellt 
anställa ny personal. 

Avtalen om tillhandahållande av medlings-
tjänster är till sin karaktär i huvudsak sådana 
att de gäller tills vidare. För att trygga rätts-
säkerheten föreslås det att i stället för region-
förvaltningsverket ska Institutet för hälsa och 
välfärd bli part i de avtal om tillhandahållan-
de av medlingstjänster som avses i 8 § i la-
gen. Båda är statliga myndigheter. Tjänstele-
verantören har dock rätt att säga upp avtalet 
på grund av ändringen av avtalsparten. Upp-
sägningen ska meddelas senast sex månader 
innan lagändringen träder i kraft så att tjäns-
terna kan ordnas på ändamålsenligt sätt ge-
nast vid ingången av 2016. 
 
 
4  Förhål lande t i l l  grundlagen samt 

lagst i f tningsordning 

Den ursprungliga medlingslagen har stiftats 
under den tid den gällande grundlagen 
(731/1999) har varit i kraft, men i förarbetena 
till lagen har man inte tagit ställning till över-
föring av förvaltningsuppgifter på andra än 
myndigheter. Enligt 124 § i grundlagen kan 
offentliga förvaltningsuppgifter anförtros 
andra än myndigheter endast genom lag eller 
med stöd av lag, om det behövs för en ända-
målsenlig skötsel av uppgifterna och det inte 
äventyrar de grundläggande fri- och rättighe-
terna, rättssäkerheten eller andra krav på god 
förvaltning. 

Liksom enligt den gällande lagen kommer 
kommunerna eller andra privata eller offent-
liga tjänsteleverantörer att även i fortsätt-
ningen tillhandahålla medlingstjänster på ba-
sis av uppdragsavtal som ingås med den 
myndighet som ansvarar för att ordna tjäns-
terna. Den som är ansvarig för medlingsverk-
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samheten, medlingshandledaren och medla-
ren är personer som utövar offentlig makt 
(LaUB 13/2005 rd s. 6), även om den som är 
ansvarig för medlingsverksamheten och med-
lingshandledaren inte nödvändigtvis är tjäns-
temän, utan kan vara t.ex. anställda hos en 
förening, och medlarna sköter sina uppgifter 
som frivilligarbete. Att tillhandahållandet av 
medlingstjänsten överförs på andra än myn-
digheter är dock nödvändigt för en ända-
målsenlig skötsel av medlingstjänsterna, ef-
tersom det vid medling uttryckligen är fråga 
om en samhällelig konfliktlösning som sker 

utanför myndighetsmaskineriet. Att uppgif-
ten överförs på andra än myndigheter kan 
inte heller anses äventyra de grundläggande 
fri- och rättigheterna, rättssäkerheten eller 
andra krav på god förvaltning, eftersom 
myndighetstillsyn utövas över tillhandahål-
landet och ordnandet av medlingstjänsterna. 
Enligt propositionen ska styrningen av och 
tillsynen över medlingsverksamheten dessut-
om effektiviseras. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 
 
 
 
 

Lag  

om ändring av lagen om medling vid brott och i vissa tvister 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om medling vid brott och i vissa tvister (1015/2005) 7 och 8 §, 10—12 §, 

12 a och 12 b §, 14, 16, 20, 23 och 24 §, av dem 7, 8, 11 och 23 § sådana de lyder i lag 
1563/2009, 12, 12 a och 12 b § sådana de lyder i lag 966/2010 samt 14 och 20 § sådana de ly-
der delvis ändrade i lag 1563/2009, samt 

fogas till lagen en ny 7 a § som följer: 
 

7 § 

Skyldighet att ordna tjänster 

Institutet för hälsa och välfärd är skyldigt 
att ordna medlingsverksamhet så att tjänsten 
är tillgänglig och ändamålsenligt genomförd 
i hela landet. 
 

7 a § 

Tillsyn över ordnande av tjänster 

Tillstånds- och tillsynsverket för social- 
och hälsovården utövar tillsyn över ordnan-
det av medlingstjänster. 
 

8 § 

Tillhandahållande av tjänsterna 

Tjänsterna kan tillhandahållas så att Institu-
tet för hälsa och välfärd 

1) med en kommun ingår ett i 2 § 2 mom. i 
kommunallagen (365/1995) avsett uppdrags-
avtal, genom vilket kommunen förbinder sig 
att tillhandhålla tjänsten inom sitt område el-
ler utöver sitt område också inom andra 
kommuners område eller delar av deras om-
råde så som avtalas enligt 9 §, eller 

2) med en annan offentlig eller en privat 
tjänsteleverantör ingår ett avtal, genom vilket 
tjänsteleverantören förbinder sig att se till att 

tjänsten tillhandahålls inom ett område om 
vilket det avtalas enligt 9 §. 

Kan tjänster inte tillhandahållas i ett områ-
de i enlighet med 1 mom., ska Institutet för 
hälsa och välfärd tillhandahålla tjänsterna i 
området med hjälp av personal som det an-
ställer eller på något annat sätt som det anser 
lämpligt. 
 

10 § 

Behörighet som fordras av personer som del-
tar i medlingsverksamhet 

Personer ansvariga för medlingsverksam-
heten och medlingshandledare ska ha för 
uppgiften lämplig högskoleexamen. Av sär-
skilda skäl kan man till uppgiften även utse 
andra personer som har god förtrogenhet med 
medlingsverksamhet samt planering och 
styrning av sådan verksamhet. Till medlare 
kan utses personer som genomgått introduk-
tionsutbildning i medlingsverksamhet och 
som också har sådan utbildning, skicklighet 
och erfarenhet som en framgångsrik skötsel 
av uppgiften förutsätter och som i övrigt 
lämpar sig för uppgiften. Den person som är 
ansvarig för medlingsverksamheten beslutar 
om att en person ska utses till medlare och 
om att medlaren ska befrias från sin uppgift. 

Närmare bestämmelser om behörighetsvill-
kor för de personer som avses i 1 mom. får 
utfärdas genom förordning av statsrådet. 
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11 § 

Ordnande av kompletterande utbildning 

Institutet för hälsa och välfärd ska natio-
nellt och regionalt sörja för ordnandet av 
kompletterande utbildning för personer som 
deltar i medlingsverksamhet. 
 
 
 

12 § 

Ersättning av statens medel 

Ersättning för kostnaderna för ordnandet av 
medlingsverksamhet betalas av statens me-
del. Det sammanlagda beloppet av den er-
sättning som betalas med statsmedel fast-
ställs årligen till ett belopp som motsvarar de 
beräknade genomsnittliga kostnaderna för 
verksamheten med medlingsbyråer, ända-
målsenlig tjänsteproduktion och den utbild-
ning som är avsedd för personer som deltar i 
medlingsverksamhet. 

Ersättningens sammanlagda belopp betalas 
till Institutet för hälsa och välfärd för att an-
vändas till de kostnader som avses i 1 mom. 

Institutet för hälsa och välfärd ska betala 
ersättningen i förskott till de tjänsteleverantö-
rer som avses i 8 § 1 mom. Fördelningen av 
medlen baseras på invånarantalet i tjänstele-
verantörens verksamhetsområde samt områ-
dets areal och brottsligheten där vid utgången 
av året före det år som föregått finansåret. 
Invånarantalet baseras på årsstatistiken från 
befolkningsdatasystemet, arealen på Lantmä-
teriverkets årsstatistik över arealen på land-
områden och sötvattensområden och brotts-
ligheten på Statistikcentralens årsstatistik 
över brott som är straffbara enligt strafflagen 
(39/1889) och som har kommit till polisens 
kännedom. Med finansår avses i denna lag 
det kalenderår som ersättning beviljas för. 
Institutet för hälsa och välfärd ska genom ett 
beslut fastställa den slutliga ersättningen till 
en tjänsteleverantör och den får vara högst 
lika stor som de faktiska kostnaderna för att 
ordna medlingsverksamheten. 

Närmare bestämmelser om hur den ersätt-
ning som avses i 3 mom. bestäms och betal-
ningen av ersättning till Institutet för hälsa 

och välfärd i de fall som avses i 8 § 2 mom. 
utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 

12 a § 

Redovisning av kostnaderna samt återbetal-
ning och omfördelning av ersättning som be-

talats av statens medel 

Tjänsteleverantören ska årligen lämna en 
redovisning till Institutet för hälsa och väl-
färd för det föregående finansårets kostnader 
för ordnande av medlingsverksamhet och be-
tala tillbaka den oanvända delen av den er-
sättning som avses i 12 § 3 mom. 

Institutet för hälsa och välfärd får dela ut 
återbetalade anslag till sådana tjänsteleveran-
törer som har fått för liten ersättning i förhål-
lande till de faktiska kostnaderna. Social- och 
hälsovårdsministeriet ska underrättas om an-
slag som har återbetalats och den andel av 
anslaget som har omfördelats. 

Närmare bestämmelser om innehållet i re-
dovisningen av kostnaderna och hur den ska 
ges, återbetalning och omfördelning av er-
sättningen och om uppgifter enligt 2 mom. 
som ska lämnas till social- och hälsovårds-
ministeriet får utfärdas genom förordning av 
statsrådet. 
 
 

12 b § 

Tillämpning av statsunderstödslagen 

Följande bestämmelser i statsunderstödsla-
gen (688/2001) tillämpas på de ersättningar 
som avses i 12 § 3 mom.: 

1) 14 § som gäller statsunderstödstagarens 
skyldighet att lämna uppgifter, 

2) 15 § som gäller statsbidragsmyndighe-
tens tillsynsuppgift, 

3) 16 § som gäller granskningsrätt för 
statsbidragsmyndigheten eller någon som 
myndigheten bemyndigat eller som bistår 
myndigheten samt granskningsförfarande 
och tjänsteansvar, 

4) 17 § som gäller utförande av granskning 
och statsunderstödstagarens skyldighet att bi-
stå vid granskningen, 

5) 18 § som gäller statsbidragsmyndighe-
tens rätt att få handräckning, 
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6) 20 § som gäller återbetalning av statsun-
derstöd, 

7) 21 § som gäller skyldighet att återkräva 
statsunderstöd, 

8) 22 § som gäller återkrav enligt prövning 
av statsunderstöd, 

9) 25 § som gäller dröjsmålsränta på stats-
understöd, 

10) 28 § som gäller tiden för återkrav av 
statsunderstöd, 

11) 29 § 1 mom. som gäller förfallande av 
utbetalning av statsunderstöd, 

12) 30 § som gäller kvittning av statsun-
derstöd som återbetalas eller återkrävs, 

13) 31 § som gäller statsbidragsmyndighe-
tens rätt att få information från andra myn-
digheter, 

14) 32 § som gäller utlämnande av uppgif-
ter,  

15) 34 § som gäller ändringssökande i 
statsbidragsärenden. 

Som sådan statsunderstödstagare som avses 
i de bestämmelser som nämns i 1 mom. be-
traktas i denna lag tjänsteleverantören och 
som statsbidragsmyndighet betraktas Institu-
tet för hälsa och välfärd. 
 
 

14 § 

Platsen för medling 

Ett initiativ till medling behandlas vid den 
medlingsbyrå inom vars område någon av 
parterna är bosatt och där medlingen med be-
aktande av parternas omständigheter kan ske 
smidigt. Ett initiativ kan också behandlas vid 
den byrå inom vars verksamhetsområde brot-
tet har ägt rum. 

En part kan alltid föra ett initiativ till med-
ling till den medlingsbyrå inom vars verk-
samhetsområde han eller hon är bosatt. Om 
den medlingsbyrå som tagit emot initiativet 
inte tar upp initiativet till behandling, ska den 
utan dröjsmål överföra ärendet till en byrå 
som den i enlighet med 1 mom. anser vara 
lämplig att behandla initiativet. 

Kan inte medlingsbyråerna sinsemellan 
enas om vilken av byråerna enligt 1 mom. 
som ska behandla initiativet, ska Institutet för 
hälsa och välfärd bestämma vid vilken med-
lingsbyrå initiativet ska behandlas. 

16 § 

Medlingsbyråns uppgifter i anslutning till 
medlingsförfarandet 

När en medlingsbyrå har åtagit sig med-
lingen i ett ärende ska den 

1) utse en medlare som är lämplig för upp-
giften på grundval av sin erfarenhet och sina 
personliga egenskaper samt som inte är jävig 
på det sätt som avses i förvaltningslagen 
(434/2003), 

2) med parternas medgivande skaffa de 
handlingar som behövs för medlingen från 
polis- eller åklagarmyndigheten, domstolen 
eller andra instanser, 

3) se till att en tolk eller översättare skaffas, 
om en part inte behärskar det språk som an-
vänds vid medlingen eller på grund av en 
hörsel-, syn- eller talskada eller av någon an-
nan orsak inte kan förstå den diskussion som 
förs under medlingen eller göra sig förstådd i 
den,  

4) efter avslutad medling trots sekretessbe-
stämmelserna lämna information om med-
lingens gång och resultat till den myndighet 
som tagit initiativ till medlingen eller en an-
nan myndighet vid vilken ett ärende som gäl-
ler medlingen veterligen är anhängigt. 
 
 

20 § 

Sekretess och tystnadsplikt 

Bestämmelser om offentlighet för hand-
lingar som medlaren eller medlingsbyrån in-
nehar samt om tystnadsplikt för medlingsby-
råns personal och andra som deltar i behand-
lingen av medlingsärenden finns i lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999). 

Trots 14 § i lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet fattar medlingsbyrån 
beslut om utlämnande av uppgifter ur en 
handling som hänför sig till medling och som 
en medlare eller medlingsbyrån innehar. I 
fråga om medlingsbyråns rätt att till Institutet 
för hälsa och välfärd lämna ut uppgifter ur en 
sekretessbelagd handling gäller 29 § i lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksam-
het. 
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Medlingsbyråns beslut i ärenden som avses 
i denna paragraf fattas av den person som är 
ansvarig för medlingsverksamheten. Be-
stämmelser om sökande av ändring i sådana 
beslut finns i 33 § i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet. 
 
 

23 § 

Sökande av ändring 

Ändring i beslut som Institutet för hälsa 
och välfärd och medlingsbyrån har fattat med 
stöd av denna lag får sökas genom besvär hos 
förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i 
förvaltningsprocesslagen, om inte något an-
nat föreskrivs någon annanstans i lag. 

Ändring i förvaltningsdomstolens beslut får 
sökas genom besvär endast om högsta för-
valtningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 

24 § 

Medlingsbyråns anmälningsskyldighet 

Medlingsbyrån ska utan dröjsmål lämna in-
formation om beslut genom vilket den har 
vägrat ta emot ett ärende för behandling eller 
avbrutit medlingen till den myndighet som 
tagit initiativ till medlingen eller en annan 
myndighet vid vilken ett ärende som gäller 
medlingen veterligen är anhängigt. 

——— 
Denna lag träder i kraft den    20  . 
Institutet för hälsa och välfärd blir när den-

na lag träder i kraft part i det avtal om till-
handahållande av tjänster som avses i denna 
lag i stället för regionförvaltningsverket, om 
inte tjänsteleverantören säger upp avtalet på 
grund av ändringen av avtalsparten. Uppsäg-
ningen ska ske senast sex månader innan 
denna lag träder i kraft. 

————— 
Helsingfors den 4 december 2014 

 
 
 

Statsminister 

ALEXANDER STUBB 

 
 
 
 
 
 

Omsorgsminister Susanna Huovinen 
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Bilaga 
Parallelltext 

 

Lag  

om ändring av lagen om medling vid brott och i vissa tvister 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om medling vid brott och i vissa tvister (1015/2005) 7 och 8 §, 10—12 §, 

12 a och 12 b §, 14, 16, 20, 23 och 24 §, av dem 7, 8, 11 och 23 § sådana de lyder i lag 
1563/2009, 12, 12 a och 12 b § sådana de lyder i lag 966/2010 samt 14 och 20 § sådana de ly-
der delvis ändrade i lag 1563/2009, samt 

fogas till lagen en ny 7 a § som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

7 § 

Skyldighet att ordna tjänster 

Regionförvaltningsverket är skyldigt att 
ordna medlingsverksamhet så att tjänsten är 
tillgänglig och ändamålsenligt genomförd 
inom verkets hela verksamhetsområde. 

7 § 

Skyldighet att ordna tjänster 

Institutet för hälsa och välfärd är skyldigt 
att ordna medlingsverksamhet så att tjänsten 
är tillgänglig och ändamålsenligt genomförd i 
hela landet. 

 
 7 a § 

Tillsyn över ordnande av tjänster 

Tillstånds- och tillsynsverket för social- 
och hälsovården utövar tillsyn över ordnan-
det av medlingstjänster. 

 
8 § 

Tillhandahållande av tjänsterna 

Tjänsterna kan tillhandahållas så att region-
förvaltningsverket 

1) med en kommun ingår ett i 2 § 2 mom. i 
kommunallagen (365/1995) avsett uppdrags-
avtal, genom vilket kommunen förbinder sig 
att tillhandhålla tjänsten inom sitt område el-
ler utöver sitt område också inom andra 
kommuners område eller delar av deras om-
råde så som avtalas enligt 9 §, eller 

2) med en annan offentlig eller en privat 
tjänsteleverantör ingår ett avtal, genom vilket 
tjänsteleverantören förbinder sig att se till att 
tjänsten tillhandahålls inom ett område om 
vilket det avtalas enligt 9 §. 

8 § 

Tillhandahållande av tjänsterna 

Tjänsterna kan tillhandahållas så att Institu-
tet för hälsa och välfärd 

1) med en kommun ingår ett i 2 § 2 mom. i 
kommunallagen (365/1995) avsett uppdrags-
avtal, genom vilket kommunen förbinder sig 
att tillhandhålla tjänsten inom sitt område el-
ler utöver sitt område också inom andra 
kommuners område eller delar av deras om-
råde så som avtalas enligt 9 §, eller 

2) med en annan offentlig eller en privat 
tjänsteleverantör ingår ett avtal, genom vilket 
tjänsteleverantören förbinder sig att se till att 
tjänsten tillhandahålls inom ett område om 
vilket det avtalas enligt 9 §. 
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Kan tjänster inte tillhandahållas i ett områ-
de i enlighet med 1 mom., ska regionförvalt-
ningsverket tillhandahålla tjänsterna i områ-
det med hjälp av personal som det anställer 
eller på något annat sätt som det anser lämp-
ligt. 

Kan tjänster inte tillhandahållas i ett områ-
de i enlighet med 1 mom., ska Institutet för 
hälsa och välfärd tillhandahålla tjänsterna i 
området med hjälp av personal som det an-
ställer eller på något annat sätt som det anser 
lämpligt. 

 
10 § 

Behörighet som fordras av personer som del-
tar i medlingsverksamhet 

Personer ansvariga för medlingsverksamhe-
ten och medlingshandledare skall ha för upp-
giften lämplig högskoleexamen. Av särskilda 
skäl kan man till uppgiften även utse andra 
personer som har god förtrogenhet med med-
lingsverksamhet samt planering och styrning 
av sådan verksamhet. Till medlare kan utses 
personer som genomgått introduktionsutbild-
ning i medlingsverksamhet och som också 
har sådan utbildning, skicklighet och erfaren-
het som en framgångsrik skötsel av uppgiften 
förutsätter. 
 
 
 
 

Närmare bestämmelser om behörighetsvill-
kor för de personer som avses i 1 mom. kan 
utfärdas genom förordning av statsrådet. 

10 § 

Behörighet som fordras av personer som del-
tar i medlingsverksamhet 

Personer ansvariga för medlingsverksam-
heten och medlingshandledare ska ha för 
uppgiften lämplig högskoleexamen. Av sär-
skilda skäl kan man till uppgiften även utse 
andra personer som har god förtrogenhet med 
medlingsverksamhet samt planering och 
styrning av sådan verksamhet. Till medlare 
kan utses personer som genomgått introduk-
tionsutbildning i medlingsverksamhet och 
som också har sådan utbildning, skicklighet 
och erfarenhet som en framgångsrik skötsel 
av uppgiften förutsätter och som i övrigt 
lämpar sig för uppgiften. Den person som är 
ansvarig för medlingsverksamheten beslutar 
om att en person ska utses till medlare och 
om att medlaren ska befrias från sin uppgift. 

Närmare bestämmelser om behörighetsvill-
kor för de personer som avses i 1 mom. får 
utfärdas genom förordning av statsrådet. 

 
11 § 

Ordnande av kompletterande utbildning 

Regionförvaltningsverken ska nationellt 
och lokalt sörja för ordnandet av komplette-
rande utbildning för personer som deltar i 
medlingsverksamhet. 

11 § 

Ordnande av kompletterande utbildning 

Institutet för hälsa och välfärd ska natio-
nellt och regionalt sörja för ordnandet av 
kompletterande utbildning för personer som 
deltar i medlingsverksamhet. 

 
12 § 

Ersättning av statens medel 

Ersättning för kostnaderna för ordnandet av 
medlingsverksamhet betalas av statens medel. 
Det sammanlagda beloppet av den ersättning 
som betalas med statsmedel fastställs årligen 
till ett belopp som motsvarar de beräknade 
genomsnittliga kostnaderna för verksamheten 
med medlingsbyråer, ändamålsenlig tjänste-

12 §

Ersättning av statens medel 

Ersättning för kostnaderna för ordnandet av 
medlingsverksamhet betalas av statens me-
del. Det sammanlagda beloppet av den er-
sättning som betalas med statsmedel fastställs 
årligen till ett belopp som motsvarar de be-
räknade genomsnittliga kostnaderna för verk-
samheten med medlingsbyråer, ändamålsen-
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produktion och den utbildning som är avsedd 
för personer som deltar i medlingsverksam-
het. 

Ersättningens sammanlagda belopp fördelas 
mellan regionförvaltningsverken för att an-
vändas till de kostnader som avses i 1 mom. 
Grunderna för fördelningen är invånarantalet 
i regionförvaltningsverkets verksamhetsom-
råde samt områdets areal och brottsligheten 
där vid utgången av året före det år som före-
gått finansåret. Invånarantalet baseras på års-
statistiken från befolkningsdatasystemet, are-
alen på Lantmäteriverkets årsstatistik över 
arealen på landområden och sötvattensområ-
den och brottsligheten på Statistikcentralens 
årsstatistik över brott som är straffbara enligt 
strafflagen (39/1889) och som har kommit till 
polisens kännedom. Med finansår avses i 
denna lag det kalenderår som ersättning be-
viljas för. 

Regionförvaltningsverket ska betala ersätt-
ningen i förskott till tjänsteleverantörer enligt 
8 § 1 mom. i förhållande till invånarantalet i 
tjänsteleverantörens verksamhetsområde samt 
områdets areal och brottsligheten där. Regi-
onförvaltningsverket ska genom ett beslut 
fastställa den slutliga ersättningen till en 
tjänsteleverantör och den får vara högst lika 
stor som de faktiska kostnaderna för att ordna 
medlingsverksamheten. 

Närmare bestämmelser om den fördelning 
som avses i 2 mom. samt om hur den ersätt-
ning som avses i 3 mom. bestäms och betal-
ningen av ersättning till regionförvaltnings-
verket i de fall som avses i 8 § 2 mom. utfär-
das genom förordning av statsrådet. 

lig tjänsteproduktion och den utbildning som 
är avsedd för personer som deltar i medlings-
verksamhet. 

Ersättningens sammanlagda belopp betalas 
till Institutet för hälsa och välfärd för att an-
vändas till de kostnader som avses i 1 mom. 

Institutet för hälsa och välfärd ska betala 
ersättningen i förskott till de tjänsteleveran-
törer som avses i 8 § 1 mom. Fördelningen 
av medlen baseras på invånarantalet i tjäns-
televerantörens verksamhetsområde samt 
områdets areal och brottsligheten där vid ut-
gången av året före det år som föregått fi-
nansåret. Invånarantalet baseras på årsstati-
stiken från befolkningsdatasystemet, arealen 
på Lantmäteriverkets årsstatistik över area-
len på landområden och sötvattensområden 
och brottsligheten på Statistikcentralens års-
statistik över brott som är straffbara enligt 
strafflagen (39/1889) och som har kommit till 
polisens kännedom. Med finansår avses i 
denna lag det kalenderår som ersättning be-
viljas för. Institutet för hälsa och välfärd ska 
genom ett beslut fastställa den slutliga er-
sättningen till en tjänsteleverantör och den 
får vara högst lika stor som de faktiska kost-
naderna för att ordna medlingsverksamheten. 
 
 

Närmare bestämmelser om hur den ersätt-
ning som avses i 3 mom. bestäms och betal-
ningen av ersättning till Institutet för hälsa 
och välfärd i de fall som avses i 8 § 2 mom. 
utfärdas genom förordning av statsrådet. 

 
12 a § 

Redovisning av kostnaderna samt återbetal-
ning och omfördelning av ersättning som be-

talats av statens medel 

Tjänsteleverantören ska årligen lämna en 
redovisning till regionförvaltningsverket för 
det föregående finansårets kostnader för ord-
nande av medlingsverksamhet och betala till-
baka den oanvända delen av den ersättning 
som avses 12 § 3 mom. 

Regionförvaltningsverket får dela ut återbe-
talade anslag till sådana tjänsteleverantörer 
inom sitt verksamhetsområde som har fått för 

12 a §

Redovisning av kostnaderna samt återbetal-
ning och omfördelning av ersättning som be-

talats av statens medel 

Tjänsteleverantören ska årligen lämna en 
redovisning till Institutet för hälsa och väl-
färd för det föregående finansårets kostnader 
för ordnande av medlingsverksamhet och be-
tala tillbaka den oanvända delen av den er-
sättning som avses i 12 § 3 mom. 

Institutet för hälsa och välfärd får dela ut 
återbetalade anslag till sådana tjänsteleveran-
törer som har fått för liten ersättning i förhål-
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liten ersättning i förhållande till de faktiska 
kostnaderna. Social- och hälsovårdsministeri-
et ska underrättas om anslag som har återbe-
talats och den andel av anslaget som har om-
fördelats. Ministeriet kan besluta att den an-
del som inte har delats ut ska överföras från 
ett regionförvaltningsverks verksamhetsom-
råde till andra regionförvaltningsverks verk-
samhetsområden. 

Närmare bestämmelser om innehållet i re-
dovisningen av kostnaderna och hur den ska 
ges, återbetalning och omfördelning av er-
sättningen, överföring av outdelade andelar 
och om uppgifter enligt 2 mom. som ska läm-
nas till social- och hälsovårdsministeriet får 
utfärdas genom förordning av statsrådet. 

lande till de faktiska kostnaderna. Social- och 
hälsovårdsministeriet ska underrättas om an-
slag som har återbetalats och den andel av 
anslaget som har omfördelats. 
 
 
 
 
 

Närmare bestämmelser om innehållet i re-
dovisningen av kostnaderna och hur den ska 
ges, återbetalning och omfördelning av er-
sättningen och om uppgifter enligt 2 mom. 
som ska lämnas till social- och hälsovårds-
ministeriet får utfärdas genom förordning av 
statsrådet. 

 
12 b § 

Tillämpning av statsunderstödslagen 

Följande bestämmelser i statsunderstödsla-
gen (688/2001) tillämpas på motsvarande sätt 
på ersättningar som avses i 12 § 3 mom.: 

1) 14 § som gäller statsunderstödstagarens 
skyldighet att lämna uppgifter, 

2) 15 § som gäller statsbidragsmyndighe-
tens tillsynsuppgift, 

3) 16 § som gäller granskningsrätt för stats-
bidragsmyndigheten eller någon som myn-
digheten bemyndigat eller som bistår myn-
digheten samt granskningsförfarande och 
tjänsteansvar, 

4) 17 § som gäller utförande av granskning 
och statsunderstödstagarens skyldighet att bi-
stå vid granskningen, 

5) 18 § som gäller statsbidragsmyndighe-
tens rätt att få handräckning, 

6) 21 § som gäller skyldighet att återkräva 
statsunderstöd, 

7) 22 § som gäller återkrav enligt prövning 
av statsunderstöd, 

8) 25 § som gäller dröjsmålsränta på stats-
understöd, 

9) 28 § som gäller tiden för återkrav av 
statsunderstöd, 

10) 29 § 1 mom. som gäller förfallande av 
utbetalning av statsunderstöd, 

11) 30 § som gäller kvittning av statsunder-
stöd som återbetalas eller återkrävs, 

12) 31 § som gäller statsbidragsmyndighe-
tens rätt att få information från andra myn-

12 b § 

Tillämpning av statsunderstödslagen 

Följande bestämmelser i statsunderstödsla-
gen (688/2001) tillämpas på de ersättningar 
som avses i 12 § 3 mom.: 

1) 14 § som gäller statsunderstödstagarens 
skyldighet att lämna uppgifter, 

2) 15 § som gäller statsbidragsmyndighe-
tens tillsynsuppgift, 

3) 16 § som gäller granskningsrätt för 
statsbidragsmyndigheten eller någon som 
myndigheten bemyndigat eller som bistår 
myndigheten samt granskningsförfarande och 
tjänsteansvar, 

4) 17 § som gäller utförande av granskning 
och statsunderstödstagarens skyldighet att bi-
stå vid granskningen, 

5) 18 § som gäller statsbidragsmyndighe-
tens rätt att få handräckning, 

6) 20 § som gäller återbetalning av stats-
understöd, 

7) 21 § som gäller skyldighet att återkräva 
statsunderstöd, 

8) 22 § som gäller återkrav enligt prövning 
av statsunderstöd, 

9) 25 § som gäller dröjsmålsränta på stats-
understöd, 

10) 28 § som gäller tiden för återkrav av 
statsunderstöd, 

11) 29 § 1 mom. som gäller förfallande av 
utbetalning av statsunderstöd, 

12) 30 § som gäller kvittning av statsun-
derstöd som återbetalas eller återkrävs, 
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digheter, 
13) 32 § som gäller utlämnande av uppgif-

ter, och 
 

14) 34 § som gäller ändringssökande i 
statsbidragsärenden. 
 
 

Som sådan statsunderstödstagare som avses 
i de bestämmelser som nämns i 1 mom. be-
traktas i denna lag tjänsteleverantören och 
som statsbidragsmyndighet betraktas region-
förvaltningsverket. 

 
13) 31 § som gäller statsbidragsmyndighe-

tens rätt att få information från andra myn-
digheter, 

14) 32 § som gäller utlämnande av uppgif-
ter,  

15) 34 § som gäller ändringssökande i 
statsbidragsärenden. 

Som sådan statsunderstödstagare som avses 
i de bestämmelser som nämns i 1 mom. be-
traktas i denna lag tjänsteleverantören och 
som statsbidragsmyndighet betraktas Institu-
tet för hälsa och välfärd. 

 
14 § 

Platsen för medling 

Ett initiativ till medling behandlas vid den 
medlingsbyrå inom vars område någon av 
parterna är bosatt och där medlingen med be-
aktande av parternas omständigheter kan ske 
smidigt. Ett initiativ kan också behandlas vid 
den byrå inom vars verksamhetsområde brot-
tet har ägt rum. 

En part kan alltid föra ett initiativ till med-
ling till den medlingsbyrå inom vars verk-
samhetsområde han eller hon är bosatt. Om 
den medlingsbyrå som tagit emot initiativet 
inte tar upp initiativet till behandling, skall 
den utan dröjsmål överföra ärendet till en 
byrå som den i enlighet med 1 mom. anser 
vara lämplig att behandla initiativet. 

Kan inte medlingsbyråerna sinsemellan 
enas om vilken av byråerna enligt 1 mom. 
som ska behandla initiativet, ankommer be-
handlingen av initiativet på den medlingsbyrå 
som regionförvaltningsverket bestämmer, om 
medlingsbyråerna ligger inom samma region-
förvaltningsverks verksamhetsområde. Om 
medlingsbyråerna ligger i olika verksamhets-
områden, bestämmer social- och hälsovårds-
ministeriet vilken byrå som ska behandla ini-
tiativet.  

14 § 

Platsen för medling 

Ett initiativ till medling behandlas vid den 
medlingsbyrå inom vars område någon av 
parterna är bosatt och där medlingen med be-
aktande av parternas omständigheter kan ske 
smidigt. Ett initiativ kan också behandlas vid 
den byrå inom vars verksamhetsområde brot-
tet har ägt rum. 

En part kan alltid föra ett initiativ till med-
ling till den medlingsbyrå inom vars verk-
samhetsområde han eller hon är bosatt. Om 
den medlingsbyrå som tagit emot initiativet 
inte tar upp initiativet till behandling, ska den 
utan dröjsmål överföra ärendet till en byrå 
som den i enlighet med 1 mom. anser vara 
lämplig att behandla initiativet. 

Kan inte medlingsbyråerna sinsemellan 
enas om vilken av byråerna enligt 1 mom. 
som ska behandla initiativet, ska Institutet för 
hälsa och välfärd bestämma vid vilken med-
lingsbyrå initiativet ska behandlas. 

 
16 § 

Medlingsbyråns uppgifter i anslutning till 
medlingsförfarandet 

När en medlingsbyrå har åtagit sig med-
lingen i ett ärende skall den 

16 § 

Medlingsbyråns uppgifter i anslutning till 
medlingsförfarandet 

När en medlingsbyrå har åtagit sig med-
lingen i ett ärende ska den 



 RP 329/2014 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

27

1) utse en medlare som är lämplig för upp-
giften på grundval av sin erfarenhet och sina 
personliga egenskaper samt som inte är jävig 
på det sätt som avses i förvaltningslagen 
(434/2003), 

2) med parternas medgivande skaffa de 
handlingar som behövs för medlingen från 
polis- eller åklagarmyndigheten, domstolen 
eller andra instanser, 

3) se till att en tolk eller översättare skaffas, 
om en part inte behärskar det språk som an-
vänds vid medlingen eller på grund av en 
hörsel-, syn- eller talskada eller av någon an-
nan orsak inte kan förstå den diskussion som 
förs under medlingen eller göra sig förstådd i 
den, samt 

4) efter avslutad medling utan hinder av 
sekretessbestämmelser informera polis- eller 
åklagarmyndigheten om medlingens gång 
och resultat. 
 

1) utse en medlare som är lämplig för upp-
giften på grundval av sin erfarenhet och sina 
personliga egenskaper samt som inte är jävig 
på det sätt som avses i förvaltningslagen 
(434/2003), 

2) med parternas medgivande skaffa de 
handlingar som behövs för medlingen från 
polis- eller åklagarmyndigheten, domstolen 
eller andra instanser, 

3) se till att en tolk eller översättare skaffas, 
om en part inte behärskar det språk som an-
vänds vid medlingen eller på grund av en 
hörsel-, syn- eller talskada eller av någon an-
nan orsak inte kan förstå den diskussion som 
förs under medlingen eller göra sig förstådd i 
den,  

4) efter avslutad medling trots sekretessbe-
stämmelserna lämna information om med-
lingens gång och resultat till den myndighet 
som tagit initiativ till medlingen eller en an-
nan myndighet vid vilken ett ärende som gäl-
ler medlingen veterligen är anhängigt. 

 
20 § 

Sekretess och tystnadsplikt 

I fråga om offentlighet för handlingar som 
medlaren eller medlingsbyrån innehar samt 
tystnadsplikt för medlingsbyråns personal och 
andra som deltar i behandlingen av medlings-
ärenden gäller lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet (621/1999). 
 

Utan hinder av vad som föreskrivs i 14 § i 
lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet fattar medlingsbyrån beslut om ut-
lämnande av uppgifter ur en handling som 
hänför sig till medling och som en medlare 
eller medlingsbyrån innehar. I fråga om med-
lingsbyråns rätt att till regionförvaltningsver-
ket lämna ut uppgifter ur en sekretessbelagd 
handling gäller 29 § i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet.  

Medlingsbyråns beslut i ärenden som avses 
i denna paragraf fattas av den person som är 
ansvarig för medlingsverksamheten. Dessa 
beslut får överklagas enligt 33 § i lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

20 § 

Sekretess och tystnadsplikt 

Bestämmelser om offentlighet för hand-
lingar som medlaren eller medlingsbyrån in-
nehar samt om tystnadsplikt för medlingsby-
råns personal och andra som deltar i be-
handlingen av medlingsärenden finns i lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999). 

Trots 14 § i lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet fattar medlingsbyrån 
beslut om utlämnande av uppgifter ur en 
handling som hänför sig till medling och som 
en medlare eller medlingsbyrån innehar. I 
fråga om medlingsbyråns rätt att till Institutet 
för hälsa och välfärd lämna ut uppgifter ur 
en sekretessbelagd handling gäller 29 § i la-
gen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet. 

Medlingsbyråns beslut i ärenden som avses 
i denna paragraf fattas av den person som är 
ansvarig för medlingsverksamheten. Be-
stämmelser om sökande av ändring i sådana 
beslut finns i 33 § i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet. 
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23 § 

Sökande av ändring 

Beslut som regionförvaltningsverket eller 
social- och hälsovårdsministeriet har fattat 
med stöd av 14 § 3 mom. och beslut som 
medlingsbyrån har fattat med stöd av 15 § 1 
mom., 18 § 2 mom. och 19 § överklagas ge-
nom besvär hos förvaltningsdomstolen i en-
lighet med förvaltningsprocesslagen. 

23 § 

Sökande av ändring 

Ändring i beslut som Institutet för hälsa 
och välfärd och medlingsbyrån har fattat 
med stöd av denna lag får sökas genom be-
svär hos förvaltningsdomstolen på det sätt 
som anges i förvaltningsprocesslagen, om 
inte något annat föreskrivs någon annan-
stans i lag. 

Ändring i förvaltningsdomstolens beslut får 
sökas genom besvär endast om högsta för-
valtningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 

 
24 § 

Medlingsbyråns anmälningsskyldighet 

Medlingsbyrån skall utan dröjsmål under-
rätta polis- eller åklagarmyndigheten om be-
slut genom vilket den har vägrat ta emot ett 
ärende för behandling eller avbrutit medling-
en. 

24 § 

Medlingsbyråns anmälningsskyldighet 

Medlingsbyrån ska utan dröjsmål lämna in-
formation om beslut genom vilket den har 
vägrat ta emot ett ärende för behandling eller 
avbrutit medlingen till den myndighet som 
tagit initiativ till medlingen eller en annan 
myndighet vid vilken ett ärende som gäller 
medlingen veterligen är anhängigt. 

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  . 
Institutet för hälsa och välfärd blir när 

denna lag träder i kraft part i det avtal om 
tillhandahållande av tjänster som avses i 
denna lag i stället för regionförvaltningsver-
ket, om inte tjänsteleverantören säger upp 
avtalet på grund av ändringen av avtalspar-
ten. Uppsägningen ska ske senast sex måna-
der innan denna lag träder i kraft. 

——— 
 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


