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L a g

315/2014

om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt

Utfärdad i Helsingfors den 11 april 2014

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (361/1983) ett nytt 3 a kap.

som följer:

3 a kap.

Medling i vårdnads- och umgängestvister i
domstol

17 a §

Tillämpning av lagen om medling i domstol

På medling i domstol i tvistiga ärenden
som gäller vårdnad om barn och umgänges-
rätt tillämpas lagen om medling i tvistemål
och stadfästelse av förlikning i allmänna
domstolar (394/2011).

17 b §

Ordnande av sakkunnigtjänster

Den kommun inom vars område tingsrät-
ten har sitt administrativa kansli ska se till att
tingsrätten har tillgång till ett tillräckligt antal
sådana sakkunnigbiträden som avses i 5 § i
lagen om medling i tvistemål och stadfästelse
av förlikning i allmänna domstolar för med-
ling i tvister som gäller vårdnad om barn och
umgängesrätt. I en tvåspråkig domkrets ska

kommunen se till att tingsrätten har tillgång
till sakkunnigtjänster på både finska och
svenska. Det organ enligt 6 § 1 mom. i
socialvårdslagen (710/1982) som ska sköta
socialvården svarar för att sakkunnigtjäns-
terna ordnas i kommunen.

17 c §

Kompetenskrav för sakkunnigbiträden

Sakkunnigbiträdet ska ha sådan rätt att
utöva psykolog- eller barnpsykiateryrket som
legitimerad yrkesutbildad person som bevil-
jats av Tillstånds- och tillsynsverket för so-
cial- och hälsovården med stöd av lagen om
yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården (559/1994) eller ha behörighet
som socialarbetare enligt 3 eller 14 § i lagen
om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad
personal inom socialvården (272/2005) eller
ha annan lämplig högre högskoleexamen.
Dessutom ska sakkunnigbiträdet ha genom-
gått en sådan kompletterande utbildning eller
tilläggsutbildning som krävs för skötseln av
uppgiften samt ha erfarenhet av arbete med
skilsmässofamiljer.
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17 d §

Ersättning för sakkunnigtjänster

För anlitande av sakkunnigbiträden vid
medling i vårdnadstvister i domstol betalar
staten ersättning till den kommun som ansva-
rar för ordnandet av sakkunnigtjänsterna. Er-
sättning betalas som kalkylerad ersättning per
dag för biträdande vid medlingssammanträde
och som ersättning per timme för åtgärder
som utförs utanför sammanträdet. Om med-
lingen genomförs utanför den kommun där
tingsrätten har sitt administrativa kansli eller

utanför den särskilt överenskomna huvudsak-
liga tjänstgöringsorten för sakkunnigbiträdet,
ersätts kommunen för de rese- och inkvarte-
ringskostnader som föranleds av medlingen
och för det dagtraktamente som betalas till
sakkunnigbiträdet. Närmare bestämmelser
om storleken på den ersättning som betalas
per dag eller per timme, de åtgärder för vilka
ersättning betalas per timme samt de kostna-
der som ersätts utfärdas genom förordning av
statsrådet.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.

Helsingfors den 11 april 2014
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