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2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus
Oikeusministeri6 asetti 26.1.2010 tyoryhmdn laatimaan selvityksen asiantuntija-avustajan
kaytOn kokeilemisesta lapsen huolto-oikeudenkdynneissd. Ty6ryhmii antoi mietintdnsd
30.6.2010. Tyoryhmdn mietinn6n pohjalta kdynnistettiin 1 .1.2011 kokeilu asiantuntijaavustajan kiiyttiimisestd lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevassa
tuomioistuinsovittelussa. Menettelyn vakinaistamisesta ja valtakunnallistamisesta
annetaan hallituksen esitys syksyllii 2013. Oikeusministerion tavoitteena on saada
hal itu ksen esitykseen sisdltyvdt lakiehdotu kset voima an 1 .5.2014 alkaen.
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Lapsiriitoja sovitaan jo nykyiselldiin paljon oikeudenkdynneissd. Osa riidoista kuitenkin
jatkuu myds oikeudenkdynnin j:ilkeen ja palaa hetken kuluttua uudelleen tuomioistuimeen.
Huoltoriidat kuormittavat myos sosiaalitointa. Kokeilun tavoitteena on lisiitai sovintojen
mddrdd, vdhentdd konfliktia vanhempien vdlilld ja ehkiiistd riitojen muodostumista
kroon isiksi huoltoriitakierteiksi.

Asiantuntija-avustajat tulevat pdiaisddntdisesti kuntien perheneuvoloista ja muusta
sosiaalitoimesta. Talla sopimuksella sovitaan Oikeusministeri6n ja Joensuun kaupungin
viilill;i kokeiluun sitoutettavan ty6panoksen mddrdstd, siitd maksettavasta korvauksesta
sekd kokeilualueesta.
3. Sosiaal itoimen/perheneuvolan ty<ipanos

Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut sitoutuu antamaan asiantuntijaavustajapalvelujen tuottamiseen ty6panoksen, joka yhdessd kokeilussa mukana olevan
Liperin kunnan kanssa vastaisi enintddn puolta henkil6ty6vuotta kalenterivuoden 2014
aikana. Asiantuntijoiden todellisen ty6panoksen mddrd riippuu Pohjois-Karjalan
kdrdjdoikeuden sovitteluasioissa tarvitseman avustajatyon mddrdstd. Jos avustajien tarve
ylittdi-i tdssd sopimuksessa sovitun enimmdismddrdn, tilanteesta neuvotellaan
oikeusministerion ja Joensuun kaupungin viililldi.

Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut antaa asiantuntijapalveluja pohjoisKarjalan kdraijdoikeudelle sielld kiisiteltdiviin sovitteluasioihin. Asiintuntijat ovat
kdiytettdvissd sovitteluasioissa siitai riippumatta, mistd kunnasta sovittelun osapuolet ovat.
Asiantuntijan ty6panos sisdltdd
- tuomareiden avustamisen kdreijdioikeudessa pidettdvissd sovitteluistunnoissa
- etukdteisvalmistautumisen istuntoihin
- erikseen sovittavat tehtdvdt istuntojen ulkopuolella (esim. lapsen kuuleminen)
- tuomarin ja avustajan vdliset yksittiiistdi asiaa koskevat neuvottelut
- kaikkien sovittelijatuomareiden ja avustajien yhteiset seurantakokoukset
- kokeiluun osallistuville jdirjestettdvdn koulutuksen
Palvelujen tuottamisen kiiytiinn6n toteutuksesta sovitaan Joensuun kaupungin sosiaali- ja
terveysla utaku n nan ja ktirdjdoikeuden vii i lei.
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4. Tytipanoksesta maksettava korvaus
Oikeusministerid maksaa Joensuun kaupungille korvaukseksi asiantuntijoiden
k:irEijdioikeudelle tekemdstd tydstii seuraavat summat arvonlisdveroineen:
1) 300 euroa istuntopdivdltd, mikd sisiiltdii etukdteisvalmistautumisen istuntoihin, tuomarin
ja avustajan vtiliset yksittdistii asiaa koskevat neuvottelut ja tuomareiden avustamisen

kiiriiildioikeudessa pidettdvissd sovitteluistunnoissa.
2) 40 euroa/h istuntojen ulkopuolella tehtdvdstd, erikseen sovittavasta tydstai (esim. lapsen
kuuleminen) ja kareijdoikeuden ja avustajien yhteisistd seurantakokouksista.

3) Matkakustannukset, jotka aiheutuvat 2-kohdassa tarkoitetuista, avustajan
u lkopuolella suorittam ista ty6tehtdvistai.

tuom ioistu imen

4) 40 euroa/h oikeusministeriOn jdrjesttimiidn koulutukseen osallistumisesta. Matka- ja
majoittumisaika eivdt kuulu korvauksen piiriin.

Korvaukseen lisdtddn arvonlisdvero.
5. Korvauksen maksaminen
Oikeusministerid maksaa Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelulle tdssd
sopimuksessa sovitun korvauksen jtilkikiiteen laskun mukaan.
Lasku osoitetaan Oikeusministerion oikeushallinto-osastolle, PL 7260,01051 LASKUT.
Laskussa tulee mainita viitetietona Follo-kokeilu/Ieija Sassi. Lasku voidaan toimittaa myos
ve rkko laskuoso itteesee n 00370 24597 47 01 7 (va ittajii lte la).
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6. Koulutus
Oikeusministerio huolehtii koututuksen jiirjestiimisestd kokeiluun osallistuville asiantuntijaavustajille' Koulutus on maksuton. Joensuun kaupunki vastaa koulutuksen
tydntekij6illensd ai heuttam ista matka- ja majoituskustan n u ksista.
7. Kokeilun seuranta
Oikeusministeridn nimedmd ohjausryhmd seuraa kokeilua ja arvioi sen tuloksia.
Ohjausryhmddn kuuluvat edustajat kokeilutuomioistuimista, sosiaalitoimesta ja
perheneuvolasta sekd Asianajajaliitosta. Ohjausryhmeiii johtaa projektipaallikkd.
8. Sopimuksen voimassaolo
Sopimus on voimassa 1.1 . - 30.4.2014.
Jos jompikumpi sopijaosapuolista haluaa irtisanoa sopimuksen kesken sopimuskauden,
on irtisanominen tehtaivd kirjallisesti viimeistddn kuusi(6) kuukautta ennen haluttua
piiiittymisajankohtaa. lrtisanominen ei aiheuta osapuolille maksuseuraamuksia.
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