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Vastaus kirjalliseen kysymykseen vieraannuttamisen kohteina olevien
lasten auttamisesta
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette
toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Juho Eerolan /ps ym. näin
kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 655/2018 vp:
Mitä hallitus aikoo tehdä, jotta vanhemmat saavat viranomaisilta ohjeet tai koulutusta
vieraannuttajan kanssa sovitteluun ja/tai toimimiseen,
mitä hallitus aikoo tehdä, jotta vieraannuttamisen kohteena olevalle lapselle saadaan
valmiudet säilyttää henkinen terveytensä, kun hän joutuu tai hänet tuomitaan elämään
vieraannuttajan kanssa ja
mitä hallitus aikoo tehdä, jotta vieraannuttamisen kohteena ollutta lasta ja vanhempaa
autetaan palauttamaan hyvä lapsi-vanhempisuhde, jos oikeus kaiken todennäköisyyden
vastaisesti tuomitsee vieraannutetun lapsen tavattavan vanhemman luo asumaan?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Lapsen vieraannuttamisella tarkoitetaan yleensä vanhemman käyttäytymistä erotilanteessa siten,
että lapsen ja toisen vanhemman vuorovaikutussuhde olennaisesti vaikeutuu ja joissakin tapauksissa katkeaa kokonaan. Vaikeiden erojen seuraukset lapsille voivat olla vakavia, jopa läpi elämän kestäviä.
Pääministeri Sipilän hallituksen kärkihankkeen ”Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma
(LAPE)” osana on lapsi- ja perhepalveluja uudistettu vuosina 2016–2018 siten, että ne vastaavat
paremmin myös kysymyksessä esitettyihin lasten, nuorten ja perheiden tarpeisiin. Hallitus varasi LAPE-kärkihankkeeseen 37,5 miljoonaa euroa. LAPE –kehittämistyö jatkuu erillisenä hankkeena vielä vuonna 2019, jonka jälkeen siihen sisältyvät toiminnot ja kehittämistyö siirtyvät
osaksi palvelurakennetta.
Lasten ja perheiden palveluja kehitetään monipuolisesti muun muassa vahvistamalla vanhemmuuden tukea ja erotilanteen palveluja ennaltaehkäisevään, sovinnollisuutta tukevaan suuntaan.
Samoin kehittämisen kohteena ovat helposti saatavilla olevat matalan kynnyksen palvelut sekä
perheoikeudelliset palvelut. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut kolmiosaisen vanhemmuussuunnitelman ”Lapsen arki eron jälkeen – suunnitelma vanhempien yhteistyöstä” tueksi ja
apuvälineeksi eron jälkeiseen vanhemmuuteen. Kehitetyn Perhekeskus –toimintamallin avulla
pystytään entistä paremmin tunnistamaan ja puuttumaan kysymyksessä mainittuihin tilanteisiin
ja toimimaan keskuksissa olevaa moniasiantuntijuutta hyödyntäen siten, että lapsi ja hänen lä-
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heisensä saavat tarvitsemansa tuen, ohjauksen ja neuvonnan. Myös erityistason, kuten lastensuojelun palveluja on kehitetty siten, että palvelut muodostaisivat asiakkaan kannalta eheämmän
kokonaisuuden ja ne olisivat tarpeen mukaisesti perustason palvelujen lisänä käytettävissä.
Kaikkein vaativinta erityisosaamista ja erikoistumista edellyttävät lasten, nuorten ja perheiden
palvelut on tarkoitus koota sote- ja maakuntauudistuksessa viidelle yhteistyöalueelle perustettaviin, verkostomaisesti toimiviin osaamis- ja tukikeskuksiin (OT-keskuksiin). OT-keskuksista
olisi jatkossa saatavissa tukea myös kaikista vaativimpiin erotilanteisiin.
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