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Kirjallinen kysymys tuomarien koulutuksesta huoltoriita-asioissa
Eduskunnan puhemiehelle
Oikeusministeri Häkkänen vastasi kirjalliseen kysymykseen (KK 514/2018 vp):
"Mitä aiotaan tehdä, jotta kansalaisilla on etukäteen parempi ymmärrys tuomarien päätöksenteon
perusteista edellä mainituista seikoista, kun he hakevat oikeudelta apua lapsensa tapaamisoikeuden toteutumiseksi, henkisen väkivallan lopettamiseksi tai suhteen turvaamiseksi myönteiselle ja
läheiselle tasolle?
Vastauksesta ei selvinnyt, mitä aiotaan tehdä, jotta kansalaisilla olisi etukäteen parempi ymmärrys tuomarien päätöksenteon perusteista huoltoriita-asioissa. Sen sijaan ministeri hieman avasi sitä, miten tuomareita koulutetaan.
Vastauksessaan ministeri Häkkänen totesi, että oikeusministeriö huolehtii tuomioistuinten toimintaedellytyksistä, muun muassa tuomareiden koulutuksen järjestämisestä. Teemoja ovat olleet
mm. lasten huoltoon, tapaamiseen, elatusapuun ja lapsen etuun liittyvät kysymykset. Lisäksi on
käsitelty mm. lapsen oikeutta tulla kuulluksi, lähisuhdeväkivaltaan liittyviä teemoja ja lapsen kehityspsykologiseen vaiheeseen liittyviä kysymyksiä. Koulutusohjelmaan kuuluu yhteensä 15 päivää erilaisia koulutusjaksoja vuosina 2019 ja 2020: riita-asioiden sovittelun peruskoulutus, johdatus sovitteluun -koulutus, lapsioikeutta ja psykologiaa -koulutus, työssä oppimista sekä tuomioistuimissa ja virastoissa tapahtuvaa perehdyttämistä, alueellisia koulutuksia sovittelijan roolista ja sovittelutyöstä, huoltoriitojen yhteissovittelu -seminaari sekä syventävä sovittelukoulutus.
Oikeusministeriön tuottaman koulutuksen ministeri Häkkänen kertoo olevan moniammatilliseen
tietoon perustuvaa koulutusta, jonka suunnitteluvaihe on laaja ja suunnittelutyöhön osallistuvat
niin tuomioistuinlaitoksen kuin myös lapsen kasvuun ja kehitykseen erikoistuneet ammattilaiset.
Kouluttajien asiantuntemukseen on kiinnitetty erityistä huomiota, ja useilla kouluttajilla on vahvan käytännön työn osaamisen lisäksi lisensiaatti- tai tohtoritutkinto tai vastaava tutkimusorientoitunut lähestymistapa lapsioikeudellisiin ja lapsen kasvuun ja kehittymiseen liittyviin kysymyksiin.
Kansalaisilla tietysti on tieto siitä, kuka on hänen asiastaan päättävä tuomari, mutta se, kuka ja
millä tiedoilla kyseisen tuomarin käsitystä huoltoriitojen päätöksentekoon on kouluttanut, ei ole
kansalaisten yleisessä tiedossa. On selvää, että nämä kouluttajat käyttävät huomattavaa valtaa
kouluttaessaan tuomareita huoltoriidan ratkaisemisen perusteissa.
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Kirjallinen kysymys KK 681/2018 vp
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen
ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Kuka kouluttaa tuomareita muun muassa kiintymyssuhdeteorioiden, avio/avoerotutkimuksen, lapsioikeudellisten tutkimustulosten, vuorovaikutusteorioiden ja lähisuhdeväkivaltatutkimuksen, lapsen edun, vuoroasumisen ja vieraannuttamisen osalta?
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