Svar på skriftligt spörsmål SSS 26/2020 rd

Svar på skriftligt spörsmål om att främja tidig upptäckt och tidiga insatser mot föräldraalienation
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 26/2020 rd undertecknat av riksdagsledamot Sofia Virta /gröna:
På vilket sätt ämnar regeringen främja såväl upptäckt av fenomenet föräldraalienation
som insatserna mot detta för att därigenom skydda varje barns rätt till alla sina föräldrar?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt förnyades i december 2019. Ett centralt mål
med förnyelsen är att förbättra tillgodoseendet av barnets bästa i frågor kring barnets vårdnad och
umgängesrätt. Till lagen lades nya bestämmelser om vårdnadshavarens skyldighet att vårda relationer som är viktiga för barnet och skydda barnet mot allt fysiskt och psykiskt våld. Vardera föräldern är skyldiga att medverka till att umgängesrätten tillgodoses. Det är förbjudet att påverka barnet
på ett olämpligt sätt. Genom lagstiftningsåtgärderna har man strävat efter att förebygga problem med
tillgodoseendet av umgängesrätten på grund av alienation eller andra orsaker.
I domstolsskedet inhämtas utredningen av faktorer som påverkar avgörandet om vårdnaden om barnet och barnets umgängesrätt, exempelvis problem gällande föräldrarnas beteende, av socialnämnden. Syftet är att tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd upprätta nationella anvisningar för
att göra utredningen.
Att avgöra svåra situationer förutsätter ofta mångsidig expertis. Social- och hälsovårdsministeriet har
därför tillsatt en arbetsgrupp att bereda inrättande av multiprofessionella och sektorsövergripande
kompetens- och stödcentrum för de mest krävande tjänsterna (OT-centrum). Arbetsgruppens mandat
pågår fram till den 31 maj 2020. Svåra skilsmässosituationer är ett centralt tema som man vet att behöver nätverkslikt, multiprofessionellt samarbete över förvaltningsgränserna. Dessutom är det viktigt
att även beakta specialkompetensen inom organisationer.
Det väsentliga är att man förebygger problemsituationer i ett så tidigt skede som möjligt. Regeringen
fortsätter genomföra programmet för utveckling av barn- och familjetjänster, i vilket man redan utvecklat tjänster vid skilsmässa som en del av arbetet vid familjecentren och fäst uppmärksamhet vid
främjandet av försonlighet. Detta arbete utförs inom programmet för Framtidens social- och hälso-
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central. Familjecentren stöder familjer på många olika sätt och främjar bland annat föräldraskapsfärdigheter, som är väsentliga för att förhindra alienation och för samarbete inom föräldraskapet efter
en skilsmässa.

Helsingfors den 27 februari 2020

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru

