Svar på skriftligt spörsmål SSS 353/2015 rd

Svar på skriftligt spörsmål om barnets relationer till mor- och farföräldrar
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 353/2015 rd undertecknat av riksdagsledamot Anneli Kiljunen /sd:
På vilka sätt tänker regeringen trygga barnets relationer till mor- och farföräldrar vid
separation?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Enligt lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (361/1983) är syftet med vårdnaden
om barn att trygga en balanserad utveckling och välfärd för barnet enligt dess individuella behov och önskemål. Enligt 1 § i lagen bör vårdnaden trygga positiva och nära människokontakter
i synnerhet mellan barnet och föräldrarna. Lagen poängterar således föräldrarnas särskilda ställning. Å andra sidan visar ordalydelsen att om barnet har andra viktiga och nära människokontakter ska vårdnadshavaren sträva efter att värna om dem.
Förhållandet mellan far- och morföräldrar och barnbarnet är i allmänhet viktigt för alla parter.
Möjligheten att följa barnbarns utveckling och delta i den ger mor- och farföräldrar glädje och
mening i livet. Barnet lär sig kunskaper och traditioner av far- och morföräldrarna vars betydelse kan vara hela livet ut. Föräldrarna får i sin tur hjälp av att mor- och farföräldrarna på olika
sätt deltar i vårdnaden om barnet.
Enligt lagen är syftet med umgängesrätten att trygga barnets rätt att hålla kontakt med och träffa
den förälder hos vilken barnet inte bor. Umgängesrätten kan på ett rättsligt bindande sätt endast
fastställas mellan barnet och föräldern. Behovet av att fastställa umgängesrätten mellan barnet
och far- och morföräldrarna eller andra närstående personer har dock diskuterats i flera sammanhang under de senaste åren.
Det finns flera aspekter relaterade till en utvidgning av umgängesrätten, och de bör i första hand
granskas ur barnets perspektiv. Ändamålsenligheten hos regleringen av umgängesrätten mellan
barn och mor- och farföräldrar kommer att bedömas i samband med reformen av regleringen av
vårdnaden om barn och umgängesrätten. Man kan följa projektets framskridande på justitieministeriets webbplats på finska
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(http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/valmisteilla/lakihankkeet/henkilo-perheja/lapsenhuoltoajatapaamisoikeuttakoskevanlainsaadannonuudistus.html).
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