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VIERAANNUTUS TUHOAA LAPSEN JA HUOLTOKIUSATUN VANHEMMAN PSYYKKISEN TERVEYDEN. 
VIERAANNUTUS PAKOTTAA LAPSEN KIELTÄMÄÄN PUOLET HISTORIASTAAN JA OMASTA ITSESTÄ.
HENKISEN LAPSIVÄKIVALLAN TORJUNTA VAATII UUTTA ASIAKASTOIMINTAMALLIA JA KETTERIÄ 
NOPEAMPIA PALVELUITA. UUSI 2019 HUOLTOLAKI OLI PIENI ASKEL, MUTTA RIITTÄMÄTÖN…

Timo Jalava, timo.jalava@hotmail.com



SUOMI ON EU:N VIERAANNUTTAJAYSTÄVÄLLISIMPIÄ MAITA

MITEN VIERAANNUTTAMINEN VAHINGOITTAA LASTA JA PERHETTÄ?

MITEN KOSTAMINEN JA MIELENTERVEYS LIITTYY VIERAANNUTTAMISEEN?

MIKSI JA MITEN HENKINEN VÄKIVALTA TULEE HOITAA KUNTOON PAREMMIN?

MIKSI SOSIAALITYÖTÄ JA LASTENSUOJELUA TULEE ALKAA UUDISTAMAAN PILOTEIN?

MITEN IHMEESSÄ VAIN 13% MIEHISTÄ VOITTAA OIKEUDESSA LASTEN HUOLTAJUUSASIAN?

= ASIAKASLÄHTÖISEMPI VÄLITTÄVÄ ENSIHOIDON JÄRJESTELMÄ LAPSEN EDUN MUKAISESTI

HAASTEET SUOMESSA OVAT MITTAVIA – EPÄMIELLYTTÄVÄ TOTUUS



VIERAANNUTUKSEN ESTÄMINEN? TEHOKKAAMPI MALLI TARVITAAN PIAN

• Nykytila: Noin 14.000 avioeroa ja 30.000 erolasta. 10-15% on riitaisia. Noin 2-4% eroista kääntyy vieraannuttamiseksi.
• Tämä tekee vuositasolla noin 1000 vieraannuttamista = eri asteista lapsen henkistä hyväksikäyttöä jopa useita vuosia.
• Viranomaiset eivät edelleenkään ymmärrä ja tunnista vieraannutusta. Lait, valvonta ja sanktiot ovat liian puutteellisia. 
• Vieraannuttaja ei välitä säännöistä, sopimuksista ja uhkasakosta. Empatia uupuu. Sairaus usein läsnä. Sovittelu ei toimi.   
• Tavoitetila: huoltajalähtöinen saumaton yhteistyö, vieraannutuksen tunnistaminen ja nopeat/ketterät hoitometodit.
• Jatkuessaan vieraannutus laskee koulu- ja sosiaalisia taitoja. Lapsi masentuu, traumatisoituu ja syrjäytyminen on yleistä.
• Useissa muissa EU ja sivistysmaissa vieraannutus on estetty ja sanktioitu raskaammin. Kaksi kotia, 50-50 asuminen jne.

• Oikeus ei paranna lapsia. Tie pitkäjänteiseen lasten etuun, terveeksi ja empaattiseksi kasvamiseen täytyy HOITAA.
• Valvonta kuntoon + esimerkiksi HUS:n yhteyteen voi perustaa tiimin/osaston pahoja caseja tutkimaan ja hoitamaan.  

Rajattomuuden lietsonta

Lahjonta ja
uhrit mukaan

Inhopuhe ja
empatian puute

Vieraannuttajan
rahanahneus sekä 
kyky manipuloida
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1.12.2019 UUDISTUNUT LAPSENHUOLTOLAKI ON PIENI ASKEL, MUTTA RIITTÄMÄTÖN 

1 §:ssä säädetään: 

Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toivomusten 
mukaisesti. Huollon tulee turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä. Myös muita 
lapselle tärkeitä ihmissuhteita on vaalittava. Lapselle tulee turvata hyvä hoito ja kasvatus sekä lapsen ikään ja kehitystasoon nähden 
tarpeellinen valvonta ja huolenpito. 

Lapselle on pyrittävä antamaan turvallinen ja virikkeitä antava kasvuympäristö sekä lapsen taipumuksia ja toivomuksia vastaava 
koulutus. Lasta on suojeltava kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta, huonolta kohtelulta ja hyväksikäytöltä. 

Lasta tulee kasvattaa siten, että lapsi saa osakseen ymmärtämystä, turvaa ja hellyyttä. Lasta ei saa alistaa, kurittaa ruumiillisesti eikä 
kohdella muulla tavoin loukkaavasti. Lapsen itsenäistymistä sekä kasvamista vastuullisuuteen ja aikuisuuteen tulee tukea ja edistää.

Lain 2 § kuuluu seuraavasti: 

Tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapselle oikeus luoda ja säilyttää myönteinen ja läheinen suhde vanhempaansa, jonka luona 
lapsi ei asu. Tapaamisoikeuteen kuuluu, että lapsi saa ajoittain olla tämän vanhemman luona tai tavata tätä muualla taikka pitää tähän 
yhteyttä muulla tavoin. Lapsen kummankin vanhemman on omalta osaltaan myötävaikutettava tapaamisoikeuden toteutumiseen. 
Vanhemman on kasvatustehtävässään vältettävä kaikkea, mikä on omiaan aiheuttamaan haittaa lapsen ja toisen vanhemman väliselle 
suhteelle.



ON LIIAN HELPPOA HOUKUTELLA VIERAANNUTTAEN LAPSI/NUORI 
UHRIUTUMALLA JA LAHJOMALLA LAPSET USKOMAAN IHAN VÄÄRIÄ VÄITTEITÄ

ONGELMA: MUUTAMA VALIKOITU VÄÄRÄ VALHE TOISESTA VANHEMMASTA JA 
HUOLTAJASTA ON LIIAN HELPPO ESITTÄÄ SEKÄ TOISTAA ILMAN OIKEATA RANGAISTUKSEN PELKOA

RATKAISU: SANOJEN SIJAAN VIRANOMAISTEN ON TUTKITTAVA VÄITTEIDEN LOOGISUUS,         
AIKAJANAT TAPAHTUMISTA, NÄYTTÖ,  LASTENSUOJELUILMOITUKSIA JA VIERAANNUTTAJAN HISTORIA                                        

→ TERVEYS JA TEOT ANALYYSIIN SELITYSTEN USKOMISEN SIJAAN + OIKEAMPI  SANKTIO

TERAPIA/HOITO + SIVULLISTEN KERTOMAN ARVIOINTI. POLIISI MUKAAN, KUN LASU EI HALUA AUTTAA…

VERTAILU KUMPI VANHEMMISTA TUKEE VUOROASUMISTA vs. KUMPI EI

TERVEYSHISTORIAN TUTKINTA + PSYKOLOGIEN KATTAVA ARVIO VANHEMPIEN MIELENTERVEYDESTÄ

ON TÄRKEÄ YMMÄRTÄÄ, ETTÄ LAPSI TAI NUORI ON ALTIS JA HELPPO UHRI … USEIN RIIPPUVAINEN 
VIERAANNUTTAJASTA USKOEN PELOTTELUT. NUORI USEIN TOISTAA SIKSI KUULTUJA VALHEITA TODEKSI 



KYSE ON VÄKIVALLASTA LAPSEEN/NUOREEN MILLÄ ON KAUSKANTOISET          
VAIKUTUKSET. VIERAANNUTTAJA TOIMII USEIN OMISTUSHALUN JA RAHAN AJAMANA

KYSEESSÄ ON IHMISYYTTÄ - NUOREN TERVEEKSI SOSIAALISEKSI KASVAMISTA RAJOITTAVAT TEOT

VIERAANNUTTAJA LUO PSYKOLOGISEN KONTROLLIN JA ALKAA TRAUMATISOIDA KOHDETTAAN

ALTTEIN IKÄ VIERAANNUTTAMISELLE ON 10-16 VUOTTA PSYKIATRIEN MUKAAN. PIENI LAPSI EI 
MUISTA KAUAN PAHAN PUHUMISTA, PELOTTELUA, ELEITÄ, LAHJOJA YM SAMALLA TAVALLA. 

LAPSEN PSYYKE JA VIATTOMUUS TUHOTAAN – SEURAUS ON ALAKULO, VÄSYMYS, PELOT,  EMPATIAN 
LASKU. JOSKUS MUIDEN KIUSAAMINEN, MASENNUS TAI ESIM. AUTISMIN TAI ALEKSITUMIAN 
PUHKEAMINEN. KUVIOON KUULUVAT USEIN PELI YM ADDIKTIOT, KOULUN HEIKKENEMINEN, 
SOSIAALISUUDEN LASKEMINEN, OMAVALTAISUUS JA UHMA. PAHIMMILLAAN SYRJÄYTYMINEN TAI 
AINAKIN ELINIKÄINEN TRAUMA. LISÄÄNTYVÄSTI ITSETUHOISET AJATUKSET TAI SOSIOPATIAN RISKI

VIERAANNUTETULLE VANHEMMALLE (USEIN ISÄ) RISKEJÄ OVAT: AHDISTUS, LAPSEN PUOLESTA 
PELOT, POST-TRAUMAATTINEN STRESSI, VÄKIVALLAN & RAKKAAN LAPSEN MENETYS KOHDATESSA  
MASENTUMINEN, VIHA, ALKOHOLISMI, MIELENTERVEYDEN HORJUMINEN TAI JOPA ITSEMURHA

EPÄSUORA HENKINEN VÄKIVALTA VOI OLLA PAHEMPI KUIN FYYSINEN KOSKA SE JATKUU JA JATKUU…



Timo Jalava, timo.jalava@hotmail.com

Isien lapsiasioissa
kokeman vähättelyn ja 
syrjinnän hyväksyntä 
mahdollistaa sen, että
isät voittavat vain 13% 
lapsiasioista oikeudessa.

Lähivanhemmuuden 
”automaatti” äideille
tekaistuin lastensuojelu 
lausunnoin sekä usein
oikeudessakin nais-
tuomareilta ei kestä 
1.12.2019 uudistetun 
lastenhuoltolain 
vaatimuksia eikä 
tasa-arvoa

YHTEYKSIEN 
KATKOMINEN

ISYYDEN MITÄTÖINTI

LAPSELLE VALHEET ISÄSTÄ

LAPSELLE YHDESSÄ SOVITTUJEN 
RAJOJEN RIKKOMINEN ÄIDILTÄ

LASTENSUOJELUN TROLLATUT DOKUT

LAHJONTA

HENKINEN VÄKIVALTA MIEHIIIN

ISÄ-LAPSET YHTEYKSIEN 
KATKOMINEN

PANETTELU

KAKSINAAMAISUUS JA UHRIUTUMINEN = KATKERUUS

KEKSITYT SYYTÖKSET

PERÄTTÖMÄT OIKEUSVAATEET RAHANHIMO/ELARIT

EI TERAPIAA
PSYKOLOGINEN 

KONTROLLI
INSESTISYYTÖKSET YM

LAPSEN PELOTTELU

VIERAANNUTTAMINEN = LAPSEEN + HUOLTAJAAN 
KOHDISTUVA VAKAVA USEAN VUODEN HENKINEN 

VÄKIVALTA JA OMAN LAPSEN TRAUMATISOINTI 

KV. TUTKIMUSTEN MUKAAN
VIERANNUTTAJISTA JOPA 60% ON
PERSOONALLISUUSHÄIRIÖISIÄ (Gardner)

VIERAANNUTTAMINEN ON AINA JULMAA
HYVÄKSIKÄYTTÖÄ JA VAKAVAA HENKISTÄ
VÄKIVALTAA LAPSEEN + EX-PUOLISOON

SE AIHEUTTAA ALAKULOA, PELKOTILOJA, 
SOSIAALISIA VAIKEUKSIA, SEKÄ HEIKENTÄÄ
LAPSEN HENKISTÄ EMOTIONAALISTA
KEHITTYMISTÄ TERVEEKSI NUOREKSI

SIKSI VIERAANNUTUS TULEE NÄHDÄ
”LAPSEN HENKISENÄ PAHOINPITELYNÄ”
MIKÄ EI OLE KIUSAAMISTA TM PIENTÄ

PAHIMMILLAAN SE TRAUMATISOI JA 
TUHOAA PSYYKEEN + TULEVAISUUDEN

VIERAANNUTUS PÄHKINÄNKUORESSA



KYSEESSÄ ON USEIN PERSOONALLISYYSHÄIRIÖ. SIKSI LAPSET JA MYÖS VIERAANNUTTAJA 
TULEE HOITAA KUNTOON. TAHDONVASTAISEN HOIDON ESTE ON LAKI, JOKA EI TOIMI SIINÄ…

Jari Sinkkonen 2018, Duodecim lehti: ”Vieraannuttamisella tarkoitetaan toimintaa, jossa toinen vanhempi pyrkii vaikeuttamaan lapsen suhdetta toiseen 

vanhempaan manipuloimalla lasta eri tavoin ja estämällä tapaamisia. Vieraannuttaminen alkaa tyypillisesti vanhempien eron jälkeen. Lapsen ja torjutun 

vanhemman suhde ennen eroa on ollut normaali ja toisinaan erityisen lämmin. Vieraannuttamista esiintyy arviolta neljäsosassa oikeuteen päätyneistä eroista. 

Taustalla on usein vieraannuttajavanhemman persoonallisuushäiriö. Vieraannuttamisesta seuraa lapselle pitkäkestoisia psyykkisiä vaikeuksia, kuten 

syyllisyyttä, masennusta ja kyvyttömyyttä luottaa kehenkään. Siksi ilmiön tunnistaminen ja siihen varhain puuttuminen ovat tärkeitä. Ongelmana on, 

että vieraannuttajavanhempi ei ole yleensä halukas osallistumaan mihinkään hoitoon. Siksi uuteen lastenhuoltolakiin olisi lisättävä säännöksiä, joiden 

perusteella vanhemmat voitaisiin velvoittaa ottamaan hoitoa vastaan… + Yleisin vieraannuttamisen muoto on pahan puhuminen toisesta vanhemmasta (12). 

Siihen voivat osallistua suosikkivanhemman ohella myös sukulaiset ja tuttavat. Kommentit voivat olla suorasukaisia ("Hän ei koskaan halunnut sinua"; "Äitisi ei 

koskaan osallistunut kasvatukseesi") tai hienovaraisempia ("Isäsi meni pelaamaan golfia, vaikka sinulla oli silloin tärkeä esiintyminen"; "Hän tietysti myöhästyy 

taas"). Joskus on kyse räikeästä valehtelusta, johon lapsi vedetään mukaan. Vieraannuttaminen ei perustu todelliseen tai perusteltuun pelkoon siitä, että lapsi 

joutuisi väkivallan tai seksuaalisen riiston kohteeksi ollessaan toisen vanhemman luona.”

” On arvioitu, että kärjistyneissä huoltoriidoissa jommallakummalla tai molemmilla vanhemmilla on persoonallisuushäiriön piirteitä jopa 60 %:ssa 

tapauksista (18). Vanhemmalla voi olla vaikeuksia ylläpitää rajoja ja erillisyyttä, eikä hän aina ymmärrä, mitkä tunteet ovat hänen omiaan, mitkä taas toisen 

tunteita. Aikuinen ja lapsi ovat sulautuneet yhdeksi, ja eroon joutuminen lapsesta johtaa paniikkiin, raivoon ja jopa vainoharhaisiin ajatuksiin (17). Nämä 

piirteet sopivat epävakaan persoonallisuushäiriön piirteiksi. Vieraannuttajan persoonallisuudessa voi olla myös narsistisia piirteitä ja kyvyttömyyttä 

tuntea empatiaa (6). Jos häiriössä on paljon psykopatian piirteitä, mielekkäiden ratkaisujen löytäminen on erittäin vaikeaa. Näennäisesti taistelua käydään 

lasten hyvinvoinnista, mutta todellisuudessa halutaan vahingoittaa mahdollisimman paljon riidan toista osapuolta.”

” Vieraannuttamisessa toinen vanhempi "pelataan ulos", ja hänen kohdalleen syntyy tyhjiö. Ääritapauksissa kohdevanhemman mainitseminenkin 

johtaa rangaistukseen, mykkäkouluun tai muihin paheksunnan osoituksiin varsinkin, jos lapsi ilmaisee ikävöivänsä poissa olevaa vanhempaansa (12). 

Lapsi joutuu sensuroimaan käytöstään ja puheitaan, olemaan pahoittamatta suosikkivanhemman mieltä ja pitämään huolta tämän suopeudesta. Tällä 

prosessilla on vahingolliset ja kauaskantoiset seuraukset. Jokainen lapsi toivoo olevansa hyvien vanhempien lapsi, mutta vieraannuttamistilanteessa hän 

joutuu paitsi torjumaan toisen vanhempansa, myös pitämään tätä halveksittavana ja kelvottomana. Hän "amputoi" elämästään kaikki toiseen vanhempaan 

liittyvät myönteiset muistot ja muun hyvän, jota on tältä saanut. Tilalle tulevat suosikkivanhemman tarjoamat valemuistot, joiden mukaan vieraannutettu 

vanhempi ei välittänyt lapsestaan ja jopa kohteli tätä kaltoin (12). Todellisuudentajun vääristyminen rajoittuu usein hämmentävällä tavalla tähän 

vieraannuttamiskuvioon. ”



KTS LASTEN-
OIKEUKSIEN
”MYYTIN-
MURTAJAT”:
OSA-1

https://www.facebook.com/lastenoikeudetry/videos/725397024773577/



NYKYTILA: APUA EI SAA MISTÄÄN. ARVIOLTA 1000 UUTTA LASTA JOKA VUOSI KÄRSII 
Viranomaiset katsovat vieraannutusta omasta kapeasta näkökulmasta. Tarkastusvaliokunta ”kuntien omavalvonta ei 

toimi”. Lastensuojelua tulee uudistaa samoin kuin oikeudelliset prosessit saada nopeammiksi ja sukupuolineutraaleiksi. 

Huoltokiusaaja:
”En vieraannuta. Isä itse vieraannuttaa…” ym valheita 18 kk vaikka 
oikeasti lapsia ei saa isä edes nähdä. Äiti on katkonut  yhteydet isä-lapset 
välillä 100% tahallaan  ’Hajota ja hallitse’

Kunnan Lastensuojelu ja sosiaali-/perhetyö:
”Tämä on huoltoriita. Emme näe asiaa kotikäynneillä.”
”On linjattu, että ennalta ehkäisevää lastensuojelua ei ole.” 
”Tuo on vain sinun tulkintaasi. Meillä on kiire.”
”Oikeus ratkaisee aikanaan tai huostaanotto”
”Emme luota isään + lapsi puhuu aina totta” 
”Emme sijoita 30pv isälle. Emme maksa
Terapiaa. Se on kallista ja ei ole valtuutta.”

Poliisi:
”Uskomme, mutta kaikki ja rikoksen tunnus-
merkistö ei täyty. Tämä on LaSu:n asia hoitaa. 
Soitimme sinne. Kiistävät. Näyttöä on osin vain
ellet saa lääkärintodistusta, että lapsi ahdistunut”

Aluehallintovirasto:
”Dramaattista ja surullista jos Lastensuojelu
ei noudata lakia isän ollessa kunnollinen. AVI:n selän 
taakse ei voi piiloutua ettei ennalta ehkäiseväää suojelua ole. Käsittely vie 
10-15 kk. Me annamme vain suosituksia & varoituksia. Emme päätä 
yhdestä casesta. Asian selvittäminen on vaikeata ja kaikkia on kuultava.”

Eduskunnan oikeusasiamies:
”Emme puutu keskeneräisiin Käräjät caseihin”

Koulu:
”Poissaoloja on satoja tunteja mutta emme voi   
auttaa muussa kuin kouluasiassa lapsia”

Lääkärit, terapeutit ja psykiatrit:
”Lapsi pitäisi saada mukaan lääkäriin ja on          
haaste jos äiti ei salli lapsen tulemista tänne”
”Tahdonvastainen hoito on vaikea persoonallisuus-
häiriöiselle vanhemmalle ellei 100% välitön vaara”
”Lapsen tulisi itse sitoutua työskentelyyn”

Poliitikot ja lainsäätäjät:
”Sovittelu on paras tie koska se on halpaa”
”Onpa vaikea kenttä. Osaankohan auttaa?”

Tuomarit:
”Ei ole lasten etu, etteivät he
tapaa isäänsä. LaSu:n tulee
tukea tapaamisia ja 6 kk ajan 
olosuhdeselvitystä 2 kodissa”
”Ei väliaikaisratkaisua”
”Tarvitaan lisää näyttöä 6 kk
kuluttua. Ei valitusoikeutta … ”
”Täytäntöönpanoa ei määrätä…”

Lopputulos = apua ei saa lapsille:
- Vieraannutus on liian helppoa
- Lapsen etu kärsii, traumat jäävät
- Uhkasakko on hampaaton 
- Syrjäytyminen ja masennus uhka
- Kouluongelmat, rajattomuus, pelihäiriöt ja autismi/aleksitymia ovat kasvussa…

Timo Jalava, timo.jalava@hotmail.com



SOSIAALI JA TERVEYSHAASTEITA OVAT
• Sosiaalityö ottaa läpikäydyissä tapahtumissa usein ei-neutraalin asenteen ja 

’suosikin’ (= 80-90% tapauksia äiti). Isyyttä syrjitään useissa kunnissa ja 
asenteellisuus ”me osataan” jyllää vahvana.

Todellisuudessa:
• Lastensuojelussa ei ole ennalta ehkäisevää toimintamallia.
• Viranomaisten välinen YHTEISTYÖ ei toimi. Eikä yhteistyö perheisiin päin…
• Kulttuuri voi olla markkinointia, pinnallista. Iso vaihtuvuus. Salailu ohjaa.
• Mielenterveysasiat suljetaan pois sosiaali- ja perhetyössä lähes täysin. 
• Sosionomit eivät ymmärrä psykologiaa tai psykiatriasta, eivätkä edes halua.

• Asiakirjoihin kirjataan ”perusteltu huoli”… mutta harvoin tulos on näytöllä 
todeksi osoitettu tilanne. Kiire ja puolueellisuus piinaa. Lapset ja isät uhri.

• Monet käsittelijät kirjaavat puoliksi satuja raportteihin, jotka päätyvät 
myöhemmin Oikeuskäsittelyihin päätöksi vinouttamaan.

• Lapsen etua ei useimmiten ymmärretä ”pikakäynneillä kotona”.  Ei 1-2 
tunnin käynnillä perheen ja lasten oikeata elämää näe, vaan silotellut kulissit 
ja lasten vuorosanat (vieraannuttaja ohjaa). Toki osa yrittää aidosti auttaa.

• Ensin avohuolto yrittää auttaa, mutta keinot puuttuvat täysin. Toiminta-
malli on rikki. Vaikeita tilanteita KAUNISTELLAAN ulospäin (toistuu ja toistuu)

• Lapset annetaan usein heikommalle lähihuoltajalle. Jopa vastoin tuomaria.
• Tulos on että vieraannuttaminen saa muhia ja pahentua lisää. Lapset yksin.
• Lasten tilanne heikkenee. Koulu, sosiaalisuus, etiikka, ulkoilu jne.
• Kun tilanne alkaa olla kestämätön yhdelle huoltajalle joka usein on äiti, niin 

LaSu tulee ”huostaanottoasenteella” liian usein ja kamalia voi tapahtua.
• Isien oikeudet ja lasten oikeus kahteen kotiin ei toteudu.
• Viranomaiset eivät osaa hoitaa/terapioida lapsia kuntoon. Ei edes HUS:ssa.



OIKEUDELLISIA HAASTEITA ON USEITA

• Tuomarit ovat kiireisiä. Usein konservatiivisia. 
• 50-50 asuminen vs. monilla tuomareilla on yhä 1 koti ajatusmalli.
• Prosessilaki ja protokolla tekee käsittelystä kankean ja hitaan.
• Vieraannuttaminen saa rauhassa pahentua kun oikeus ei etene.
• Tahdonvastaista hoitoa ei voi soveltaa ennen ”fyysistä tekoa”.
• Henkistä väkivaltaa ei määritetty. Siitä ei rankaista käytännössä.
• Vieraannuttamista ei katsota väkivallaksi, mikä se on lasta vastaan.
• Vääriä päätöksiä tulee, jos LaSu lausuu väärin. Se on alalla hyvin 

yleistä, että LaSu räätälöi lausunnot ’suosikilleen’ (vaiettu tapa).
• Kiire tuo usein avainnäyttöjen poissulkemista. 
• Lääketieteellistä puolta eivät tuomarit ymmärrä eivätkä painota.
• Usein lääketieteelliset näytöt – elinikäinen persoonallisuushäiriö ja 

sen vaikutus ihmisen käytökseen ei ymmärretä yhtään.
• Tahdonmuodostuksen arviointi on pinnallista (psykologien tarve). 

Olosuhdeselvittäjä ei voi millään 1 tunnissa sitä tutkia eikä hänellä 
ole sitä paitsi edes psykologian tai psykiatrian koulutusta mikä 
tuossa työssä vaadittaisiin.

• Viranomaistodistelu on yliarvostettu vs. muu näyttö (nauhat, hlöt).

• Ihmiset jotka ovat tunteneet lapset ikänsä, niin heitä ei arvosteta 
oikeudessa ja päätösperusteissa. Henkilölausunnoilla ei arvoa…

• Lapsen 12v ikä ”kuuleminen” on ihan eri asia kuin ”päättäminen”
• Euroopan ihmisoikeustuomioistuin linjannut Suomelle, että kun 

lapseen on vaikutettu, niin mielipiteelle ei tule antaa painoarvoa.
• YK/Unisef kv. sopimukset määrää kaksi tasavertaista vanhempaa.



TOIMINTAKULTTUURIN ASENTEIDEN KORJAUS. KUNTIEN
OMAVALVONTA EI TOIMI. OIKEUSKANSLERI YRITTÄÄ AUTTAA…



NYKYTILAN ONGELMAT JA TAVOITETILAN KEHITYSEHDOTUKSIA

Timo Jalava, timo.jalava@hotmail.com

NYKYTILAN ONGELMIA:    

Vieraannuttaminen ja huostaanotot ovat kovassa kasvussa.

Vieraannuttava vanhempi rikkoo follo ym sopimuksia ja jopa 
Käräjäoikeuden päätöksiä sairauden tai tukien/rahan takia.

Oikeusasteet ruuhkautuvat ”perheriidoista” ja tutkinta 
LaSu:ssa on pintapuolista: ”riita” sana ei riitä tai kuvaa 
oikealla tavalla ”väkivaltaa” mitä rakkaan vieminen on. 

Vieraannuttaja ei salli avohuollon sijoitusta, vaan salaa 
tekonsa. Avohuollon sijoitus olisi keino puuttua inhimillisesti 
tuoden terapia lasten terveeseen kotiin. Se ei toimi.

Säännötön vanhempi voi valhein estää lastenlääkärit, 
terapian. Lapset masentuvat, erakoituvat ja 
traumatisoituvat. Kukaan ei auta siinä. LaSu vähiten… 

Vieraannuttaja levittää valheita ja lahjoo lapsia pelein ym
helpoin hyödyin. Sotkee lasten todellisuudentajun. 
Aiheuttaa pelihäiriön ja sosiaalisia ongelmia. Koulumenestys 
heikkenee. Se ruuhkauttaa lasten psykiatrisia hoitojonoja.                                          

TAVOITETILA JA RATKAISUKEINOJA ON USEITA 

Huostaanottoja ja vieraannutusta voidaan vähentää vieraannutta-
misen ensihoidon ja tunnistamisen palveluita parantamalla. HUS-
pilotti? Tampereen sairaala tehnyt vanhemmuuden arviointeja.

Tapaamiset, lausunnot ja lastensuojelun toiminta isä-neutraaliksi.

Yhden huoltajan ilmoitus lapsen vieraannutuksesta ja henkisestä 
hyväksikäytöstä tulee riittää terapian/arvion tuomiseen lasten 
kotiin. Aito lapsen etu on 2 vanhempaa. Estää turhia huostaanottoja.

Ennalta ehkäisy, aikainen identifiointi ja terapia perhekeskeisesti. Ei 
viranomaisten sanelua LaSu-kiireessä ja osaamisvajeessa. Tuomarien 
87-13% saatava kohti 50-50 tuomioita. Lähihuoltajuuden muutos 
viikoissa, kun toinen alkaa vieraannuttamisen. Sakko on hidas ja 
riittämätön. Oikeat sanktiot toimisivat pelotteena ehkäisten ilmiötä.

Mielenterveyden hoitojonot lyhenisivät. Koulu menee paremmin ja 
se auttaa työelämän reitin löytämistä. Sosiaaliset taidot paranevat. 
Masennus vältetään. Tästä koituisi pian satojen miljoonien säästöt.



TAVOITTEET JA FOKUS KEHITYSPROJEKTILLE

Timo Jalava, timo.jalava@hotmail.com

Vaiheittainen asiakaslähtöinen lähestymistapa. Täsmäparannuksista kunnissa valtakunnalliseen uudistumiseen: 
1) Kokeilevat kuntapilotit -> 2) tilastot + Suomi-työryhmä -> 3) HUS -> 4) pilot -onnistumiset levitys -> 5) lainsäädäntö 

Kunnissa toteutettavat pilotit antaa syötteitä, mikä käytännössä toimii vs. mikä ei toimi. Lapsen etu + vaikuttavuus.

1) VIERAANNUTTAMISEN EHKÄISY JA HOITO sekä kaikki lähisuhde ja henkinen väkivalta lapseen pois
2) SoTe ja lastensuojelun TOIMINTAKULTTUURIN muutos. Virkamies/nainen asenteesta loppuasiakkaan arvoon
3) VIERAANNUTTAMISEN ennakoiva ARVIOINTI JA ENSIHOITO pilotti. Tätä ei ole Suomessa olemassa. Yhteistyö puuttuu
4) Neutraali TASA-ARVOINEN isä-lapsi-äiti 50-50 MALLIN VUOROASUMINEN lähtökohdaksi lakiin ja toimintamalliin
5) Lapsi- ja perhelähtöinen rehellinen LaSu ja sosiaali-/perhetyö. Isyyden ja lasten syrjintä kuntoon. Oikeus + kunnat

Käytännön askeleita:
- Työryhmä ja advisor board
- Myyminen, sidosryhmät ja viestintä
- Rahoitus ja projektin perustaminen (tiimi on)
- Kuntapilotit alkuun noin 3-4 kunnassa. STM ja THL sekä Oikeusministeriö mukaan alaprojektein.
- Kokeilut ja toiminnan muuttaminen lapsi-/asiakasystävälliseksi. Laki- ja asetusmuutokset rinnalla. HUS-hoito/tiimi.
- Laajempi Suomi-tason uusi sivistynyt ja huostaanottoja vähentävä toimintamalli. Lapsen etu ja syrjäytymisen poisto.
- Paremmat sosiaali- ja terveyspalvelut. Ennakoiva aito arviointi/hoito ja tasa-arvoisempi ketterä oikeusjärjestelmä.



Lapsen etu

Viattomuus ja sosiaalisuus

Vähemmän traumatisoituneita lapsia, nuoria ja 
vanhempia

Syrjäytymisen saaminen lasku-uralle (mittarit vrt
työttömyys)

Parempi mielenterveys

Vähemmän väkivaltaa

Vähemmän huostaanottoja

Tasa-arvo kaikille ml. isät ja nuoret

Onnellisemmat nuoret ja yhteiskunta

Satojen miljoonien eurojen säästöt (10v) SoTe-
ja oikeuskuluissa

Miljardien hyödyt parempana työkykynä nuorille 
ja talouden kasvuna 2021-2031

Sivistysyhteiskunta, joka pitää huolta 
lapsista/nuorista eikä jätä pulaan…



TAVOITETILA = KUNTAPILOTIT + PALVELUT PERHEKESKEISEKSI JA ENNAKOIVIKSI
Merkittävä määrä turhaa viranomaisten LaSun, psykiatrisen jatkohoidon työtä säästyy. Koulu ja terveys paranevat. 
Oikeusasteiden kuormitus helpottuu. Päätösten laatu sekä lasten pitkän aikajänteen elämänetu voittaa. ”Win-win”

Timo Jalava, timo.jalava@hotmail.com

Vieraannuttamisen ketterä nopea ensitunnistaminen 
ja hoitamisen yksikkö + tiimin perustaminen HUS alaisuuteen:

perheiden on saatava apua 14-28 vrk sisällä jokaisesta vieraannutusepäilystä, 
jotta lasten ongelmat eivät ala pahenemaan kohti psykologista kontrollia ja traumatisoitumista

Terveyskeskuksen ja lääkärit keskiöön?

Sosiaalitoimen lastensuojelu ja perhe-
työ auttavat lievemmissä tapauksissa

Olosuhdeselvitysten laatua parannetaan
(sisältäen psykologien arviot/tutkimukset)

Perheneuvolat otetaan mukaan useammin

Koulu ja opettajat samoin kuin terveyskeskus
sekä Nupolin työntekijät integroituihin tukitoimiin

Perhekeskeinen viranomaisapu (kuten laki määrää)

Tuomioistuinsovittelua (follo) ja lasten avohuollon
sijoitusta terveeseen kotiin kehitetään: psykoterapia kotiin

Paikallinen terveydenhuolto, poliisi ja yksityiset
terapeutit auttavat pahemmissa tapauksissa

Poliisille myönnetään resursseja tutkintaan, kun on lapsen
todellisuustajuun vaikuttamista ja henkistä hyväksikäyttöä

Lasten ikäraja noudoissa ym tarkistettava. Etenkin silloin
kun lapsi ei ymmärrä mikä on totta, peliriippuvuus ja uhmaa

Oikeuteen ”ohituskaista” + tuomareille taso-arvokoulutus.
Mielenterveyden & psykologian ammattilaiset mukaan…

Oma perhe, omaiset, lastensuojeluilmoitusten
tekijät ja läheiset suurempaan osaan kuin mitä nyt on 

Vieraannuttajan velvoitus tahdonvastaiseen terapiaan. 
Sakkopäätös viikoissa. Kovemmat muut rikossanktiot.



TAVOITETILA JATKOA - PALVELUT OVAT PERHEKESKEISEN KETTERIÄ JA ENNAKOIVIA

• Vieraannutus on tunnustettava oikeaksi ongelmaksi. Se näkyy nuorten psykiatriajonoissa ja hädässä viiveellä.
• Aito asiakaspalvelu ja tasa-arvo lastensuojeluun. Poisoppiminen nykyisestä kulttuurista ja toimintamalleista.
• Lastensuojelu- lastenhuoltolain noudattamisen valvominen saatava tiukemmaksi. Nopea sosiaalitoimen valvonta.
• ENNALTA EHKÄISEVÄ lastensuojelu tulee saada laista käytäntöön. Henkinen väkivalta invalidisoi lapsia/nuoria.
• HUS ja maakunnittainen palvelu- ja ensihoidon verkosto tulisi luoda. Sillä voidaan estää 900-1000/v tapausta.

• Lainsäädäntö on kevyttä ja tulkinnanvaraista. Vieraannuttaja ei välitä säännöistä tai edes tuomarin päätöksestä.
• 12v täyttäneen lapsen noudon ja vuoroasumisen toimeenpanon ongelmat tulee poistaa kun vieraannutusta.
• 12-16v lapsi ei pysty itse tunnistamaan taitavasti tehtyä vieraannutusta. Viranomaiset, koulu, HUS jne apuun.
• Tervettä ja huolehtivaa vanhempaa olisi aina tuettava sukupuolesta välittämättä. Säännötön vanhempi kuriin.
• ”Huostaanottoasenne/laitos” LaSu:n ainoana työkeinona ei toimi. Se pahentaa ongelmia. Tarve psykologeille.
• 30-60 pv väliaikaista avohuollon sijoitusta terveen vanhemman kotiin tulisi laissa tukea ja kehittää. Se toimisi.

• Ei voi olla niin, että ei-terve huoltaja pystyy estämään lapsen avohuollon sijoituksen kotiin ja terapian. 

• Lääkärien ja HUS:in työmenetelmiin tarvitaan parannuksia, kun vieraannutusepäily tulee. Uusi yksikkö hoitoon.
• Ei voi olla niin, että rahanahne, ei-terve tai vilpillinen huoltaja pystyy estämään lasten lääkäriin pääsyn.
• OT-keskus aloite 2018 jatko? ILA Ry on tehnyt vieraannuttamisen tunnistamiseen käsikirjan (julkaistu 2020). 

• Poliisi valittaa ettei voi auttaa, kun vieraannuttaminen ei ole selvästi rikoslaissa. Tämä on korjattavissa helposti.                     
Kun LaSu ei osaa/halua tutkia, niin poliisi on ammattitutkija. Heillä on käytössä psykologeja + tutkimisen taidot.

• Vieraannuttajat on velvoitettava avo- tai tahdonvastaisesti terapiaan/hoitoon (syy: Lapsen Etu ja jokainen lapsi               
tarvitsee 2 vanhempaa olivatpa terveitä tai osin mielenterveyspotilaita. Kaksi vanhempaa on YK:n sopimuksissa).

Timo Jalava, timo.jalava@hotmail.com



LAKEIHIN JA TOIMINTAAN TARVITTAVIA PARANNUKSIA (ESIMERKKEJÄ)

Asiakkaan tulee aina hyväksyä lastensuojelun kirjaukset ja lausunnot ( + ehdoton korjauspakko)
Lapset ja vanhemmat lähetetään viipymättä vieraannuttamisen arvioon (psykologit, terapeutit)
Ajallisesti kauemmin kuin 3 kk jatkunut vieraannuttaminen tulee kriminalisoida väkivaltana lapseen

Ikärajoista tulee kirjata lakiin, ettei sovelleta, kun lapsen/nuoren tahtoon on vaikutettu (Euroopan  
ihmisoikeustuomioistuin on moittinut tästä Suomen käytäntöjä ja kv. sopimukset ja lait ovat pakottavia)
Oletusarvona huoltajuuden ratkaisuissa tulisi olla lapselle paras 50-50 vuoroasumisen malli. Ei yksi koti.
(tutkimusten mukaan M. Bergström: yhden kodin lapset stressaavat, syrjäytyvät ja sairastuvat enemmän)

Oikeusprosessin & protokollan fokus ASIAKKAASEEN, näyttöjä ei saa poissulkea. 50-50 tavoitteeksi lakiin.
Lapsen edun kriteerit + henkinen väkivalta on kirjattava tarkemmin lakiin. Tästä taulukointi n 30. tekijää, jotka 
painotetaan. Tällä estetään tuomarien ja LaSun subjektiivisuus ja selkäytimestä vanhan mallin mukaiset isyyttä 
syrjivät päätökset.
- Viranomaisille ehdoton puuttumisvaatimus: a) terveyskeskukset b) lastensuojelu c) poliisi d) koulu
- Lähivanhemmuus tulee voida vaihtaa ”lennosta” kiireellisenä 4-8 viikossa, kun on vieraannuttaminen 
- Tuomarien mielenterveys ja henkisen väkivallan osaamista on vahvistettava (uudelleenkoulutus + lait)

100% tasa-arvoinen systeemi, jossa isä saa läpinäkyvästi palvelua, tukea lapsille ja tietoa. Syrjintä pois.

Lastensuojelun ja sosiaalityön täysremontti ”kulttuurin” osalta, riskiarviot, laatuvaatimukset, avoimuus



Koulutus, sosiaali- ja tervesysalan osaaminen sekä työkulttuuri:
psykologia, mielenterveystyö, motivaatio sekä riskien hallinnan taidot

Ennakoivan ensihoito: isä-lapsi-äiti vieraannuttaminen ym lähiriidat

Avohuollon perhe-/lastensuojelun työtavat, palveluprosessit ja metodit

Kriisityö- ja turvapalvelut - väliaikaiset sijoitukset ja huostaanotot

Oikeudelliset prosessit - selvitykset, tasa-arvo ja nopeutetut käsittelyt 

NYKYTILA:

Laki ja kuntien
LaSu-käytännöt
eivät kohtaa.
Ei asiakaslähtöisiä
palveluita, vaan
sattuma ja yhden
käsittelijän valta
pahentaa usein
perhehaasteita.

Metodit ja asenne
puutteellisia + nais-
valtainen kulttuuri
ei palvele lapsen etua 
ja kunnollisten isien 
kasvatustukea. Tilastollinen tasa-arvo ja lastensuojelu. Tiedonkeruu- ja analysointi 

nyky- ja tavoitetilan kehittämisen tueksi + mitkä ideat toimivat oikeasti

TAVOITETILA:

Laki ja kuntien
LaSu-käytännöt
uudistetaan.

Välittävät aidot
asiakaslähtöiset
palvelut + isät mukaan
sekä 2-3 tukikummin
/käsittelijän malli kun
ratkotaan ennakoiden
haasteet yhdessä.

Metodit ja asenne
tukee tasa-arvoa.
Palvelukulttuurin ja
prosessien kehitys
kokeilevien kunta-
pilottien kautta.

MITÄ + MITEN? … PROSESSEJA KEHITTÄMÄLLÄ:  Asiakkaat kehitystiimiin mukaan. 

Valitaan kuntia pilottikehittämisen kärkeen: parhaiden käytäntöjen etsiminen ja levittäminen. Ennakoiva ensihoito lapsille.



PERHEKESKEINEN KEHITYSHANKE ALULLE 2021 JA PILOTIT 2021-2023

• Uudet lastensuojelun selvitykset eivät ratkaise vieraannuttamisen ongelmaa. Eivätkä sakot, silloin kun säännötön 
vanhempi huoltokiusaa näkee lapset omaisuutenaan, lapsitukien takia tai esim. terveydellisten syiden takia.

• Tarvitaan Handson Pilotteja, joissa perhe on keskiössä ja viranomaiset tukevat tilanteiden nopeata ratkaisemista.
• Mikäli toinen erovanhemmista ei suostu tai haittaa prosessia, vieraannuttaja terapiaan/hoitoon.

• Business case laskelma (alustava): Taustaoletus, kun säästetään turhaa työtä SoTe hoidossa, LaSun toiminnassa, 
kouluissa ja Oikeusasteiden ruuhkaantuminen vähentyy sekä masennukset tai syrjäytyminen (elinikäinen monilla 
nuorilla on mahdollinen) estetään sekä aikuisena työkyky ja lasten/nuorten ennakoiva terveys paranevat.

• Jos säästöä kertyy n. 200-300K€ per vieraannutettu lapsi (1000 casea/v) se tekee 200-300M€ Sote + OM säästöt 
vieraannutettujen ihmisten koko elinaikana yo olettamuksin. Tulos: parempi työkyky, terveys, vähemmän hoitoa.

• 10 vuoden pilottina (10.000 lasta) syrjäytymisen/mielenterveyden ja oikeuden säästöt olisivat luokkaa 2-3€ mrd
HUOM: laskelma ei ota huomioon, jos lapsi tai nuori menettää kokonaan terveyden ja työkykynsä elinaikanaan.

• Vaikka laskelma olisi jonkun mielestä resurssisäästönä hieman yläkanttiin, kyseessä on silti satojen miljoonien 
säästöt kun hanke jatkuu. Sen päälle inhimillinen elämä + terveysedut. Oikeusvaltion tasa-arvo ja lasten etu korjaus.

• Lopputulos: vuoroasumisen ja lasten psyykettä häiritsevä toiminta saadaan estettyä. STM ja OM saavat kunnian.
• Miesjärjestöt valmiina vetämään kehitysprojektia, kun sponsorit, projekti, rahoitustuki ja osapuolet valmiina.

Timo Jalava, timo.jalava@hotmail.com

Projektin osapuolet
+ käynnistys kesä 2021

Pilottiprojektien kunta 
ensikokeilut ja kehitystyö 

2021-2022

Pilottiprojektien kansallinen 
syventäminen, jatkokokeilut 

ja kehitystyö 2022-2025



HAASTEET OVAT RAHOITUSMALLISSA, LAISSA JA YHTEISTYÖN ASENTEISSA PERHEITÄ KOHTAAN – JOS 
PERHETTÄ EI ARVOSTETA JA TERAPIAA EI SAA HÄDÄSSÄ, EI APU VOI TOIMIA. HIEMAN RAFLAAVIA LAINAUKSIA:

Juha Vuorio, kansanedustajan blogista siteerasi Mäntylää jo 2014: ”Kaiken lähtökohtana tulisi olla kokonaisvaltainen ote koko lastensuojeluun sekä 
ylipäätään lapsi-, nuoriso- ja perhepolitiikkaan, sekä lastensuojelun rahoituspohjan uudistaminen. Nykyinen rahoitusmalli, eli lastensuojelukerroin, on 
siirtänyt painopisteen avohuollon tukitoimista viimesijaisiin, raskaisiin toimenpiteisiin. Tämä on johtanut osaltaan myös markkinoiden avautumiseen 
sellaisille toimijoille, joiden ainoa tavoite on tuottaa yritykselle voittoa. Aivan liian usein päädytään kodin ulkopuoliseen sijoittamiseen. Tosiasia on, että 
lastensuojelussa pyörii rahamassa, joka tällä menolla lähentelee pian miljardia euroa - ja ottajia löytyy”, Mäntylä jatkaa.

”Rahoitusmalli tulisi muuttaa varhaisen puuttumisen kertoimeksi, joka palkitsisi kuntia varhaisesta puuttumisesta ja ennaltaehkäisevästä työstä. Tätä 
olen esittänyt jo vuonna 2011 ja jättänyt aiheesta myös toimenpidealoitteen. Toimenpidealoite lepää odottamassa aikaa parempaa. Väitän, että 
varhaisen puuttumisen malli olisi huomattavasti kustannuksia säästävä ja ennen kaikkea inhimillinen ja oikeudenmukainen malli. Rahojen 
korvamerkintä ei myöskään ole negatiivinen asia, päinvastoin sillä voitaisiin ohjata lastensuojelua ennaltaehkäisevään suuntaan", Mäntylä painottaa.

"Yhä useampi suomalainen tuntuu pitävän lastensuojelua lasten ja perheiden vainoamisena sen sijaan, että se nähtäisiin aidosti auttamistyötä tekevänä 
tahona. Syitä varmasti on useita aina asenteista lähtien mutta näen, että eräs merkittävä ongelma on rahoitusmalli. Toivon todella, että hallitus kuulisi 
niin asiantuntijoiden kuin tavallistenkin kansalaisten äänen ja ryhtyisi viimein työhön lastensuojelun osalta. Keinoja ja ratkaisuja on jo olemassa – nyt 
vaaditaan enää poliittista tahtoa” Mäntylä lopettaa
(https://www.vuorio.net/uutiset.html?a200=62&fbclid=IwAR2Pymza1SId8nvcvusbgWt_ZxonaxdDfORklV0Xo96Yzz8-jNhE28fbuIE)

Leeni Ikonen, Varatuomari: Toistaiseksi ei ole käynnistetty laajamittaista lastensuojelun asiakkaiden asiakastyytyväisyyskyselyä. Kuinka perheet kokevat 
yhteiskunnan varoilla kustannetut niin sanotut lastensuojelun palvelut? Juhlapuheet ja kirjoitukset ovat kaukana lapsiperheen arjesta tilanteessa, jolloin 
perhe joutuu kohtaamaan kunnan lastensuojelun työntekijät. Sattumankauppaa. Lastensuojelun asiakkuuteen joutuminen ja niin sanottujen palvelujen 
vastaanottaminen sisältää huomattavan suuren riskin lapsen terveelle kehitykselle. Lastensuojelun asiakkuuteen joutuminen ja niin sanottujen 
palvelujen vastaanottaminen voi näännyttää koko perheen ahdistuksen äärirajoille. Lastensuojelun toiminta aiheuttaa liikaa kuolintapauksia. 
Lastensuojelun toiminta tuottaa raiskattuja, pahoinpideltyä, kiusattuja, alistettuja, nöyryytettyjä, suvustaan vieraannutettuja lapsia. 
(https://leeniikonen.fi/2021/01/27/lastensuojelu-saattaa-tappaa/?fbclid=IwAR0KGa6YIkrahbRw8tb2lQcE04GeLZJCoCw-c_f9FH9pQ4ikZMtpKI4Jb_o)



NEXT STEPPEJÄ/HANKETTA KOHDEN… 
RAHOITUS + PARANNAMME SYSTEEMIÄ, LASTEN TERVEYTTÄ JA LAPSEN ETUA

Timo Jalava, timo.jalava@hotmail.com

ILA Ryn blogi kesäkuulta 2020 - Se kuvaa hyvin ja sopii omaan lasteni vieraannutukseen 100% hyvin. Valheilla ei pidä voittaa...

”Miksi jalkapallossa ”filmataan”? Sillä tietysti pyritään saavuttamaan etu tilanteessa, missä omilla kyvyillä ja sääntöjä 
noudattamalla ei pärjää. Yllättävän hyväksyttyä moinen toiminta tuntuu olevan. Joskus filmaaja jää kiinni ja kortti nousee. 
Tämä tietysti vaatii sen, että tuomari näkee tilanteen. Ja vielä näkee sen oikein.
Huoltoriidassa tuomari ei ole näkemässä tilannetta, vaan tilanteesta kerrotaan hänelle. Vieraannuttaja filmaa aina. Yleensä 
hän luo toisesta vanhemmasta uhkaavan tai muuten vaan kyvyttömän tai ainakin kyvyttömämmän kuvan. Menneisyys 
muutetaan uuteen uskoon. Normaalista tehdään epänormaalia ja epänormaalista tehdään normaalia. 
Tämä onnistuu helposti lisäämällä laatusanoja korostamaan tapahtumia, unohtamalla syyn ja seurauksen laki, irrottamalla 
tapahtumat tai sanat asiayhteydestä, jättämällä omat teot kertomatta tai suoraan valehtelemalla. Täysin hyvästä 
vanhemmasta voidaan tällä tavalla leipoa puheissa raivohullu, kostonhimoinen ja katkera exä.
Filmaamisesta ei seuraa rangaistuksia huoltoriidassa. Yllättävän usein sosiaaliviranomainen hiljaisesti ”hyväksyy” tai ei 
ainakaan kyseenalaista kertomuksia, jotka pienellä selvittelyllä eivät kestäisi päivänvaloa. Kyseessähän on tietyllä tavalla 
ihmisen kokema, joka voi olla totta kokijalle, vaikka todellisuuden kanssa sillä ei olisikaan tekemistä. 
Vääryydellä ja viekkaudella saavutettu valta pitää vahvistaa. Turvallisinta on tietysti päästä toisesta vanhemmasta kokonaan 
eroon. Tämä tarkoittaa käytännössä yleensä yksinhuoltoa ja tapaamisten lopettamista. Kun filmaamisella on saavutettu valta-
asema, onkin usein lapsen vuoro kokea vieraannuttajan harjoittama henkinen väkivalta. Lapsi pitää saada kieltäytymään 
tapaamisista ja yhteydestä.
En tiedä missä piireissä ihmiset yleensä elävät, mutta se, että lapsi ei halua tavata toista vanhempaansa, ei ole ihan 
jokapäiväistä minun tuttavapiirissäni. Viranomaiselle se tuntuu olevan normaalia. Usein siihen riittää sen toisen vanhemman 
oma todistus asiasta. Se ilmeisesti on heille uskottavampaa, kuin lapsen mielen manipulointi.”



KIITOS ETTÄ LUIT + ALAT AUTTAA AIDOMPAA
LAPSEN ETUA TOTEUTUMAAN OIKEUDELLISESTI 
JA SUOMALAISTA LASTENSUOJELUA UUDISTUMAAN

”yhdessä tehden ja rahoituksella kaikki on mahdollista”


