
Isän tarina — Toivo 

Toivo syntyi Suomessa ja Suomen 

kansalaiseksi lokakuun lopulla 

2006. Ei tosin saanut äitiyspak-

kausta, koska hänen suomalai-

nen vanhempansa oli väärää 

sukupuolta. Toivon äiti, jonka ko-

timaa ei kuulu Haagin kansain-

väliseen lapsikaappaussopimuk-

seen, uhitteli lapsikaappauksella 

jo ennen tämän syntymää, joten 

olin tehnyt kaiken voitavani es-

tääkseni sen, mennyt naimisiinkin 

sellaisen naisen kanssa, joka 

kaikkein viimeiseksi vastasi käsi-

tystäni ihanteellisesta elämän-

kumppanista. 

Kun lapsi sitten syntyi, se oli poika 

ja päätin samalla hetkellä, ettei 

parempaa nimeä olisi kuin Toivo. 

Äiti tosin oli sitä mieltä, että hä-

nelle annettaisiin vain yksi, hä-

nen määräämänsä etunimi. Mi-

nusta taas molempien tuli antaa 

yksi etunimi. Sain tahtoni läpi ja 

pojan toinen nimi on siis Toivo.  

Olin mukana synnytyksessä ja 

valvoin puolitoista vuorokautta. 

Synnytyksen jälkeen jäin vielä 

sairaalaan hoitamaan lasta 

myöhäiseen iltaan asti. Katselin 

kateellisena perheitä, joiden isät 

vain käväisivät katsomassa tuo-

reita vauvojaan ja onnellisena 

hymyileviä äitejä, jotka hoitivat 

niitä Kävin välillä kotona nukku-

massa ja taas seuraavana ilta-

päivänä lähdin naistenklinikal-

le lastani hoitamaan.  

Polkiessani pyörällä kohti sairaa-

laa sain lastenvalvoja A:n puheli-

meen. Tämä selitti ykskantaan, 

että jos äiti haluaa, hän voi kos-

ka tahansa lähteä maasta lap-

sen kanssa. Silmäni kostuivat, ei-

vät syksyn tuulesta ja ajoviimas-

ta, vaan epätoivon kyynelistä. 

Olinhan edellispäivänä tavannut 

ensimmäistä kertaa henkilön, jo-

ka oli heti ensimmäisestä hetkes-

tä minulle tärkein ja rakkain ihmi-

nen koko maailmassa. Ja nyt jo-

ku, joka ansaitsee palkkansa las-

ten asioita hoitamalla, oli sivuut-

tamassa asian lähinnä olanko-

hautuksella. Onneksi A ei tiennyt 

hommaansa, vaan puhui lähin-

nä sekavia. 

 



Kun Toivo oli neljän päivän ikäi-

nen, hain hänet äitinsä kanssa 

kotiin. Äiti sai raivokohtauksen jo 

taksimatkan alussa, kun emme 

kuskin kanssa saaneet heti kiinni-

tettyä turvaistuinta. Samantien 

meillä jo mentiinkin puukko-

hippaa. Minä, poikavauva sylis-

säni, määräsin suunnan ja äiti 

vauhdin. Oli siis otettava yhteys 

lastensuojeluun, koska kuvittelin 

siinä vaiheessa vielä sen toimi-

van lasten puolesta, en naisasial-

la. Sieltä ei apua tullut.  

Johtava lastensuojeluvirkailija X 

on alun alkaen ollut sitä mieltä, 

että tilanne voitaisiin rauhoittaa, 

kunhan isä saataisiin pois kuvios-

ta. Kävimme myös lastensuoje-

lun toimistolla yhdessä, minä poi-

ka ja äiti, pojan ollessa viikon tai 

kahden ikäinen. Siellä äiti hyök-

käsi päälleni kahdesti lyöden ja 

kerran potkien. Johtava virkalija 

X on kirjannut raporttiinsa, että 

"äiti huitaisee isää pari kertaa".  

Tilanne rauhoittui hieman, kun 

sain äidille oman asunnon talo-

yhtiöstämme pojan ollessa parin 

kuukauden ikäinen. Samalla tein 

varsinaisen kardinaalimunauksen 

antamalla muuttaa pojan-

kin osoitteen sinne. Ensimmäises-

sä sopimuksessa luki, että olisin 

pojan kanssa neljä tuntia päivit-

täin. Tavallisesti olin enemmän ja 

usein yötkin. 

Vuoden päästä oli sitten putkire-

montti edessä. Kun oikein helve-

tisti tekee töitä ja etsii, voi löytää-

kin, minkä tarvitsee. Löysin väliai-

kaisasunnot sekä itselleni että 

pojan äidille samasta kaupun-

ginosasta, kaiken lisäksi vielä niin, 

että pojan isoäitikin, Mummi, oli 

lähellä. 

Toivon ollessa reilun puolentoista 

vuoden ikäinen lähti äiti koti-

maahansa koko kesäksi. En mis-

sään tapauksessa antanut pojan 

lähteä mukaan. Siitä tulikin ihana 

kesä. Ei tarvinnut sietää äidin rai-

vokohtauksia, luurituksia, päälle 

sylkemistä, uhkailua, eikä mitään 

muutakaan ala-arvoista käytös-

tä. Paitsi joissain puhelinkeskuste-

luissa planeetan toiselle puolelle. 

Kesä muistutti lapsuuden kesiä, 

jolloin lomat olivat kolmen kuu-

kauden mittaisia, alussa ikuisuu-

delta tuntuvia, loppuaan koh-

den ahdistavan tunnelman li-

sääntyessä.  



Ja sitten äiti taas palasi Suo-

meen raivokohtauksiaan esittä-

mään. Usein kohtauksen syynä 

oli se, että hain poikaa väärään 

aikaan, tai sitten en ollut käytet-

tävissä, kun hän tarvitsi lapsen-

hoitajaa. Niinpä saimme lasten-

valvojan luona aikaan sopimuk-

sen, että olisimme Toivon kanssa 

kumpikin joka toisen viikonlopun 

ja arkipäivistä sopisimme kes-

kenämme.  

Sopimus osoittautui pian toimi-

mattomaksi, koska arkipäivien 

osalta ei keskinäisestä sopimises-

ta tullut mitään. Äiti viilensi vä-

lit Mummiin heittämällä hänet ja 

minut ulos asunnostaan, kun 

olimme auttamassa keittiön 

kaappeja paikalleen putkire-

montin jäljiltä. Viskasi vielä yhden 

kaapin peräämme portaaseen.  

Oli siis yritettävä saada aikaan 

uusi sopimus, mutta äiti ei enää 

suostunut lähtemään lastenval-

vojalle. Sovittelijan luokse hän 

sentään suostui tulemaan. Sovit-

telija laati luonnoksen, jossa oli-

simme vuoroviikonloput pojan 

kanssa torstaista maanantaihin. 

Piti enää sopia jotain tiistain ja 

keskiviikon osalta, mutta siinä 

vaiheessa äiti marssi huoneesta 

ovet paukkuen oman kiroilunsa 

tahdittamana. Sovittelija kävi 

kuumana ja kehotti minua vie-

mään asian oikeuteen.  

Olimme oikeudessa, jota mie-

luummin kutsun tuomioistuimeksi, 

joskus viime syyskuussa. Väliai-

kaispäätös oli karu. Minulle jäi 35 

% Toivon ajasta, eli joka toinen 

viikonloppu pitkänä ja keskiviikko

- ja torstai-illat. Käytännössä se 

merkitsi sitä, etten enää voinut 

viettää arkivapaitani Toivon 

kanssa, enkä toisinaan päässyt 

tapaamaan Toivoa kuuteen päi-

vään, vaikka asumme samassa 

portaassa.  

Pahinta päätöksessä oli kuitenkin 

se, että tuomari julisti Toivolle oi-

keuden matkustaa äidin koti-

maahan kuukaudeksi jouluna. 

Tämä sai minut pois tolaltani. 

Pääni kesti, mutta aloin saada 

fyysisiä oireita.  



Muistan, kuinka tuomion kuultuani istuin ammeessa kylvyssä täy-

dellisen apaattisena. Toivo kaatoi vieressä vettä päälleni ja sanoi 

useaan kertaan: "Ei isillä ole mitään hätää." Mene tiedä, mistä sai 

alle kolmivuotiaan päähänsä hokea juuri tuota lausetta? 

Kirjelmöin välittömästi eduskun-

nan oikeusasiamiehelle ja otsi-

koin kirjeeni tolppakirjaimin KII-

REELLINEN. Koristelin otsikon vielä 

muutamalla huutomerkillä. Joulu 

läheni uhkaavasti ja käännyin 

poliisin puoleen, ettei passia 

myönnettäisi pojalle. Kutsuivat 

minut palaveriin. Poliisin edustaja 

kertoi, että jostain omituisesta 

syystä lastensuojelu oli puoltanut 

passia kysymättä minulta mi-

tään. Yleensä tällaisessa tapauk-

sessa kuulemma kuullaan myös 

toista vanhempaa. Kysyin, kuka 

passia oli puoltanut? Johtava 

lastensuojeluvirkailija X. Ja poliisi 

päätti myötää passin. Kävin itse 

noutamassa sen, enkä halunnut 

antaa sitä äidin haltuun. Pian 

poliisi soitti ja sanoi, että passi on 

virheellisesti annettu minulle. Sen 

olisi saanut antaa vain äidille, jo-

ten minun olisi annettava se hä-

nelle, tai palautettava poliisille. 

Palautin sen poliisille yhdessä 

passin peruutuspyynnön kanssa.  

Olin kuitenkin onnistunut sotke-

maan äidin matkasuunnitelmat, 

joten matka jäi toteutumatta. 

Tällä kertaa. Tapaus kuitenkin 

osoitti, etteivät Suomen viran-

omaiset suinkaan tee kaikkeaan 

estääkseen lapsikaappauksia. 

Yhdistyksen on siis mitä pikimmin 

saatava kontakti myös sosiaali- 

ja terveysministeriöön ja luotava 

toimivammat suhteet passeja 

myöntävään poliisiin.  

Joskus aikanaan on laki ollut au-

kottomampi. Passia ei ole myön-

netty, jos toinen huoltaja sitä on 

vastustanut. Usein on vastustuk-

sen motiivina ollut kiusanteko. Tai 

ehkä vastakiusanteko. Näinollen 

kahden suomalaisen lapsi ei ole 

voinut matkustaa lomalle ulko-

maille, jos toinen on sitä vastus-

tanut. Nyt lakia on muutettu niin, 

että passi voidaan myötää poik-

keustapauksessa. Tarkoittiko lain-

laatija myös tällaista poikkeusta-

pausta?  



Eduskunnan oikeusasiamieskin 

vastasi. Kirjeessä todettiin, ettei 

oikeusasiamiehellä ole valtuuksia 

puuttua yhden tuomarin pää-

töksiin. Yhden tuomarin, joka te-

kee päätöksensä tutustumatta 

tilanteen tausoihin ja suhtautu-

malla välinpitämättömästi lapsi-

kaappausuhkaan. Ja vastaus tuli 

irvokkaasti vasta maaliskuussa, 

vaikka tilanne aktivoitui joulun al-

la. Huonoa huumoria. 

 

Nyt ollaan käyty sosiaalien luona 

muutama kerta ja he ovat käy-

neet meidän asunnoissamme. 

Olosuhdeselvitys on menossa. 

Minua on painostettu silläkin 

vaihtoehdolla, että Toivo saat-

taisi päätyä äidin yksinhuoltoon, 

jolloin tämä lähtisi kotimaahan-

sa, enkä enää näkisi poikaani. 

Äiti nimittäin vaatii yksinhuoltoa. 

Minä taas haen pojan asumista 

luokseni ja äidille mahdollisim-

man laajoja tapaamisoikeuksia.  

Sosiaalien näkemys, erään alalta 

eläkkeelle siirtyneen virkailijan 

mukaan on se, että jos äidissä 

on jotain hyvää, on kysymykses-

sä hyvä äiti. Ja jos isässä on jo-

tain huonoa, hän on huono isä. 

Ja jos mitään huonoa ei muuten 

löydy, se keksitään. Nyt ilmeisesti 

on keksitty, että olen huono isä, 

koska poika on muutaman ker-

ran ollut mukanani ajamissani ti-

lausajobusseissa ja yöpynyt kans-

sani hotellissa. Olen kertonut, et-

tä niissä hotelleissa näkyy joka 

kerta muitakin lapsia, jotka on 

tuotu sinne autoilla. "Mutta sinä-

hän olet siellä töissä!" kuuluu vas-

taus. Mitä sitten? Minun työni on 

se, että otan kyytiin ihmiset 

ja ajan heidät Helsingistä Tur-

kuun tai Tampereelle. Loppupäi-

vä on katseltu pojan kanssa Au-

ran rantoja tai käytetty tutustu-

malla Näsinneulaan. En näe, 

missä kohdassa lapsi joutuu kärsi-

mään. Päinvastoin "isin bussi" on 

Toivolle suurta riemua. Hän istuu 

etupenkissä turvaistuimessa ja 

kääntelee innoissaan omaa leik-

kirattiaan.  



Minusta olisi jo aika sekä sosiaa-

lien, että tuomioistuimien edus-

tajien oppia näkemään, kumpi 

vanhemmista haluaa lyödä tois-

ta vanhempaa lapsella ja kumpi 

on sovittelevampi. Siihen ei pitäi-

si tarvita edes kaksista koulutus-

ta. Liian usein nämä telaketjutä-

dit ovat valmiita polkemaan lap-

sen oikeuden toiseen vanhem-

paansa jalkoihinsa, jos katsovat 

sillä edistävänsä jotain hämärää 

naisasiaa.  

Pitää kuitenkin muistaa, että rat-

kaisujen tasa-arvoistaminen ajai-

si myös naisasiaa. Nimittäin, eh-

kä joka viidennessä tapauksessa 

onnistuu häijy isä heitättämään 

äidin ulos lapsen elämästä. Kun 

isä syrjäytetään, kaikki ymmärtä-

vät näntä, koska kaikki tietävät, 

että sosiaalipuoli ja tuomioistuin-

laitos järjestelmällisesti syrjivät 

isiä. Mutta kun äiti onnistutaan 

syrjäyttämään, jää ulkopuolisille 

helposti käsitys, että äiti onkin 

ihan oikeasti huono äiti.  

Viranomaisten olisi jo aika tulla 

ulos dogmien suitsuttamista 

bunkkereistaan ja pyrkiä ensisijai-

sesti tasa-arvoisiin ratkaisuihin, 

joissa kumpikin vanhempi jatkaa 

lapsensa elämässä. Toisen van-

hemman syrjäyttäminen karkki-

päiviä varten pitäisi tapahtua 

vain silloin, kun tämän kyvyssä 

toimia kasvattajan roolissa on 

selkeitä puutteita, tai kun hän it-

se sitä haluaa.  

Kysymyksessä on myös selkeä 

kansantaloudellinen epäkohta. 

Syrjäytetty vanhempi alkaa hel-

posti loputtomassa surutyössään 

oireilla joko fyysisesti tai psyykki-

sesti. Ja vaikkei päihdeongelmia 

olisi aiemmin ollut, ei ole mikään 

ihme, jos niitä ilmenee. Liian 

usein unohdamme, että se kau-

pan kassalla tiuskiva, tai nakki-

kioskilla kännissä rähisevä henkilö 

saattaisi olla käytökseltään ai-

van toisenlainen, jos suhde 

omaan lapseen olisi säilynyt ehy-

enä. Kukaan ei tiedä, kuinka pal-

jon sairauspoissaoloja töistä, en-

nenaikaisia sairaseläkkeitä, itse-

tuhoista käyttäytymistä ja jopa 

itsemurhia tällaiset harkitsemat-

tomat ratkaisut yhteiskunnas-

samme aiheuttavat. Välillisesti 

me kaikki veronmaksajat kärsim-

me niistä.  



Toivo on edelleen Suomessa ja 

kaikesta ympärillään vellovasta 

huolimatta aurinkoinen, positiivi-

nen ja sosiaalinen kaveri. Olen 

varsin skeptinen uskontojen suh-

teen, mutta kiitän jotain epä-

määräistä, mahdollisesti olemas-

sa olevaa Jumalaa jokaisesta 

taakse jääneestä päivästä, kuu-

kaudesta ja vuodesta, jotka olen 

saanut toimia Toivon tukena ja 

turvana. Eräitä viranomaisia en 

kiitä.  

Voit auttaa lapsi-

kaappauksen, kaap-

pausuhan tai vaike-

an kansainvälisen 

huoltokiistan koke-

neita perheitä.  

 Lue lisää!  

https://ensijaturvakotienliitto-fi.directo.fi/jasenyhdistykset/kaapatut_lapset_ry/toimintaa/tukirahasto/

