
 

Äidin tarina — päiväkoti ei 

turvaa lasta 

Erosin pohjoisafrikkalaisesta mie-

hestä ja pian eron jälkeen hän 

alkoi uhkailla minua että vie lap-

semme kotimaahansa enkä näe 

häntä enää.  

Huoleni oli kova ja tein heti rikos-

ilmoituksen poliisille, ryhdyin ha-

kemaan lähestymiskieltoa ja yk-

sinhuoltajuutta. 

Kerroin lapseni päiväkodissa että 

isälle ei saa missään nimessä sit-

ten luovuttaa lasta jos hän tulee 

lasta hakemaan koska hän on 

uhannut kaapata lapsemme ko-

timaahansa. Päiväkodin hoitajat 

olivat ymmärtäväisiä mutta päi-

väkodin johtaja sanoi ettei halua 

ottaa tähän tilanteeseen mitään 

kantaa ja luovuttaa lapsen isälle 

jos isä tulee häntä hakemaan. 

 

Yritin selittää että haen parhail-

laan yksinhuoltajuutta jalähesty-

miskieltoa, isälle ei saa luovuttaa 

lasta tai en näe häntä enää iki-

nä pahimmassa tapauksessa… 

Tämänkin jälkeen päiväkodin 

johtaja totesi että jos hänen 

henkilökuntansa ei luovuta lasta 

isälle niin silloin päiväkoti osallis-

tuu kidnappaukseen pitäessään 

hallussaan luvatta lasta kun 

huoltaja häntä hakee ja että he 

eivät näin tule toimimaan ennen 

kuin minä toimitan oikeuden 

päätöksen yksinhuoltajuudesta 

ja lähestymiskiellosta. 

Koin jääväni lapseni kanssa to-

della yksin, poliisi sanoi että pa-

rasta olisi nyt vaan pitää lapsi 

kotona ettei isä saa häntä haet-

tua mistään.  



Hakeuduin perheneuvolan ja las-

tensuojelun asiakkaaksi, perhe-

työntekijä hoiti lastani meillä ko-

tona kerran kahdessa 

viikossa sen ajan että pääsin per-

heneuvolaan keskustelemaan 

kriisistäni, perhetyöntekijä hoisi 

myös lastani oikeudenkäyntien 

ajan.  

Lastensuojeluun oli vaikea pääs-

tä asiakkaaksi, perhetyöntekijä 

soitteli sinne useaan kertaan 

puolestani. Kun vihdoin pääsin 

asiakkaaksi, lastensuojelu oli jär-

kyttynyt päiväkodin 

toiminnasta. He sanoi-

vat että kyllä tällaisissa 

kaappausuhka 

tilanteissa saa toimia 

poikkeavalla tavalla 

suojellakseen lasta ja 

että lastensuojelu olisi 

voinut tulla opasta-

maan päiväkodille 

minkälaiset turvatoimet oltaisiin 

järjestetty sen varalle että isä 

yrittää kaapata lasta päiväkodil-

ta.  

Noh tässä vaiheessa olin jo saa-

nut yksinhuoltajuuden ja 

lähestymiskiellon isälle, menettä-

nyt myöskin päivähoitopaikan 

joten se siitä sitten. paha maku 

jäi kyllä suuhun, koska päiväkoti 

on ensimmäinen lastensuojelulli-

nen taho jonka pitäisi turvata 

lapsen sujuva arki ja tukea van-

hemmuutta / jaksamista arjessa!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


