
 

Minulle ja saksalaiselle exälleni 

syntyi ihana lapsi kevään korval-

la 2008 hyvin lyhyen seurustelun 

jälkeen. Lapsemme syntyi Suo-

messa. Hän on sekä Suomen et-

tä Saksan kansalainen. Isyys tun-

nustettiin Saksassa jo ennen lap-

sen syntymää ja syntymän jäl-

keen Suomessa. Suomessa teim-

me myös yhteishuoltajuussopi-

muksen, jossa merkittiin lapsen 

asuvan sekä isän että äidin luo-

na.  

Lapsen ollessa vajaan kahden 

kuukauden ikäinen lähdimme 

Saksaan. Kesä 2008, mutta var-

sinkin syksy, oli hankalaa aikaa. 

Varmaankin se osaltaan johtui 

siitä, ettemme tunteneet toisi-

amme juurikaan mennessämme 

kihloihin – ja seuraavaksi olimme 

jo vauvaperhe.  

Lisäksi yhteiset suunnitelmamme 

tulevaisuudesta osoittautuivat 

heppoisiksi. Vuoden 2009 alussa 

suhteemme sujui kuitenkin jo pa-

remmin. Kesäksi 2009 tulin lap-

semme kanssa Suomeen opiske-

lujeni takia, yhteisestä sopimuk-

sesta. Paluukuukaudeksi olimme 

sopineet elokuun.  

Kolme viikkoa Suomessa oltu-

amme huomasin, että asiat al-

koivat mennä omituisiksi.  

Kesä toi tullessaan uhkailuja mi-

nun jättämisestä ja lapsen otta-

misesta pois minulta sekä epä-

tietoisuutta ja tulehtuneen kes-

kusteluyhteyden. Heinäkuun lo-

pulla lapsen isä sanoi näyttä-

vänsä huonoimman luonteensa 

lapsen suhteen, jos meidän väli-

nen suhde loppuu. Elokuun al-

kupuolella lapsen isä ilmoitti mi-

nulle purkaneensa kihlauksem-

me. Uhkailujen vuoksi olin alka-

nut pelätä ja kun suhteemmekin 

oli loppu, en tiennyt enää, mikä 

Saksassa minua ja lasta odottai-

si: En osannut sanoa lapsen isäl-

le, minä elokuun päivänä pa-

laamme Saksaan.  

Tällöin lapsen isä vaati, että lap-

sen on oltava kuukauden pääs-

tä Saksassa.  

Äidin kokemus huoltokiistasta 



Aloin ottaa asioista selvää ja ne-

tissä päädyin muun muassa 

Kaapatut Lapset ry:n sivuille. Ta-

jusin, että minuahan voidaan 

syyttää lapsen kaappaamisesta! 

 Seuraavassa kahdessa sähkö-

postiviestissään lapsen isä varoit-

ti minua vakavista seuraamuksis-

ta, jos lapsi ei palaa Saksaan, et-

tä toimintani on laitonta ja siitä, 

että hän on valmis ottamaan 

seuraavan askeleen. Ehkä kau-

kaa viisaasti ja kenties jo silloin 

asianajajansa avustamana hän 

ei maininnut viestissään lapsen 

kaappaamista, mutta siten viesti 

ja uhkaukset olivat ymmärrettä-

vissä.   

Tässä vaiheessa sain Kaapatut 

Lapsen ry:n kautta erään asi-

anajajan yhteystiedot, ja otin 

häneen yhteyttä.  

Asianajajien kanssa selvitettiin 

ensin, mikä lapsen ja minun vii-

meinen virallinen asuinpaikka oli 

muun muassa maistraatin mer-

kintöjen ja mahdollisten Suomen 

päässä kirjattujen neuvolakäynti-

merkintöjen mukaan.  

Luonnollisesti asuinpaikkamme 

oli Saksa, joten minua todella 

saattoi syyttää lapsenkaappaa-

misesta.  

Tämän käydessä selväksi piti lap-

sen kaappausuhan toteen käy-

misen estämiseksi saada väliai-

kainen määräys siitä, että lapsi 

voi olla kanssani Suomessa siihen 

asti kunnes huoltajuudesta on 

sovittu. Saksan viranomaiset ei-

vät kuitenkaan ensin olleet sa-

maa mieltä siitä, että huoltajuus-

kiista tulee aloittaa ja viedä läpi 

Saksassa. Tämä lisäsi pelkoa ja 

piinaa, sillä lapsen isän asetta-

ma ehdoton takaraja lapsen 

Suomessa olemiselle alkoi um-

peutua.  

Lisäksi pelkäsin lapsen isän ilmes-

tyvän oven taakse hakemaan 

lasta. Pidin ovet visusti lukossa ja 

isompaan kaupunkiin asioita hoi-

tamaan ajellessani näin saksalai-

sissa rekistereissä olevan auton, 

ja soitin lapsenhoitajalle, että 

lapsi sisään ja ovet lukkoon. Näin 

jälkikäteen ajatellen liekö tuo ol-

lut ylireagointia, mutta silloin pel-

ko, epävarmuus ja uhka olivat 

totisinta totta. 



Vasta lapsen isän asettamana 

Saksaan paluupäivänä asia rat-

kesi niin, että huoltajuuskiista 

aloitettiin Saksassa. Lisäksi lapsen 

isä ei laittanut lapsen palautta-

mista koskevaa juttua vireille ja 

hän luopui aikomuksestaan ilmi-

antaa minut lapsen kaappauk-

sesta. Lapsen isä suostui myös so-

vittelutilaisuuteen. Näin ollen ei 

tarvittu väliaikaismääräystä. Jos 

tuomari olisi joutunut antamaan 

väliaikaismääräyksen, niin siinä 

tapauksessa olisi menty ensim-

mäiseen suulliseen käsittelyyn 

tuomioistuimessa.  

Saksalaisen asuinpaikkamme 

perheoikeudessa aloittamaani 

huoltajuusriitaa alettiin siis sovitel-

la sovittelutilaisuudessa lokakuun 

2009 alkupuolella. Lapsi oli tuol-

loin 1,5-vuotias. Sovittelu (engl. 

mediation) pidettiin saksalaises-

sa perheoikeudessa 

(Amtsgericht). Se on kyseisen 

osavaltion ensimmäisen asteen 

tuomioistuin siviili- ja rikosasioissa, 

vastaten lähinnä raastuvanoi-

keutta. Näin luki huomiona viralli-

sen kielenkääntäjän laatimassa 

suomennoksessa sovittelussa laa-

ditusta sopimuksesta. Sovittelu 

käytiin englanninkielellä, koska 

en ole saksankielentaitoinen. So-

vittelua johti psykologi. Lisäksi 

paikalla olivat tuomari, lapsen 

isä asianajajansa kanssa sekä 

minä ja asianajajani. Tilaisuus al-

koi kello 10 ja kesti noin kello 

17:30 asti.  

Päivä oli pitkä ja rankka. Lopun-

perin sopimus saatiin aikaiseksi. 

Tosin olin kuin puulla päähän lyö-

ty, että miten tässä näin kävi. En 

nimittäin mielestäni osannut tuo-

da kaikkia omasta mielestäni tär-

keitä asioita esiin enkä osannut 

tähdentää lapsen etua kokonai-

suudessaan. Lisäksi lähtökohta 

asianajajani puolelta oli, että 

lapsi ja minä voimme asua pysy-

västi Suomessa ja että lapsen isä 

käy tapaamassa lasta Suomes-

sa; olihan ja onhan lapsi niin pie-

ni.  

Nyt sopimuksessa lukee, että 

lapsen oleskelupaikka on tois-

taiseksi Suomi ja lapsen täyttäes-

sä kolme vuotta ensi vuonna ke-

vään korvalla on lapsen isällä oi-

keus viettää yksin lapsensa kans-

sa yhteensä kaksi kuukautta Sak-

sassa.  



Tärkeintä, ihaninta ja helpotta-

vinta oli kuitenkin, että pitkällis-

ten keskustelujen jälkeen lapsen 

isä suostui siihen, että lapsi asuu 

Suomessa.  

On tärkeää, että erotessa lapsel-

la säilyy yhteys kumpaankin van-

hempaan. Kun lapsen vanhem-

mat ovat kotoisin eri maista ja 

asuvat eri maissa, on tärkeää, 

että lapsi oppii kummankin kie-

len ja kulttuurin. Tämän vuoksi it-

se ehdotin, että lapsi ja minä kä-

vimme kuluneen vuoden aikana 

neljä kertaa Saksassa viettäen 

siellä yhteensä kaksi kuukautta.  

Tämä oli mahdollista, sillä hoidan 

lasta kotona kotihoidontuen tur-

vin kunnes lapsi täyttää kolme 

vuotta eli en ole vielä sidottu 

työhön ja koska lapsen isä suos-

tui maksamaan lentomatkam-

me ja koska asuimme lapsen 

isän luona. Tämän lisäksi lapsen 

isä on viettänyt lapseni ja minun 

luona yhteensä kaksi kuukautta. 

Sovittelussa olin pöllämystynyt 

myös siitä, että psykologikin oli 

sitä mieltä, että kunhan imetys 

vaan loppuu ja kun lapsi täyttää 

kolme vuotta, niin sitten lapsi on 

valmis viettämään erossa lähi-

huoltajastaan tuhansien kilomet-

rien päässä kerrallaan kaksikin 

viikkoa vailla kielitaitoa ja esimer-

kiksi kykyä lohduttaa ja tyynnyt-

tää itsensä, jos jotain sattuu. 

Olinkin jälkikäteen hyvin pettynyt 

itseeni, kun en sovittelussa saa-

nut sanottua ääneen näitä aja-

tuksiani. Kaikille sovitteluun osal-

listuneille oli kuitenkin tärkeää 

saada aikaiseksi sopimus ja ettei 

tarvitsisi mennä oikeuteen.  

Koska en aiemmin ole ollut vas-

taavanlaisessa tilanteessa enkä 

tilaisuudessa, saati ulkomailla ul-

komaisessa oikeudessa kun en 

edes kotimaassakaan, en tien-

nyt tarkkaan, mitä kaikkea sovit-

telun aikana oli tulossa. Myös 

lapsen isän kohtaaminen hirvitti. 

Myöskään asianajajallani ei ollut 

kokemusta sovittelusta psykolo-

gin vetämänä, vaikka muuten 

hänellä oli paljon kokemusta 

muun muassa lapsikaappausasi-

oista.  

Asianajajaltani sain kyllä hyviä, 

asiallisia neuvoja ja Kaapatut 

Lapset ry:n tukihenkilöni kautta 

hyvää ja tarpeellista vertaistu-

kea.  



 Kuitenkin minulle oli yllätys se, et-

tä tilaisuudessa käytiin niinkin 

paljon läpi minun ja exän eli lap-

sen isän suhdetta. Pohdimme 

myös sitä, mikä toisessa oli alun 

perin sellaista hyvää ja kiehto-

vaa, joka voisi edesauttaa 

”yhteisen sävelen” löytämistä 

lapsen kasvattamisessa eron jäl-

keen. Tärkeää tietysti tämäkin. 

Sovittelussa käytettiin paljon ai-

kaa myös lapsen isän ja minun 

”tutkimiseen” persoonina. Esi-

merkiksi sellaisesta puhuttiin, lap-

sen isän kertoman perusteella, 

että minulla voisi olla ADHD. Ker-

toessani oman näkemykseni asi-

oista, kuten että olen sanonut ei 

kahdelle hyvälle, oman alani 

työtarjoukselle sen takia, että 

pystyimme olemaan mahdolli-

simman suuren osan raskaus-

ajasta yhdessä Saksassa, ei psy-

kologi enää maininnut ADHD:tä 

kohdallani.    

Sain lapsen isältä tietää sovitte-

lun jälkeen psykologin sanoneen 

hänelle, että hän on narsisti ja 

että hänellä on myös toinen, yli-

vahvaan kontrolliin liittyvä per-

soonallisuushäiriö.  Tilaisuuden 

loppupuolella psykologi sanoikin, 

että hänellä on vakavaa sanot-

tavaa lapsen isälle ja että se 

saattaa vaikuttaa huoltajuuteen 

(muistaakseni huoltajuudesta to-

sin oli jo tässä vaiheessa puhuttu 

ja sovittu yhteishuoltajuuden jat-

kuvan). Tällöin lapsen isän asi-

anajaja kuitenkin esti asian tuo-

misen esiin.  

Lapsikaappausuhan poistumisen 

ja sovittelutilaisuuden välissä oli 

lähes neljä viikkoa. Tänä aikana 

kysyin asianajajaltani muun mu-

assa, mitkä tekijät vaikuttavat sii-

hen, minkä ikäisenä pieni lapsi 

voi alkaa viettää aikaa yksin toi-

sen vanhemman, ei-

lähihuoltajan, kanssa. Asianaja-

jani mukaan siihen vaikuttaa 

mm. ikä ja itsenäisyys. Luin myös 

erästä eroon ja lapsiin liittyvää 

kirjaa saadakseni jotain kättä pi-

dempää sovittelua varten. Lisäk-

si keskustelin paikallisen sosiaali-

viranomaisen kanssa.  

Näin jälkikäteen olen huoman-

nut, että olisi jo silloin pitänyt ta-

juta mennä juttelemaan lasten-

psykologin kanssa ja saamaan 

tietoa siitä, minkä ikäinen voi olla 

erossa lähihuoltajasta ja kuinka 

kauan yms.  



Nyt olen käynyt keskustelemas-

sa, mutta sopimus on mikä on ja 

lapsen isä pitää siitä tiukasti kiin-

ni. Rakentavan keskustelun ai-

kaansaaminen lapsen isän ja mi-

nun välillä on edelleen haasta-

vaa. Haastavaa on ollut myös 

viettää exän kanssa yhteensä 

neljä kuukautta tämän kuluneen 

vuoden aikana. Se on kuitenkin 

mennyt lapsen parasta ajatel-

len. Ensi vuodesta lähtienhän 

lapsi alkaa tavata isäänsä yksin 

isänsä kotimaassa. Minun sydän-

täni tämä kylmää, mutta näin 

asia vain nyt on. Kun vielä olin 

raskaana lapsen isä vaati isän 

oikeuksien nimissä, että Saksassa 

olisi tehty isyyden tunnus-

tamisen lisäksi yhteishuol-

tajuussopimus. Saksalainen 

viranomainen sanoi minul-

le kuitenkin suoraan, että 

älä tee yhteishuoltajuusso-

pimusta, sillä kahden kan-

sallisuuden välillä ja lyhyen 

seurustelun jälkeen se tie-

tää ongelmia  

Noudatin hänen neuvo-

aan lapsen isän pettymyk-

sestä ja suuttumuksesta 

huolimatta.  Lapsen syntymän 

jälkeen Suomessa allekirjoitimme 

kuitenkin yhteishuoltajuussopi-

muksen: tutisin isän oikeuksien 

edessä enkä silloin tajunnut ot-

taa asioista selvää kuten siitä, 

että kyse on aina lapsen oikeuk-

sista. No, näiden kokemusten jäl-

keen voi kai sanoa, että oppia 

ikä kaikki.  

Kaikista ihaninta kaiken tämän 

jälkeen on, että lapsen ja minun 

elämä on asettunut hyviin uo-

miin lähellä tukiverkostoa, lapsi 

on aurinkoinen ja reipas ja saa-

nut viettää aikaansa isänsä 

kanssa ja isänsä kanssa tapailee 

rohkeasti ja luonnikkaasti saksan-

kieltä.  

 


