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Vinjetti I 
 
Poliisilta tulee tietoon, että 3- ja 7- ja 13-vuotiaiden lasten vanhemmat ovat tehtailleet toisistaan 
lyhyellä ajalla tutkintapyyntöjä. Äiti on potkaissut isän autoa kylkeen, josta isä on tehnyt 
ilmoituksen, lisäksi äiti on käynyt hakemassa isän asunnosta luvatta erinäisiä tavaroita, kuten 
espressokeittimen ja sähkövatkaimen. Isää puolestaan syytetään lievästä pahoinpitelystä, joka on 
tapahtunut äidin ollessa isän asunnossa, eikä äiti ole sieltä suostunut poistumaan, muutoin kuin 
isän ovesta työntämällä. Tästä kotiin tunkeutumisesta isä on syyttänyt äitiä kotirauhan 
rikkomisesta. Isä on uhannut tappaa äidin, jos vielä tulee osoitteeseen luvatta, josta äiti syyttää 
isää laittomasta uhkauksesta. Äiti on kuvannut tapahtumaa ja julkaissut myöhemmin videon 
julkisena facebookissa, josta isä on tuohtunut ja syyttää äitiä kunnianloukkauksesta.  
Perheen lapset ovat olleet tapahtuman aikaan isän kotona ja nähneet tapahtumat. Äiti on 
sairaanhoitaja ja isä toimii finanssialalla.  
Kukaan vanhemmista ei ole ollut yhteydessä sosiaalitoimeen. Lasten huollosta on tulossa 
käräjämenettely. Ero on astunut voimaan juuri. 
 
 
 
Vinjetti II 
 
Yhteydenottajana on reilu 1-vuotiaan tytön ammattikoulussa opiskeleva 22-vuotias isä, joka on 
erittäin väsynyt jatkuviin tyttären ja isän välisten tapaamisten perumiseen. Isä sanoo äidin peruvan 
tapaamiset lyhyellä varoitusajalla, syinä on muun muassa tytön sairastuminen, äidin sairastuminen 
tai äidin sopimat omat menot isän tapaamisten kanssa päälletysten. Isä kertoi, että tapaa tyttöään 
joka toinen viikonloppu yhden yön yli omassa asunnossaan ja arkisin kahtena iltana viikossa 
puistossa tai äidin asunnolla. Nyt tapaamisia on viimeisen kuukauden sisällä ollut vain yksi yön yli 
ja kaksi iltatapaamista äidin perumisten vuoksi. Isä kokee, ettei näe tytärtään riittävästi. Silloin 
kuin äidillä on meno jonne tytär ei voi mennä käyttää äiti isää lapsenvahtina, kun tietää, että isä on 
mielellään tyttärensä kanssa, kun vaan voi. Tämä kuitenkin ärsyttää isää, koska hän kokee äidin 
pystyvän pompottamaan häntä. Isä sanoo, että he pystyvät kyllä puhumaan asioista, mutta 
yleensä se menee riitelyksi. Tytön syntyessä vanhemmat olivat jo eronneet. Isä toivoisi, että 
tapaamiset järjestyisivät tytön kasvettua ajan myötä viikko-viikko tapaamisiksi. 
Selvittelyt äidin 21v kanssa tuo ilmi, että tytär oli vesirokossa ja kuukauden toinen yönyli 
tapaaminen peruuntui sen vuoksi. Äiti sanoi muutoin olleen nyt vain paljon juttuja, että 
tapaamiset ovat jääneet, Äidin vanha ystävä tuli kylään ja muuta. Äiti sanoo myös isän 
peruuttaneen yhden tapaamisen, koska isän piti päästä baariin kaverinsa varpajaisiin. Äiti sanoo 
isän käyttävän paljon alkoholia ja pitää sen vuoksi kyseenalaisena isän ja tyttären näkemistä kovin 
usein. Hän itse treenaa fitness-kisoihin eikä juo omien sanojensa mukaan lainkaan alkoholia. Äiti 
on hoitovapaalla myyjän työstä. Äiti sanoo pärjäävänsä tytön kanssa hyvin, mutta toivoisi isälle 
seuloja ja valvottuja tapaamisia, koska pitää päihdeongelmaa niin suurena. 
 
 
 
 
 
 



Vinjetti III 
 
6- ja 9-vuotiaiden poikien opettajana toimiva äiti 36v. on ottanut yhteyttä toistuvasti ja esittänyt 
molemmilla kerroilla huolensa koskien poikiensa oloa ohjelmoija isän 33v. luona. Äiti on kertonut 
vanhempien eronneen noin 1,5 vuotta sitten ja heillä on tapaamisten osalta sovittu isälle pitkät 
viikonloput joka toinen viikko, torstai illasta maanantai-aamuun.  
Äiti kertoo, että isällä ollessaan pojat eivät ulkoile ja syövät mitä sattuvat. Isän luona pojat saavat 
myös pelata tietokonepelejä miten paljon haluavat. Lisäksi äidin mielestä isän luona ei vaihdeta 
vaatteita riittävän usein. Isä on esitellyt pojille myös useita naisystäviään. Äitiä harmittaa, koska isä 
ei kuuntele häntä ja heillä ei olekaan minkäänlaisia puhevälejä.  Isä vain haistattelee hänelle. He 
viestivät ainoastaan tekstiviesteillä. Äiti kokee, että pojat eivät viihdy hänen luonaan koska äidin 
kodissa syödään terveellisesti, ulkoillaan ja pelaamisen suhteen on tiukat säännöt. Äiti toivoisi 
isälle ohjausta vanhemmuuteen, jotta lapsilla olisi tasapuoliset olosuhteet vanhempien luona.  
Vaihtotilanteet tapahtuvat päiväkodin kautta, ja vanhempi pojista tulee suoraan koulusta.  
Asiaa selvitetään isältä, joka kertoi, ettei äidin puheet pidä paikkaansa. Isän mukaan hänellä on 
paljon kyllä naispuoleisia ystäviä, jotka pojat ovat nähneet mutta pitää sitä normaalina, myöntää 
kuitenkin, että yksi näistä naisista on naisystävä. Isä sanoo, että asiat mitä tapahtuu hänen 
luonaan ei kuulu enää äidille, joka päätti erota. Isä sanoo, että he syövät päivittäin poikien 
lempiruokia, koska hän ei jaksa tapella ruokailuista ja hän näkee poikia pääosin viikonloppuisin, 
jolloin ruokana voi olla arkiruoasta poikkeavaa. Tietokonepeleistä isä sanoo, että he pelaavat 
paljon yhdessä ja se on heille mieluista yhdessäoloa.  Vaatteiden vaihdosta kysyttäessä isä sanoo, 
että pojat sotkevat nopeasti vaatteensa, joten ei koe tarpeen vaihtaa päivittäin päivävaatteita. 
Vanhempien puheväleihin isä sanoo, että mitä vähemmän kuulee exänsä ääntä sen parempi, eikä 
pidä tilannetta ongelmana. Isän mielestä äiti on hänelle katkera, koska isällä on nyt uusi naisystävä 
ja isä on ehdottanut siirtymistä viikko-viikkotapaamisiin, koska pojat ovat sitä toivoneet. 
 


