
RAHASTAKO TÄSSÄ ON KYSE? 

  

Rikoslain tarkoitus on määritellä, mikä on rikollista ja toimia ennalta ehkäisevänä uhkana. 
Vieraannuttamisen osalta tätä määrittelyä eikä ennaltaehkäisevää uhkaa ei haluta tehdä, koska 
viranomaisten mielestä tämä lisäisi riitaa tai antaisi siihen lisää aseita. Sen sijaan ratkaisu 
vieraannuttamiseen löytyy sovinnosta ja vieraannuttajan asenteiden muuttamisesta. Mietitäänpä hieman, 
miksi tämä tuntuu väärältä vieraannuttamisen kohdevanhemman osalta. 

Vieraannuttamisen osalta puhutaan aina sen olevan joko tietoista tai tiedotonta toimintaa. 
Asennevaikuttamisella pyrittäisiin kertomaan, kuinka vahingollista vieraannuttaminen on lapselle. En tiedä, 
onko kukaan koskaan onnistunut ”parantamaan” vieraannuttajaa tällä keinoin, mutta epäilen että ei. Tähän 
on kaksi syytä. Se tarkoittaisi, että vieraannuttaja tunnustaisi tekevänsä jotain väärää ja muutos ei ole 
vieraannuttajan tavoitteen mukaista. 

Jokainen vieraannuttamisen kohdevanhempi voi kertoa, ettei ole tekemisissä ihan normaalin ihmisen 
kanssa. He ovat koittaneet kommunikointia näiden ihmisten kanssa ja todenneet sen hyvin oudoksi. 
Entinen rakastettu on muuttunut vihaa täynnä olevaksi ihmiseksi, jonka kanssa on mahdotonta saada 
mitään selvitetyksi. He piiloutuvat lapsen ”omien” halujen taakse ja puhuvat viranomaisille lapsen suulla. 
He ovat luoneet itselleen oman maailman, jossa elävät omaa vinoutunutta totuuttaan, jossa lapsi on heidän 
kanssaan samaa mieltä. Ja jos eivät ole, heitä rangaistaan. Ei näitä ihmisiä muuteta asennevaikuttamisella. 

Sovittelu on oikeusministeriön lempilapsi. Muistan nähneeni laskelmia, kuinka paljon valtio säästää jos 
sovitellaan eikä mennä käräjille. On outoa, että sovittelu on valittu tilanteeseen, jossa on kyse lapsen 
henkisestä pahoinpitelystä. Lapsihan ei tälle voi mitään, mutta toisen vanhemman pitäisi sovitella 
pahoinpitelijän kanssa. Edelleen nuo kaksi edellä mainittua syytä ovat esteenä sovun synnylle. Miksi 
vieraannuttaja sopisi mitään muuta kuin sitä, joka olisi hänen tavoitteensa mukaista. Näennäisesti voidaan 
jostain päästä sopuun paperilla, mutta kaikki kohdevanhemmat tietävät, että on vain ajan kysymys, kun 
paperi osoittautuu paperiksi. 

Rikoslakiin on päässyt säädökset esim. raiskauksista ja murhista. Kukaan ei ole kehdannut ehdottaa 
sovittelua ratkaisuksi näihin. Mutta kun uhrina on lapsi, joka ei voi itseään puolustaa halutaan säästää, 
jottei riita lisäänny. Riidan lisääntyminen tarkoittaa siis kustannusten lisääntymistä. Tarvitaan syyttäjää ja 
poliisia ja lisää työtä myös sosiaaliviranomaisilta yms. RAHASTAKO TÄSSÄ ON KYSE? 

 


