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’Ristiin naulittu sulhanen’ –

elokuvakäsikirjoitus – Kaarinan
sosiaalitoimiston antama häälahja

Kaarinan sosiaalitoimiston antama häälahja:
Pirjon ja minun häät olivat la. 1.9. 2012. Häälahjaksi sain
häälauantaita edeltäväksi päiväksi kutsun Kaarinan
sosiaalitoimistoon kuulemaan lastensuojeluilmoitusta , jossa
minua epäiltiin kiihkouskovaiseksi, huumeita käyttäväksi,
lapsia seksuaalisesti hyväksikäyttäväksi ja siinä määrin
psyykkisesti sairaaksi, että vaarannan tulevan aviopuolisoni ja
hänen poikansa terveyden,,,, allekirjoittaneena oli nimimerkki
’sukulaiset ja tuttavat Turusta ja Raumalta’. Kaarinan
sosiaalitoimiston työntekijöille ei riittänyt huumeseulan
negatiivinen tulos ja minua yli kymmen vuotta hoitaneen
lääkärin lausunto, jossa todettiin lastensuojeluilmoituksen
olevan täysin perätön. Heille ei myöskään riittänyt
oikeusrekisterikeskuksen rikosrekisteri ote, josta

yksiselitteisesti käy ilmi, ettei minulla ole mitään sellaista
oikeudellista estettä ettenkö voisi toimia tai ryhtyä tehtävään
johon kuuluu pysyväisluonttoisesti ja olennaisesti työskentelyä
alaikäisten parissa. He siis kumosivat TYKS:n
laboratoriokokeen, erikoislääkärin lausunnon ja
oikeusrekisterikeskuksen ilmoittamat tiedot. He eivät
kertaakaan kysyneet minulta tai läheisiltäni mitään asiaa
koskevaa. Heille ei riittänyt se, että kaikki ystäväni, tuttuni sekä
sukulaiseni kielsivät olevansa ilmoituksen tekijöitä ja olivat
kauhuissaan minusta esitetyistä perättömistä väitteistä. Sen
sijaan luottaen jonkun häirintyneen ihmisen (ystävien, tutavien
ja sukulaisten Turusta ja Raumalta nimissä esiintyvän),
nimettömänä tekemään julkeaan panetteluun he ilmoittivat,
että ovat ryhtyneet pitkäaikaiseen selvitystyöhön, siitä että
olenko lastensuojeluilmoituksessa esitetyn epäilyn kaltainen
kiihkouskovainen, huumeita käyttävä pedofiili, joka on siinä
määrin psyykkisesti sairas, että on vaaraksi toisten terveydelle.
Olen siis löysässä hirressä ilmeisesti loppuelämäni, samalla kun
psyykkinen ja fyysinen turvallisuuteni on uhattuna
merkittävällä tavalla sekä oikeusturvani on vaakalaudalla,,,
Tämä tuntuu kuin olisin joutunut suoraan johonkin
kafkamaiseen kauhuelokuvaan,..Minut on demonisoitu
nykyajan kauheimmalla leimalla,,, huumeita käyttävä,
kiihkouskovainen pedofiili joka on on siinä määrin psyykkisesti
sairas, että hän vaarantaa läheistensä terveyden. Lisäksi
ilmoitetaan että tätä mieltä ovat sukulaiseni ja tuttavani
Turussa ja Raumalla. Olen kauhuelokuvassa,,,.
On varmaankin helppo ymmärtää miksi Maarian kirkossa
häissämme soi yhtenä sävelmänä ”Olen särkynyt saviruukku” ja
miksi häätilaisuudessa lauloin saman veljeni saksofonin
säestyksellä,,, ja miksi hääristeilyllä sulhasen mieliala oli

’hieman’ alakuloinen Kaarinan sosiaalitoimiston häälahjan
vuoksi.
Katso alla olevasta linkistä youtubevideo, jossa alakuloinen
sulhanen laulaa vaimolleen Akselin ja Elinan häävalssin:
https://www.youtube.com/watch?v=p1QN5wIwgUM
Toiset saavat häissään tuntea suurta iloa ja onnea. Minut oli
ennen häitämme Kaarinan sosiaalitoimiston toimesta ristiin
naulittu ja demonisoitu nykypäivän kauheimmalla ja
kielteisimmällä leimalla. Heidän avoimesti lausuttu
päämääränsä oli tuhota avioliittomme jo ennenkuin Sakari
Hernberg sanoi aammenen. MLL:n valvoja virnuili häissämme
siihen tapaan, että varmaankin näki päältäni millaista tuskaa
tunsin ja kuinka palasina olin. Ensin ajattelimme järjestää
häämme vain pienen lähipiirimme läsnäollessa. Viikkoa ennen
häitämme tullut minua koskenut lastensuojeluilmoitus sai
minut kutsumaan ystäviäni kirkkoon. Niiinpä hääjuhliimme
osallistui paljon enemmän kuin olimme kutsuneet alunperin.
Ilokseni häihimme saapuivat mm. Pelastakaa Lapset ry:n
hallituksen puheenjohtaja (serkkuni) ja Ensikotien liiton
toiminnanjohtaja,(hyvä ystäväni ja yhteistyökumppanini
MTKL:n entinen toiminnanjohtaja) Sain heille kerrottua
Kaarinan sosiaalitoimiston häälahjasta murtuneena miehenä ja
itkusella äänelläni. Maarian kirkon pappilan portailla kerroin
siskolleni Kaarinan sosiaalitoimiston häälahjasta sen, että
lahjoittajaksi oli merkitty myös hänet. Siskoni katsoi
kauhuissaan, mykistyneenä minua ja näin tekivät myös kaikki
muut ystäväni ja sukulaiseni joille kerroin että hekin on
merkitty Kaarinan sosiaalitoimiston lahjan antajiksi.

Koska lahjan antajiksi oli merkitty myös Pirjon ystävät ja
sukulaiset voitte varmasti ymmärtää millaista ’juhlatunnelmaa’
sain kokea. Uskon ystävieni ja sukulaisteni sekä myös Pirjon
ystävien ja sukulaisten sanoihin ja vakuutuksiin siitä, ettei heillä
ole mitään osuutta Kaarinan sosiaalitoimiston häälahjaan. Sen
sijaan MLL:n valvojan pirullinen virnistys häissämme on yhtenä
viitteenä siitä ketkä tämän nimimerkin ’Ystävät, tuttavat ja
sukulaiset Raumalta ja Turusta’ taakse kätkeytyy.

’Ristiinnaulittu sulhanen’: ( Kauhuleffan

käsiksen työnimi ’):

Olen kauhuelokuvassa, jonka käsikirjoittajalla on näkymä
kauhuelokuvan koko sisällöstä. Elokuvan käsikirjoituksessa
kuvataan ’ristille’ joutumisen prosessini. Kauhuelokuvani
käsikirjoittajan käsikirjoitukseen on kirjoitettu myös se, että
minut toimitetaan oikeuspsykiatriseen tutkintaan
Niuvanniemeen. Valmiissa kauhuelokuvassa ’Ristiin naulittu
sulhanen’ nähdään myös tämä vaihe, jolloin vaimoni kerran
vuodessa käy Kuopion Niuvassa tervehtimässä minua. Niuvan
vankimielisairalan käytävillä soi Sig Inkisen laulu ’Tiina menee
naimisiin’. Tästä eteenpäin leffan juoni etenee Yksi lensi yli
Käenpesän loppuhuipennusten mukaisesti, jossa ’Ristiin
naulittu sulhanen’ huutaa pienessä ristikkoikkunaisessa kopissa
kuin Aleksis Kivi hänen elämästään kertovassa näytelmässä
veljensä pihaalla olevasta kopista: ”Concordia satan, concordia
satan!” , tätä edeltää kohtaus Alfred Döblinin Berlin
Alexarderplatzista, jossa Franz Biperkopf ristiinnaulitaan.
Elokuva alkaa kuvakoosteella jossa ’ristiinnaulittu sulhanen’ ,
Risto lukee tulevasta vaimostaan ja hänen ex-miehestään
lastensuojeluviranomaisten kirjoittamia asiakirjoja, joiden
sisällössä hän havaitsee useita tietoisesti vääristeltyjä ja
valheellisia vihjauksen muotoisia panettelevia väitteitä. Risto
on opiskellut sosiaalitieteitä ja lúkenut mm. J-P Roosin
(Suomen kansaivälisesti arvostetuin ja tunnetuin sosiaalityön
professori ja tutkija) ’Huostaanotto kirjan’, jossa neuvotaan
pysymään kaukana lastensuojeluviranomaisesta. Hän on
opiskeluaikanaan ollut töissä lastenkodissa ja hän tietää kuinka
epätoivoisessa tilanteessa huostaanottotoimien kohteeksi
joutuneet perheet ovat. Hän tietää miten äärettömän vaikeaa on
saada huostaanotto purettua ja kuinka äärimmäisen
ylivoimaisessa ja suvereenissa sekä kaikkivoivassa asemassa

huostaanottoviranomaiset ovat. Hän myös tietää mihin
vaikeuksiin voi itse joutua asettuessaan vastustamaan
sosiaaliviranomaisia ja ennenkaikkea lastensuojelusta vastuussa
olevia. Tästä myös häntä varoitetaan.
Varoituksista huolimatta hän päättää asettua tukemaan tulevaa
vaimoaan ja alkaa viettämään runsaasti aikaa hänen kanssaan,
sitotuu ja rakastuu häneen. Risto osallistuu kahteen
lastensuojeluviranomaisten järjestämään kuulemistilaisuuden
nimiseen tilaisuuteen, jossa lastensuojeluviranomaiset
sanelevat etukäteen päättämänsä tapaamisoikeuksien ja
yhteydenpidon äärimmäiset rajoitukset. Hän ihmettelee ääneen
lastensuojeluvirkailijoiden tapaa käsitellä asiaa. Tästä alkaa
Riston ristin tie.
Mannerheimin lastensuojeluliiton valvoja, joka valvoo
huostaanotetun lapsen tapaamisia alkaa kysellä ex-mieheltä
lapsen kuullen tietoja siitä millä tavoin Risto on vaarallinen ja
pelottava. Ex-mies kertoo tästä Ristolle ja hänen tulevalle
vaimolleen. ’Ristiinnaulittu sulhanen’ lähettää sähköpostin
MLL:n perhetyön ohjaajalle sähköpostiviestin, jossa hän
ihmettelee miksi tällaisia asioita kysellään lapsen kuullen.
Kaksipäivää viestin lähettämisen jälkeen kirjataan Ristoa
koskeva lastensuojeluilmoitus. Tämän intron jälkeen
kauhuelokuva lähtee liikkeelle voimalla.
’Ristiin naulittu sulhanen’ kauhuelokuvan
käsikirjoitustyön perustelut – Vastauksia kysymykseen
miksi em. käsikirjoitus tulisi ohjata elokuvaksi:
Thl:n tilastojen mukaan Suomessa viime vuonna
huostaanotettiin 18 000 lasta. Lastensuojeluviranomaisten
toimenpiteiden kohteeksi joutuu vuosittain kymmeniätuhansia
perheitä. (78 500 THL, Lastensuojelu 2010, Tilastoraportti).

Perheistä tehdään lähes kymmenkertainen määrä
lastensuojeluilmoituksia, joista valtaosa on täysin perättömiä.
Perättömät lastensuojeluilmoitukset aiheuttavat suurta hätää ja
pelkoa perheissä. On kymmeniä tuhansia kaltaisiani miehiä,
joista tehdään lastensuojeluun perättömiä ilmiantoja päihteiden
käytöstä, rikollisuudesta, pedofiliasta ja vakavasta psyykkisestä
sairaudesta joka vaarantaa toisten terveyden. Kyseessä on siis
laaja yhteiskunnallinen ongelma joka aiheuttaa suurta
kärsimystä ja vahinkoa. Kyseessä on laaja perusturvaan ja
oikeudelliseen suojaan liittyvät ongelmat. Perättömien
lastensuojeluilmoitusten tekeminen ja niiden tutkinta
aiheuttavat laajaa pahoinvointia. Ne aiheuttavat mm. monia
vaikeita ihmissuhderiitoja ja ovat tärkeänä tekijänä perheiden
hajoamisessa ja perheiden moniongelmaisuuden synnyssä sekä
ilmenevät myös erillaisina itsetuhokäyttäytymisen muodoissa.
Niillä on myös suuri merkitys perheiden vanhempien ja lasten
mielenterveysongelmien synnyssä ja syvenemisessä. Itselleni
on välttämätöntä, että omalta pieneltä osaltani yritän olla
avaamassa keskustelua aiheesta kirjoittamalla tätä
käsikirjoitusta elokuvaan: ”Ristiinnaulittu sulhanen”.
Uskon, että käsikirjoitukseni tullaan vielä jossakin muodossa
julkaisemaan. Tätä perustelee se, että Suomessa on kymmeniä
tuhansia kaltaisiani miehiä, joista on tehty perättömiä
lastensuojeluilmoituksia, jotka ovat aiheuttaneet suurta tuskaa
ja traumatisoitumista. On välttämätöntä, että tätä traumaa
hoidetaan myös taiteen ja julkisuuden kautta ottamalla se esille
nyt vaietun tabun asemasta.

Huostaanottolaitokset
psykoottisia ympäristöjä lapsille:

Huostaanottoliiketoimintaa harjoittavan sijaiskotiyrittäjän
keskeinen intressi on harjoittaa liiketoimintaansa
mahdollisimman tuottavasti. Tämän intressin mukaista on
leimata huostaanotettu lapsi ja hänen vanhenpansa
mahdollisimman moniongelmaiseksi ja kielteisellä tavalla.
Tähän huostaanottoyrityksen omistajalle tarjoutuu helppoja
mahdollisuuksia ja välineitä. Lisäksi sopimuksiin perustuva
yhteistyösuhde lastensuojeluviranomaiseen tarjoaa tähän
erinomaiset mahdollisuudet. Valvonnan puuttuminen ja
valitusmahdollisuuksien puutteet takaavat
huostaanottoyrittäjälle suojatun aseman. Vuonna 2008
voimaanastuneen uuden lastensuojelulain tarkoituksena ja
henkenä oli perheiden jälleenyhdistämisen helpottaminen ja
tukeminen. Vuoden 2008 jälkeen on kuitenkin kehitys
lastensuojelussa ollut täysin vastakkainen. Huostaanotot ovat
lisääntyneet lähes ’räjähdyksen omaisesti’ ja perheiden
jälleenyhdistäminen ja huostaanottojen purkaminen on
vaikeutunut ja muuttunut yhä harvinaisemmaksi. Tätä kehitystä
selittää huostaanottoyrittäjien perheiden jälleenyhdistämisen ja
lastensuojelulain hengen vastainen intressi.
Sijaiskotiyrittäjälle hänen yritystoimintansa perusta on
huostaanotetun lapsen huostaanoton jatkuminen
pitkäaikaisesti. Lapsen huostaanoton pitkäaikainen jatkuminen
takaa hänen yrityksensä tulorahoituksen. Tämä edellyttää
lapsen ja hänen vanhempiensa leimaamista siten että tälle
pitkäaikaiselle huostaanotolle on perusteet. Vain tälle voi
perustua yrityksen pitkäaikainen taloussuunnittelu ja mm.
pitkäaikaisten lainojen ottaminen ja muu pääomarahoitus.
Sijaiskotiyrittäjän intressi on huostaanottojen jatkaminen ja
huostaanotettujen lasten siteiden ja yhteydenpidon
katkaiseminen biologisiin vanhempiinsa. Tätä ilmentää monet

tosiasiat. Kuten se että sijaiskotiyrittäjien edunvalvontajärjestöt
ovat julkisuudessa mutta ennenkaikkea taustalla olleet
vaatimassa huostaanotettujen lasten biologisten vanhempien
aseman heikentämistä, kuten huoltajuuden poistamista ja
huostaanotettujen lasten yhteydenpidon katkaisemista heidän
vanhempiinsa täydellisesti. Tässä yhteydessä on kiinnitettävä
huomiota myös suurta huomiota saaneeseen
vieraannuttamisilmiöön, joka on laaja ja vaikea ilmiö
erityisesti sijaiskodeissa asuvilla huostaanotetuilla lapsilla.
Miksi huostaanottoliikeyritykset leimaavat lapset
psyykkisesti sairaiksi?
Psykoottiseksi ympäristöksi lapselle ’sijaiskodin’ nimellä
toimiva huostaanottoliikeyrityksen tekee monet eri seikat.
Näistä tärkeinpiä on lapsen kiintymyssuhteen vaurioituminen
hänen omiin biologisiin vanhempiinsa, kun hänet on
pakkotoimin erotettu omista vanhemmistaan.
Huostaanottolaitoksessa voi olla kymmenenkin lasta jolla
kullakin on eri vanhemmat. Perhettä imitoivassa ’sijaiskodissa ’
on sekavat perhesuhteet, ’perheen’ lapsilla on useita isiä ja
äitejä, joista kuitenkaan kukaan ei ole tai ei saa olla isä tai äiti.
Lisäksi huostaanottobisneslaitoksen aikuiset tekevät perhettä
imitoivaa työtä taloudellisista motiveista lähtien ja heidän
suhteensa lapsiin on ennenkaikkea taloudellinen. Tämä
aiheuttaa lapsiin esineellistävän ja välineellistävän
asennoitumisen, jossa korostuu kohtamattomuus.
Huostaanottolaitoksissa aikuiset saattavat vaihtua usein
työsuhteiden muuttuessa. Huostaanotto leimaa lapsen
syrjäyttävällä tavalla ja synnyttää suuren määrän kielteisiä
asenteita ja ennakkoluuloja sekä odotuksia häntä kohtaan.
Huostaanottolaitoksissa on suuri määrä lapsiin kohdistuvia

epävarmuutta, hämmennystä, turvattomuutta ja pelkoja
aiheuttavia tekijöitä. Huostaanotettuun lapseen kohdistuu
jatkuva kaksisuuntainen odotusten ja viestinnän todellisuus
joka tekee hänen ympäristöstään häntä hajoittavan ja tekee
hänen ympäistöstään psykoottisen ja skitsofrenisen perheen!
Huostaanotettua lasta hämmentää monet seikat,,, yksi näistä
ovat jatkuva epävarmuus ja vastausta vaille jäävät kysymykset
siitä miksi minut on erotettu vanhemmistani, miksi en saa olla
heidän luonaan, miksi en saa pitää yhteyttä heihin, miksi
minulla ei ole omaa puhelinta ja nettiyhteyttä niinkuin toisilla
lapsilla,, kuka on äitini ja isäni, onko hän tuo jota minun tulee
täällä laitoksessa (sijaiskodissa) kutsua äidikseni ja isäkseni vai
onko he joihin en saa pitää yhteyttä?
Huostaanotetut lapset ja hänen biologiset vanhempansa
asetetaan tilanteeseen jossa heille uskotellaan totuudeksi
asiantilaa jonka he tietävät valheeksi. Juuri tälläinen ristiriita
rikkoo ihmisen mielen. Kun ihminen uskottelee itselleen
jotakin, jonka hän tietää epätodeksi, hän joutuu harhan valtaan.
Lapsi tietää kuka on hänen oikea äitinsä tai isänsä mutta
hänelle uskotellaan jotakin muuta. Tämä on tyypillinen ristiriita
joka repii lapsen mielen rikki. Tämän ristiriidan olemassaolo on
eräs niistä seikoista, jotka selittävät huostaanotettuilla lapsilla
todettujen psykiatristen sairauksien yleisyyttä.

Nuorten pahoinvoinnin vähentämiseksi on
tuettava perheitä

Kun lapselta riistetään hänen äitinsä ja isänsä huostaan
ottamalla hänet, häneltä riistetään myös hänen
isovanhempansa, setänsä ja tätinsä, hänen serkkunsa ja kaikki
hänen lähipiiriinsä ennen kuuluneet ihmiset, hänet leimataan
huostaanotetuksi lapseksi, joka aiheuttaa hänen syrjintänsä.
Perustellusti voidaan sanoa, että lapsen sosiaalista
vuorovaikutuskenttää on vaurioitettu merkittävällä ja
vaarallisella tavalla sekä aikaansaatu tilanne, jossa lapsi kokee
syvää yksinäisyyttä ja hylätyksi tulemista! Huostaanotetun

lapsen sosiaalisessa tilanteessa on monia muitakin seikkoja
jotka ovat samansuuntaisesti kuin em. mainitut asiat luomassa
perustaa lapsen ja nuoren psyykkiselle oireilulle.
THL:n selvityksissä perheiden tuen vähäntäminen viimeisen
kymmenen vuoden aikana näkyy selkeästi nuorten ja perheiden
pahoinvointina ja syrjäytymisenä, nuorten
mielenterveysongelmien nopeana kasvuna, huostaanottojen ja
perheiden hajoittamisen kaksinkertaistumisena viimeisen
kymmenen vuoden aikana. Mikäli nuorten pahoinvointia
halutaan vähentää on lisättävä perheiden tukea ja vähennettävä
huostaanottoja. Huostaanotettujen lasten ja nuorten
pahoinvointi on kaikkein syvintä. Olisi oivaa josko tutkijoilla
riittäisi mielenkiintoa selvittää sitä miksi perheiden tukea on
vähennetty? Olisi tärkeää selvittää mitkä ovat ne poliittiset ja
kultuurin muutokset jotka ovat suosineet perheiden
hajottamista. Lisäksi toivoisi lisää avautumista
huostaanottotoiminnan vahingollisten vaikutusten
ymmärtämistä ja kuvaamista varten. Huostaanottoilla
aiheutetaan suuri määrä kärsimystä niin lapsille kuin heidän
vanhemmilleen. Tähän tulisi havahtua, kuten esim. Ruotsissa
on tapahtunut jo kymmenen vuotta sitten..,,,

Valelääkäreita ja psykiatrista hoitoa ilman
kompetenssia
Huostaanottoa perustellaan usein lapsen sairaudella, ikäänkuin
huostaanotto olisi jokin terveydenhoidollinen toimenpide.
Tämä on monin tavoin arveluttavaa. Josko tätä ei ymmärrä
kannattaisi kyllä katsoa peiliin! Näin kuitenkin Suomessa
toimitaan. Sosionomin papereilla toimistopöydän takana
toimitaan ilman minkäänlaista terveydenhuollon koulutusta
lääketieteellistä kompetenssia vaativien arvioiden ja
ennusteiden tekijöinä. On ilmeistä että sosiaalitoimistoissa on
laaja ’valelääkäri’ ongelma joka vaatisi laajaa Valviran selvitystä.
Samoin laajan selvityksen paikka on siinä, että Suomeen on
synnytetty satoja lastenpsykiatrisia hoitoyksiköitä sijaiskotien
nimikkeellä ilman että niiden henkilökunnalla on minkäänlaista
lastenpsykiatrista koulutusta tai kompetenssia! Tämän
syntyneen ongelman rikollista luonnetta lisää se seikka että
huostaanottoyrityksissä on tietoisesti pyritty leimaamaan
huostaanotetut lapset mahdollisimman moniongelmaisiksi ja
vaikea-asteisesti psyykkisesti häiriintyneiksi, jotta on voitu
perustella mahdollisimman korkeita hoitopäiväkorvauksia
kunnilta. Näin siksi, että sijaiskotiyrittäjä on voinut laskuttaa
kuntaa sitä enemmän mitä sairaammaksi ja
vaikeahoitoisemmaksi he ovat voineet lapsen leimata!
Sijaiskotiyrittäjä pyrkii luonnollisesti kaikin keinoin antamaan
myönteisen kuvan liiketoiminnastaan, tämä on yritystoiminnan
perussääntö: Heidän on kaikin keinoin kerrottava ajattelevansa
lasten parasta ja lasten edunmukaisesti. Tähän kuuluu
mahdollisimman myönteisen kuvan antaminen lapsen
biologisille vanhemmille. Tähän luonnollisesti kuuluu
lastensuojelulain hengen ja sisällön mukaisen kuvan antaminen

perheen jälleenyhdistämisen tavoitteesta. Nämä ovat
todellisuudessa osa huostaanottoliiketoimintaa harjoittavan
mainoskulissia.Todellisuudessa sijaiskotiyrittäjä toimii täysin
toisin.

Bisneksen etu on pidentää sijoitusten kestoa

Sijaiskotiyrittäjälle hänen yritystoimintansa perusta on että
huostaanotetun lapsen huostaanotto jatkuu, sillä vain se takaa
hänen yrityksensä tulorahoituksen. Pitkäaikainen sijoitus
perustuu sihen, että lapsen huostaanotto jatkuu pitkäaikaisesti.
Tämä edellyttää lapsen ja hänen vanhempiensa leimaamista
siten, että tälle pitkäaikaiselle huostaanotolle on perusteet. Vain
tälle voi perustua yrityksen pitkäaikainen taloussuunnittelu ja
mm. pitkäaikaisten lainojen ottaminen ja muu pääomarahoitus.
Sijaiskotiyrittäjän intressi on huostaanottojen jatkaminen ja
huostaanotettujen lasten siteiden ja yhteydenpidon
katkaiseminen biologisiin vanhempiinsa. Tätä ilmentää monet
tosiasiat. Kuten se, että sijaiskotiyrittäjien
edunvalvontajärjestöt ovat julkisuudessa mutta ennenkaikkea
taustalla olleet vaatimassa huostaanotettujen lasten biologisten
aseman heikentämistä, kuten huoltajuuden poistamista ja
huostaanotettujen lasten yhteydenpidon katkaisemista heidän
vanhempiinsa täydellisesti. Tässä yhteydessä on kiinnitettävä

huomiota myös laajaa huomiota saaneeseen
vieraannuttamisilmiöön, joka on laaja ja vaikea ilmiö
erityisesti huostaanotetuille lapsille sijaiskotiyrittäjän
kasvatuksessa.
http://www.hs.fi/kotimaa/a1373254834853?
jako=f572f2b56fba9e87b0fe920304c6ff76&ref=ogurl&fb_action_ids=10151598740302961&fb_action_types=og.r
ecommends
Suomeen on rakennettu suojattu puuhamaa
perheiden, äitien ja isien ja heidän lastensa
kiusaamista varten. Tämän puuhamaan nimi on
kaunis ja vastaansanomattoman houkutteleva:
”Lastensuojelu”. Tämä puuhamaa tarjoaa työtä ja
elinkeinon tuhansille ja sen kokonaisbudjetti on
runsaasti yli 1000 miljoonaa euroa!
Huostaanottoa perustellaan usein lapsen sairaudella, ikäänkuin
huostaanotto olisi jokin terveydenhoidollinen toimenpide.
Tämä on monin tavoin arveluttavaa. Josko tätä ei ymmärrä
kannattaisi kyllä katsoa peiliin! Näin kuitenkin Suomessa
toimitaan. Sosionomin papereilla toimistopöydän takana
toimitaan ilman minkäänlaista terveydenhuollon koulutusta
lääketieteellistä kompetenssia vaativien arvioiden ja
ennusteiden tekijöinä. On ilmeistä että sosiaalitoimistoissa on
laaja ’valelääkäri’ ongelma joka vaatisi laajaa Valviran selvitystä.
Samoin laajan selvityksen paikka on siinä, että Suomeen on
synnytetty satoja lastenpsykiatrisia hoitoyksiköitä sijaiskotien
nimikkeellä ilman että niiden henkilökunnalla on minkäänlaista
lastenpsykiatrista koulutusta tai kompetenssia! Tämän
syntyneen ongelman rikollista luonnetta lisää se seikka että
huostaanottoyrityksissä on tietoisesti pyritty leimaamaan

huostaanotetut lapset mahdollisimman moniongelmaisiksi ja
vaikea-asteisesti psyykkisesti häiriintyneiksi, jotta on voitu
perustella mahdollisimman korkeita hoitopäiväkorvauksia
kunnilta. Näin siksi, että sijaiskotiyrittäjä on voinut laskuttaa
kuntaa sitä enemmän mitä sairaammaksi ja
vaikeahoitoisemmaksi he ovat voineet lapsen leimata! On
tavallista että sijaiskotiyrittäjä kirjaa kunnan lastensuojelulle
toimitettuihin raportteihin huostaanotettua lasta koskevia
mielivaltaisia väitteitä ja havaintojen tulkintoja joita voidaan
pitää osoituksena lapsen psyykkisestä sairaudesta,, nämä samat
mielivaltaiset väitteet esitetään myös erikoissairaanhoidossa
jossa ne siirtyvät lausuntoihin, joita voidaan käyttää perusteena
kunnalta perittävien korotettujen hoitopäivämaksujen
saamiselle. Lisäksi näitä käytetään perusteena lapsen
huostaanoton jatkamiselle ja yhteydenpitorajoituksille. On
lisäksi tavallista että vaikka huostaanotetun lapsen psyykkinen
oireilu on syntynyt vasta huostaanoton jälkeen ’sijaiskotina’
toimivassa huostaanottoyrityksessä sijaiskotiyrittäjä ei ota tästä
minkäänlaista vastuuta vaan syyttää lapsen psyykkisistä
oireilusta tämän biologisia vanhempia vaikka lapsi ei saakkaan
olla yhteydessä vanhempiinsa. Tälläinen menettely on
järjetöntä, mutta myös räikeää väkivaltaa lasta ja hänen
vanhempiaan kohtaan. Henkistä väkivaltaa ja kiusaamista
tutkineena pidän tätä toimintaa rikollisena. Myös se että
sijaiskotiyrittäjä kirjaa lasta koskeviin raportteihin erillisia
epäsuoria vihjauksia ja väitteitä lapsen biologisten vanhempien
terveydentilasta on mielestäni monilta osiltaan laitonta ja
luonteeltaan biologisten vanhempien tahallista
mustamaalaamista ja panettelua jonka pyrkimys on
vieraannutta lapsi vanhemmistaan sekä olla perusteena
huostaanoton jatkamiselle ja yhteydenpitorajoitusten
ylläpitämiselle.

Huostaanotoilla aiheutetaan elinikäisiä traumoja ja
vammoja.
Lastensuojelun
nimissä on
aiheutettu
tuhansille äideille
ja heidän
miehilleen
elinikäisiä
vakavia traumoja.
Ne henkiset
haavat, jotka
heihin on löyty
ansaitsevat tulla
kuvatuiksi ja
kerrotuiksi. Ne on
tuotava
julkisuuteen.
Niiden, jotka
tuntevat
huostaanottotoiminnan todellisuuden on kerrottava, että
lastensuojelun nimissä huostaanottobisneksen edunsaajat
(yritys- ja palkkatuloja saavat) ovat tuhonneet tuhansia
suomalaisia perheitä. Heidän toimensa ovat aiheuttaneet

tuhansien äitien leimaamisen ja syrjinnän, jonka seuraukset
ovat olleet monesti itsetuhoon johtavia. Ne ovat lisänneet
syrjäytymistä, moniongelmaisuutta ja sairastavuutta. Ennen
kaikkea ne ovat aiheuttaneet suunnatonta kärsimystä tuhansille
äideille, heidän omaisilleen ja läheisilleen. On välttämätöntä,
että tämä kerrotaan jokaiselle suomalaiselle.
Oikeudenmukaisuus vaatii tätä!

Hylätyksi tuleminen on kärsimyksistä syvintä.
Nobelpalkittu äiti Teresa sanoi, että ihminen kestää nälkää ja
väkivaltaakin mutta, kun hänet hylätään, ihminen tuhoutuu.
Hän jatkoi puhettaan ja sanoi, että hylätyksi tuleminen on
kärsimyksistä syvintä. Äiti, jonka lapsi väkivalloin riistetään
häneltä lastensuojelun nimissä huostaanotolla hylätään. Hänen
naiseutensa perusrakenteita vahingoitetaan näin ratkaisevalla
tavalla. Ihminen ei voi elää siinä tietoisuudessa että hän on
hylkiö, että hän on vaaraksi omalle lapselleen. Koska hän ei
kestä tätä ja jos hän ei löydä mitään lohdutusta kärsimykseensä
hän pakenee kaikin keinoin tätä julmaa todellisuutta menettäen
psyykkisen tasapainonsa, paeten alkoholismiin tai johonkin
muuhun itsetuhoiseen käyttäytymiseen.
Hylätyksi tuleminen on kärsimyksistä syvintä. Ilman
lohdutusta ja tukea hylätyksi tullut ihminen usein tuhoutuu.
Tämä on myös todellinen ja realinen uhka niille äideille ja
heidän miehilleen, joiden lapset riistetään huostaanottotoimilla
heiltä.

Huostaanottotoimien kohteeksi joutuneille perheille, niiden
vanhemmille ja lapsille aiheutetaan vakavia elinikäisiä traumoja
ja psyykkisiä ja sosiaalisia vammoja. On ryhdyttävä puhumaan
asiaa kun puhumme siitä, mikä vaikutus on vanhempiin ja
lapseen, kun vanhemmat ja lapset erotetaan pakkotoimin
toisistaan. Tätä on vaatinut mm. emeritus psykologian
professori Keltikangas, joka on Suomen ansioitunein
kehityspsykologian tutkija ja asiantuntija. On käsittämätöntä

kuinka kehityspsykologian tutkimustulokset on voitu sivuuttaa
ja jättää huomiotta lastensuojelutyössä, joka on muutettu
huostaanottotoimintaa harjoittavaksi liiketoiminnaksi. On
vaadittava että traumatisoituneiden lasten ja hänen
vanhempiensa lastensuojelun nimissä tapahtuva psyykkinen ja
henkinen pahoinpitely on lopetettava. On myös vaadittava että
syvät ja vakavat lastensuojelun nimissä aiheutetut vammat ja
traumat on korvattava ja näistä kärsivien on saatava
intensiivistä ja tehokasta tukea ja hoitoa.Jorma Heikkinen
Pelastakaa perheet mielenosoituksen puhe:
4.6. 2013 , Wanha Satama, Helsinki, Lastensuojelupäivät:
1. Huostaanottotoiminta on valtio valtiossa
Huostaanottotoiminta on valtio valtiossa. Se on ilman valvontaa
ja toimii säännöin, jotka ovat kuin totalitaarisista maista ja
jotka ovat jyrkässä ristiriidassa voimassa olevan
lastensuojelulainsäädännön kanssa:
Huostaanottotoiminnassa tapahtuu mitä merkillisempiä asioita.
Sitä ei valvo kukaan, se on kuin James Bondin valtakunta jossa
huostaanottobisneksen toimijat ovat kaikissa rooleissa
tuomareina, tutkijoina, syyttäjinä, toimeenpanijoina ja
valitusviranomaisina. Ssosionomin koulutuksella ja jopa ilman,
sitä toimitaan tuomareina ja tutkijoina ja voidaan mitätöidä
esim. erikoislääkäreiden lausunnot tai mitätöidä
laboratoriokokeet ja jopa rikosrekisteriotteet, jne.
Huostaanottotoiminnassa muun yhteiskunnan oikeusnormit
ovat käännetty ylösalaisin. Toimistotyöntekijä on sekä syyttäjä,
että tuomari, syyttäjä antaa tuomion, syytetyllä on
todistustaakka, nimettömät ilmiannot ovat sallittuja, kraaveja

perusoikeuksien rajoittamisia ja kieltoja tehdään
toimistontyöntekijän päätöksillä ilman minkäänlaista
oikeussuojaa niin, että oikeussuoja on jälkikäteistä. Päätökset
astuvat voimaan ennenkuin niitä koskevat valitukset on
käsitelty.
On mielestäni kohtuutonta, että ihmisiä voidaan epäillä,
tuomita ja rangaista ilman normaalin yhteiskunnan syyte- ja
oikeussuojaa. Poliisi on oikea osoite silloin kun ihmistä
epäillään vakavista rikoksista, ei joku muu taho! Mielestäni on
myös täysin kohtuutonta, että sosionomin koulutuksen omaava
henkilö voi esittää psykiatrisia arvioita ja lausuntoja ja
mitätöidä esim. psykiatrian erikoislääkärin lausunnot.
Mielestäni Valviran sekä aluehallintoviranomaisten tulisi
havahtua tähän ongelmaan. On ilmeistä, että merkittävä
‘valelääkäri-ongelma’ voi löytyä sosiaalitoimistoista!
Lastensuojeluilmoituksia ja lastensuojeluviranomaisia
käytetään hyväksi huoltajuus- ja parisuhderiidoissa vastapuolen
vahingoittamiseksi. On väärin, että lastensuojelua voidaan
käyttää avoimesti ja suojattuna toisten vahingoittamiseen,
panettelutarkoituksin, henkisen väkivallan ja täysin
rikollistenkin päämäärien edistämiseen. Koska nykyinen
käytäntö lastensuojeluilmoitusten tekemisessä ja käsittelyssä
mahdollistaa niiden käytön täysin rikollisiin tarkoituksiin on
perusteltua vaatia niiden poistamista kokonaan kuten mm. prof.
Rimpelä on ehdottanut. Nykykäytäntö lastensuojeluilmoitusten
tekemisessä on monilta osiltaan päinvastainen kuin muun
yhteiskunnan oikeusnormisto. Koska on mahdollista esittää
syytöksiä ja epäilyjä vakavista rikoksista ilman että em.
syytöksiin ei ole minkäänlaista asiaperustaa tai selvitystä tai

muutakaan näyttöä nykyinen lastensuojeluilmoituskäytäntöä
voidaan käyttää lainvastaisiin ja rikollisiinkin pyrkimyksiin.
2. Huostaanottotoiminta on henkistä väkivaltaa
Olen pitkään monien vuosien ajan tutkinut, kirjoittanut sekä
luennoinut henkisestä väkivallasta. Vuosi sitten aloin
perehtymään paremmin lastensuojelu- ja
huostaanottotoimintaan. Kauhukseni omakohtaisen
kokemukseni kautta havaitsin että ns. ‘lastensuojelu’ on täynnä
julmaa henkistä väkivaltaa niin perheitä, äitejä ja isiä mutta
myös lapsia kohtaan. Omaa hämmennystäni lisäsi suuresti
havaintoni siitä, että julman henkisen väkivallan harjoittaja
syyllisti uhrinsa. Kauhun tunnettani lisäsi havainto siitä, että
henkistä väkivaltaa harjoitti viranomainen, jonka toimintaa ei
valvonut mikään taho ja joka on täysin suojattu. Hänen
uhrillaan ei ollut minkäänlaista oikeudellista suojaa, eikä uhria
puolustanut mikään taho. Koulukiusaaminen on saanut paljon
huomiota osakseen aivan oikeutetusti. Huostaanottotoiminnan
piirissä tapahtunut henkinen väkivalta ja kiusaaminen on jäänyt
vähälle huomiolle. Tämä on murheellista sillä sen seuraukset
ovat usein olleet katastrofaalisen pahoja: Tuhoutuneita
perheitä, moniongelmaisia nuoria ja heidän vanhempiaan. Olisi
upeaa ja myös uraa uurtavaa rohkeutta osoittavaa, josko edellä
olevaa koskevaa tutkimustoimintaa ja tutkivaa journalismia
syntyisi.
Lastensuojelutyön näkeminen perheisiin ja lapsiin kohdistuvina
provokaatioina selittää monia ongelmatilanteita. Tähänkin
pätee tietysti Mauno Koiviston ikimuistettava lause: “Josko
provosoidaan ei tule provosoitua.” Huostaanottoviranomaisten
työ on ennen kaikkea provosointi ja provosoitujen perheiden

lasten huostaanotto huostaanottobisneksen tarpeiden
mukaisesti. Poliisi paikalle ja kirjaus papereihin. Tähän nämä
‘lastensuojelijat’ pyrkivät tietoisesti provokaatioillaan.
Lastensuojelun perhepalvelujen yhtenä ihku ihanana
käytäntönä on lyödä ihmiseen ‘vaarallisuus leimoja’, ilman
minkäänlaisia perusteluja tai että vaaralliseksi tuomittu voisi
puolustaa itseään millään tavoin. On melkoista mielivaltaa että
jostakin toimistopöydän takaa joku voi tempaista hatustaan
tällaisia väitteitä ja kirjata niitä asiakirjoihin joiden perusteella
voidaan suorittaa erilaisia laajojakin ihmisen perusoikeuksien
rajoittamisia ilman, että syytetyllä olisi minkäänlaista
oikeudellista suojaa. Se että sosionomin papereilla voidaan
ilman oikeudenkäyntiä ja ilman syytetyn oikeussuojaa lätkäistä
noin vain puolihuolimattomasti ja kiireellä keneltäkään mitään
kysymättä näitä ‘lastensuojelun pyttytuomioita’ ihmisen
vaarallisuudesta on mielestäni erittäin vakava yhteiskuntamme
oikeudenmukaisuutta heikentävä tosiasia, joka massiivisena
kohdistuu kymmeniin tuhansiin äiteihin ja isiin. On lisäksi
merkille pantavaa että toisen leimaaminen vaaralliseksi ja
pelottavaksi on aivan laillista. Tätä käyttävät hyväkseen ennen
muuta psykopaatit henkisen väkivallan aseenaan ja
välineenään. Kenestä tahansa saa sanoa että hän on pelottava,
ja tuntuu uhkaavalta ja vaaralliselta joutumatta epäillyksi
kiusaamisesta ja henkisestä väkivallasta. Tämä on suorastaan
keino saada myötätuntoa ja lohdusta osakseen. Se on ennen
kaikkea oiva keino kiusaajalle ja psykopaatille edistää
tavoitettaan uhrinsa eristämiseksi ja syrjimiseksi.

3. Huostaanotot ovat lasten leimautumisen ja
syrjinnän syy
Huostaanotot leimaavat lapset ja heitä syrjitään. Se synnyttää ja
ylläpitää huostaan otettujen lasten ja nuorten
moniongelmaisuuden noidankehää. Samoin käy myös huostaan
otettujen lasten vanhemmille. Huostaanotoilla aiheutetaan
massiivinen määrä uusia ongelmia heille. Huostaanotot
aiheuttavat huono-osaisuuden periytymisen.
Leimautuminen tarkoittaa samaa kuin syrjityksi joutuminen.
Kun lapsi huostaan otetaan samalla hänet leimataan huostaan
otetuksi lapseksi ja tämä leima sisältää suuren määrän kielteisiä
ennakkoluuloja jotka aiheuttavat lapsen syrjinnän. Lisäksi
leimautuminen huostaan otetuksi lapseksi on ikään kuin itseään
toteuttava ennuste. Se sisältää monia sosiaalisia odotuksia jotka
useimmiten toteutuvat,,, ei tietenkään aina,,mutta usein,, aina
löytyy myös upeita selviytymistarinoita ja esimerkkejä joissa
nämä kielteiset odotukset eivät toteudu,, näitä hienoja
selviytymistarinoita lastensuojelubisnes käyttää estoitta
hyväkseen mainostaessaan brändiään,,Leimautumisen itseään
toteuttava ennuste sisältää myös väistämättömyyden nähdä
leimatussa leiman sisältämiä piirteitä,,,huostaan otettu lapsi
joutuu tarkkailun kohteeksi ikään kuin suurennuslasin
alle,,,pienikin viite havaitaan ja tulkitaan leimatun lapsen
kielteiseksi ominaisuudeksi,, näin lapsista löytyy kielteisen
ennakkoluulon edellyttämiä asioita vaikka nämä olisivatkin
puhtaita ennakkoluuloja,, tämä sama koskee myös huostaan
otetun lapsen vanhempia,,ennakkoluuloiset asenteet
aiheuttavat sen, että huostaan otetuista lapsista ja heidän
vanhemmistaan tehdyt havainnot tulkitaan ennakkoluulon
mukaisesti,, ennakkoluulo on vääristävä suodatin joka muuttaa
haavainnon ennakkoluuloisen asenteen mukaiseksi,,, mikä

muilla lapsilla on ihan normaalia on huostaan otetuilla lapsilla
epänormaalia ja sama koskee myös heidän vanhempiaan,,lisäksi
on huomionarvoista se, että huostaan otetuksi joutuminen on
sosiaalinen tilanne ja asema joka asettaa lapsen ja hänen
vanhempansa tilanteeseen joka väistämättä pakottaa heidän
elämään ja toimimaan sekä myös ajattelemaan heidän
asemansa mukaisesti. Ennakkoluulot ovat sosiaalisia odotuksia.
Ne ovat ikään kuin toiveita, joiden mukaisesti halutaan toiveen
kohteen käyttäytyvän. ‘Lastensuojelussa’ on tyypillistä
kohdistaa lapsiin ja heidän vanhempiinsa erilaisia provosoivia
vaateita ja epäilyjä sekä toimenpiteitä, jotka provokaatioina
aikaansaavat käyttäytymistä joilla lastensuojelutoimenpiteitä
perustellaan. Lapsen erottaminen vanhemmistaan aiheuttavat
sekä lapselle että hänen vanhemmilleen vakavia traumoja,
kriisi- ja ongelmakäyttäytymistä, joilla sitten perustellaan
huostaanottotoimenpiteitä. Huostaanotot ovat raakoja lasten ja
hänen vanhempiensa perusoikeuksien loukkauksia. Niillä
murennetaan sekä lasten että hänen vanhempiensa
ihmisoikeudet ja aiheutetaan vakavia vauriota heidän
ihmisarvolleen ja itsetunnolleen. Niillä murennetaan lapsen ja
hänen vanhempiensa kiintymyssuhdetta ja keskinäistä
luottamusta. Niillä aikaansaadaan perheiden ja vanhempien
itsemääräämisoikeuden kumoutuminen ja alistaminen
toimistopöydän takana tehdyn vallankäytön kohteeksi.

4. Asiaa – ei emootioita
Huostaanottotoiminnan edustajat ovat harhauttaneet meidät
näkemään asiat tunnevaltaisesta näkökulmasta, jossa
lastensuojelun yltiömyönteinen brändi saa meidät näkemään
asiat lyhytnäköisesti ja harhaisesti. Katsomme heidän
manipuloiminaan vain perheen senhetkisiä ajankohtaisia
ongelmia näkemättä lainkaan mitä mahdollisuuksia perheellä
on ja miten sitä voitaisiin auttaa. Lyhytnäköisen
tunnevaltiaisuuden pohjalta tehdään kauaskantoisia
huostaanottopäätöksiä, joiden seurauksia kieltäydytään
ajattelemasta ja arvioimasta.
Liisa Keltikangas-Järvinen psykologian professorina pyytää
meitä huostaanoton vaikutuksia ymmärtääksemme siirtymään
asiakysymyksiin. Näistä tärkeimpiä on se mitä lapselle ero
äidistään merkitsee? Jokainen, joka on lukenut jonkin
kehityspsykologian perusteoksen tietää, että ero äidistä
merkitsee lapselle suurta uhkaa hänen kehitykselleen. On
tärkeää, että voimme puhua asiaa, kun puhumme
huostaanotoista. On puhuttava niistä vaikutuksista, joita sillä
on lapseen. Prof. Keltikangas pyysi meitä puhumaan asiaa, mm.
siitä mikä vaikutus lapseen on erottaa hänet äidistään. Asiaa on
myöskin puhua siitä mikä vaikutus äitiin on kun häneltä
riistetään hänen lapsensa. Kun pohdimme näitä huostaanoton
vaikutuksia lapsiin ja heidän vanhempiinsa voimme löytää asiaa
joka ei ole niin mukavaa katseltavaa ja kuultavaa.
(http://www.potilaanlaakarilehti.fi/kommentit/asiaa-vaiemootioita/)
Peruspalveluministeri Maria G-R pyytää meitä näkemään asiat
niin kuin ne ovat. Hänkin haluaa, että panemme

ennakkoluuloiset ja tunnevaltaiset näkemyksemme syrjään,
jotta voimme nähdä tosiasiat. Tosiasioita mm. on, että huostaan
otetuista lapsista suuri osa leimautuu ja syrjäytyy. Tosiasioita
on perheiden hajoaminen, perheiden vanhempien sosiaalisten,
psyykkisten, taloudellisten ja terveydellisten ongelmien
lisääntyminen. Nämä ovat niitä tosiasioita joihin meidän tulisi
kiinnittää huomiota.(http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/55632ministeri-myonsi-tama-tie-vie-rotkoon)
Toivon mukaan asiakaslähtöisyyttä saadaan
lastensuojelupalveluiden laadun ja sisällön arviointiin. Olisi
upeaa jos kuntien sosiaaliasiamiehet järjestäisivät säännöllisesti
kuulemistilaisuuksia joiden raportointiin sekä valmisteluun
osallistuisi lastensuojelupalveluiden asiakkaat. Tämä olisi
tärkeä askel kohti toimivampaa lastensuojelupalveluiden
kehittämistä ja laadun varmistamista. Tähän yhteyteen sopisi
myös mainiosti kokemustutkimuksen menetelmin suoritetut
arvioinnit. Tätä koskien tein aloitteen Mielenterveyden
Keskusliitolle, jonka hallitus hyväksyi lokakuun alussa, samassa
kokouksessa jossa liiton uudeksi toiminnanjohtajaksi valittiin
Olavi Sydänmaanlakka, joka on ansiokkaasti toiminut
syrjäytymisvaarassa olevien nuorten puolesta Helsinki
missiossa.

5. Pelastakaa äidit!

YK:n lastenoikeuksien julistuksen keskeistä sisältöä on em.
kuvan teksti,,lapsen tärkeimpiä oikeuksia on oikeus äitiin ja
isään,, juuri tätä lasten perusoikeutta Suomessa loukataan siinä
määrin että mm. Unicef on arvostellut Suomea! Nyt asiaa
koskeva valitus on menossa EU:n tuomioistuimeen Venäjän
esittämänä ja mm. Englannin ja Norjan tukemana. On tärkeää
havaita että huostaanottotoiminnan karkeat perusoikeuksien
loukkaamiset ovat ennen kaikkea ihmisoikeusrikoksia! Koska
huostaanottotoiminta on keskeisiltä osiltaan
perustavanlaatuisten ihmisoikeuksien loukkaamista ja rikoksia
ihmisyyttä ja lastenoikeuksia vastaan on tärkeää että

mahdollisimman moni suomalainen ihmisoikeusjuristi saadaan
kiinnostumaan niistä tuhansista ihmisoikeusrikoksista joita
Suomessa on viime vuosikymmeninä tapahtunut
huostaanottotoiminnassa, on tärkeää että sosiaalioikeuden ja
myös sosiaalitieteen tutkijat saadaan kiinnostumaan niistä
järkyttävän traagisista ja tuhoisista seurauksista joita tällä
‘lasten suojelun’ yltiöpositiivisen brändin alle kätketyllä
huostaanottobisneksellä on ollut!
Huostaanottobisneksessä lapsen ihmisarvo muuttuu tavaraarvoksi, jossa lapsi hinnoitellaan ja kun huostaanottofirma myy
toimintansa esim. suuremmalle kansainväliselle firmalle lapset
ovat tässä kaupassa kauppatavaraa,,, on täysin perusteltua
puhua tässä yhteydessä ihmiskaupasta jota tehdään lapsilla!
Mitä enemmän tarkastellaan liikeyrityksinä toimivia
‘sijaiskoteja’ havaitaan kuinka huostaan otetut lapset ovat
‘hyödykkeitä’, joilla on tietty kirjanpitoarvo, johon yrityksen
toiminta perustuu,,, lapsesta saadaan kunnan
huostaanottovirkailijoiden kanssa käydyissä neuvotteluissa
sovittu hoitopäivä kohtainen korvaus. Tuo korvaus on
vuositasolla monissa kunnissa n. 100 000 euroa. Se, että
kuntien huostaanottovirkailijoiden työ on näin läheisessä
suhteessa lapsilla tehtävään liiketoimintaan on huolestuttavaa
mm. siksi että tällainen suhde voi helposti muodostua
yhteistyösuhteeksi, jonka maksumieheksi ei joudu vain
huostaanottotoimenpiteiden kohteeksi joutunut perhe vaan
myöskin kuntatalous, jota yhteistyössä olevat toimijat
väärinkäyttävät. Jotta lapsesta saataisiin mahdollisimman hyvä
hinta on tärkeää todeta lapsi mahdollisimman
moniongelmaiseksi, sillä mitä ‘sairaammaksi’ lapsi voidaan
todeta sitä parempi hinta hänestä on saatavissa. Tämä avaa

myös mahdollisuuden laskuttaa lastensuojelun lisäksi myös
terveydenhuoltoa, näin lapsesta saadaan parempi hinta
yritykselle. Lapsi ei toki ole tavara joksi huostaanottobisnes on
lapset asettanut,, mutta kun vertaamme sitä suojaa joka on
toisaalta tavaroiden ja lasten omistusoikeudelle annettu,
huomaamme perheiden olevan todella heikoilla lastensa
suhteen. Joku toimistotyöntekijä pöytänsä takaa voi riistää
perheeltä heidän lapsena ilman että perheellä on käytännössä
minkäänlaista oikeussuojaa,, niin jonkun tavaran
poisottaminen ihmiseltä vaatikin jo monimutkaisen
oikeusprosessin jossa tavaran omistajalla on täysi oikeussuoja.
Se että tavaroiden omistussuoja on oleellisesti parempi kuin
perheillä omiin lapsiinsa on räikeä oikeusturvaan liittyvä
epäoikeudenmukaisuus joka olisi korjattava pikaisesti, jos
suomi tässä asiassa haluaa kuulua eurooppalaisten oikeus- ja
sivistysvaltioiden joukkoon. Se että sosiaalitoimessa ja
erityisesti lastensuojelussa on vallalla ‘tsaristista’-perinnettä
jatkava byrokraattinen hallintokulttuuri on maallemme
häpeäksi! On häpeällistä että maassamme on hallinnonaloja
jotka muodostavat ikään kuin valtion valtioon, joilla on muusta
yhteiskunnasta poikkeava normisto, joka toimii vallan kaikissa
rooleissa, sääntöjensä laatijana, päätöksentekijänä, päätöksen
toteuttajan, tutkijan, syyttäjän ja tuomarin roolissa sekä
valitusviranomaisena antaessaan lausuntoja oman toimintansa
laillisuudesta. Kaiken lisäksi näissä lukuisissa rooleissa toimii
usein epäpätevä, vähäisen koulutuksen saanut henkilö.

6. Huostaanotot rikkovat lapsen ja hänen äitinsä
kiintymyssuhteen
Estämällä lapsen kiintymyssuhteen kehittyminen hänen äitiinsä
ja isäänsä aiheutetaan lapsen kehitykselle peruuttamattomia
vaurioita jotka ilmenevät myös lapsen seksuaalisessa
kehityksessä! Kehottaisin kaikkia huostaanottoja suosivia
lastensuojelutyöntekijöitä ottamaan käteenne jokin
kehityspsykologian perusteos niin voitte vakuuttua että edellä
kertomani väite on kehityspsykologian keskeistä perustaa!
7. Huostaanotot vaurioittavat äidin naiseuden
perusrakenteita
Huostaanotot tuhoavat äitejä,, lapsen riisto äidiltään loukkaa
äidin naiseuden perusrakenteita syvimmällä ja raaimmalla
tavalla,, ne vauriot jotka tästä äidille syntyvät ovat ratkaisevalla
tavalla samansuuntaiset kuin esim. lapsen äkillinen,
arvaamaton ja tapaturmainen kuolema…mutta lapsen riisto
äidiltään on sikäli monin verroin traumaattisempi
tapahtumasarja että siinä äiti syyllistetään ja hänen
perusoikeutensa ja ihmisarvonsa sekä ihmisoikeutensa
kumotaan ja hänet asetetaan julkisen häpeän kohteeksi.
Lapsensa tapaturmaisesti menettänyt äiti saa kaikkien
myötätunnon ja tuen osakseen,, lapsen riiston kohteeksi
joutunut asetetaan julkisen häpeän kohteeksi viranomaisen
toimesta!
Olen toiminut 30-vuotta mtkl:n piirissä ja olen kohdannut
satoja äitejä ja isiä jotka ovat joutuneet
lastensuojeluviranomaisten pyöritykseen, heistä monet ovat
tuhoutuneet jo nuorina, lähipiirissäni on ollut useita äitejä
joidenka elämä on päättynyt hyvin traagisella ja julmalla tavalla.

Rakkauteni lisäksi nämä em. kokemukset ovat tärkeimpiä syitä
miksi muutin yhteen vaimoni kanssa ja menin hänen kanssaan
avioliittoon. Vaikka itselläni ei ole lapsia, enkä aiemmin
omakohtaisesti ole ollut lastensuojelun kanssa missään
tekemisissä niin kuitenkin minulle huostaan ottotoiminta
liittyvät asiat ovat enemmän kuin tuttuja. Osaan puhua niistä
tavalla joka kertoo sen, että minulla on vahvaa omakohtaista
kokemustietoa siitä mistä puhun. Lisäksi huomautan, että olen
opiskellut Turun yliopistossa pääaineenani sosiaalipolitiikkaa ja
siksikin ymmärrän näitä ‘lastensuojeluasioita’ melkoisen paljon
paremmin kuin joku muu, jolla itsellään ei vastaavaa pohjaa ole.
8. Vain vähentämällä huostaanottoja nuorten
syrjäytymistä voidaan vähentää!
Mikäli lasten ja nuorten hälyttävän suureksi lisääntynyttä
syrjäytymistä ja moniongelmaisuutta halutaan vähentää on
vähennettävä huostaanottoja ja lisättävä perheiden
tukea:Lastensuojelutyön nykyinen lisääntyviin
huostaanottoihin ja yli sadantuhannen perättömään
lastensuojeluilmoitukseen johtanut ‘varhaisen puuttumisen’toimintamalli on korvattava lasten ja nuorten sekä heidän
perheidensä tuen mallilla. Lastensuojelutyö on saatava
ensisijaisesti niiden haltuun joilla on valmiudet kohdata ja
auttaa lapsia ja perheitä heidän ongelmissaan. Näitä ovat mm.
perheterapeutit, lastenpsykiatrian, kehityspsykologian,
koulukuraattorit ja koulupsykologit, nuorisotyöntekijät ja
opettajat sekä mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaiset. On
kohtuuton odotus, että jossakin toimistossa toimistopöytänsä
takana istuva toimistotyöntekijä, jolla on sosionomin koulutus
voisi merkittävästi auttaa tai tukea lapsia ja heidän perheitään
ja olla kompetentisti pätevä ja vastuullinen tekemään niin

peruuttamattomia ja kraaveja päätöksiä kuin huostaanotot ovat.
On lisäksi tärkeää vaatia että Suomessa huostaanottoja
säätelevä lainsäädäntö ja viranomaiskäytännöt saadaan
muutettua vastaamaan YK:n lastenoikeuksien julistuksen
periaatteita ja EU:n alueella yleisesti, kuten Ruotsissa ja muissa
Pohjoismaissa noudatettavaa lainsäädäntöä, jossa
huostaanotoista aina päätetään oikeudessa, jossa perheillä on
täysi oikeussuoja, eikä kuten Suomessa, jossa toimistopöytänsä
takana istuva byrokraatti vetää valmiiseen kaavakkeeseen
nimensä.
Hämmästyttävimpiä piirteitä näissä toimistobyrokraattien
allekirjoituksissa on mm. se, että päätöksestä vastaava
allekirjoittaja ei useinkaan ole milloinkaan tavannut tai kuullut
huostaanoton kohteeksi joutunutta perhettä. Tähän on syynä
mm. se, että huostaanoton päätöksen tekee virkailija, jolla ei ole
muodollista pätevyyttä allekirjoittaa tekemäänsä
huostaanottopäätöstä.
Lastensuojelun voimavarojen kohdentaminen
huostaanottotoimintaan perheiden tuen sijasta selittyy
mielestäni mm. sen kautta että huostaanottotoiminta tarjoaa
tuhansille ihmisille taloudellisen hyötymisen mahdollisuuden
palkka ja yritystulojen muodossa. On ymmärrettävää että mikäli
perheitä tuettaisiin voimakkaammin huostaanottotoiminnan
sijasta huostaanottotoiminnan edunsaajien tulot saattaisivat
merkittävästi alentua. Tätähän huostaanottotoiminnan
edunsaajat tietenkin vastustavat.
Huostaanottotoiminnan edunsaajat ovat onnistuneet luomaan
toiminnalleen itseään luovan automaation,, tämän
huostaanottotoiminta-automaatin tärkeimmät osat ovat

‘kuntien saaman valtionosuuden lastensuojelukerroin” ja
‘varhaisen puuttumisen toimintamalli’. Vaikka sosiaalityön
asiantuntijat ja tutkijat ovat useissa työryhmissä varoittaneet
näiden vahingollisuudesta on asiantuntijoiden varoitukset
jätetty huomiotta. Tämäkin on osoitus siitä kuinka suvereenissa
ja ylivertaisessa asemassa huostaanottotoiminnan edunsaajat
ovat lastensuojelua koskevassa päätöksenteossa ja
edunvalvonnassa. Heillä on tukenaan useita valtakunnallisia
organisaatioita (MLL, Pelastakaa lapset ry, Lastensuojelun
keskusliitto, Ensikotien liitto jne.) lähes jokaisella puolueella ja
aatteellisella ja uskonnollisella liikkeellä on oma lastensuojelu
organisaationsa, näillä kaikilla on läheiset suhteet poliittisiin
mutta myös virkamiestason päättäjiin.) Kun perehtyy
huostaanottotoiminnan koko valtavaan, tuhansia ihmisiä
työllistävään organisaatiokenttään havahtuu siihen
todellisuuteen jossa huostaanottotoiminnan kohteeksi joutunut
perhe on enemmän kuin heikoilla. Tämä koneisto kyllä jauhaa
pienen ihmisen menen tullen. Jokainen järkevä ihminen
nöyrtyy sen edessä ja vaikenee. Vain kaltaiseni hullut uskaltavat
asettua poikkiteloin tuota mahtavaa ja täysin ylivoimaista
koneistoa vastaan. Huostaanottotoiminnan edunsaajat ovat
kehittäneet toimialansa brändille oivallisia mainoslauseita.
Näistä tunnetuin on ‘lapsen etu’. Huostaanottotoiminnan
edunsaajat (palkka-, ja yritystuloja saavat) ovat onnistuneet
peittämään sen että nimenomaisesti he ovat tämän toiminnan
edunsaajia ei perheet mutta eivät myöskään lapset. Kaikki
selvitykset osoittavat että suuri osa huostaan otetuista lapsista
ja nuorista syrjäytyy ja heidän elämäänsä leimaa
moniongelmaisuus. Huostaanottotoiminnan edunsaajat
puhuvat kuitenkin estoitta ‘lapsen edusta’ vaikka tosiasiassa
kyseessä on heidän oma etunsa!

Aluehallintovirastojen mahdollisuudet valvoa
huostaanottotoimintaa ovat heikot. Onkin tärkeää että
aluehallintovirastoihin saadaan riittävästi valmiuksia valvoa ja
puuttua huostaanottotoiminnan puutteisiin ja
lainvastaisuuksiin. Jokainen valitus on voitava käsitellä
huolellisesti. On tärkeää, että aluehallintovirastot voisivat
puuttua myös kuntien sosiaalitoimen viranhaltioiden
lainvastaiseen toimintaan, kuten sijaiskotiyritysten ja
lastensuojeluviranomaisten lainvastaiseen läheiseen
yhteistyösuhteeseen, jossa nämä toimivat vahingoittaakseen
huostaanoton kohteeksi joutunutta perhettä, mm. pyrkimällä
huostaan otetun lapsen ja hänen vanhempiensa
kiintymyssuhteen heikentämiseen. On järkyttävää mm. se
kuinka perheiden huolenaiheet lapsistaan sijaiskodeissa
käännetään perheitä itseään vastaan. Sen sijaan että kuntien
lastensuojeluviranomaiset ottaisivat todesta perheiden
huolenaiheet ja toimisivat lastensuojelulain edellyttämällä
tavalla ja valvoisivat sijaiskoteja kuntien
lastensuojeluviranomaiset (esim. Kaarina) toimivat yhteistyössä
sijaiskotiyrittäjän kanssa kääntäen perheiden huolenaiheet
perheitä itseään vastaan. Lastensuojelulain mukaan kuntien
lastensuojelutyöntekijöiden tulisi tukea perheitä. Mm. tässä
kohdin lastensuojelulakia rikotaan monin tavoin. Koska
huostaanottotoiminta on muuttunut pitkälti liiketoiminnaksi,
perheiden tulisi saada tuekseen oikeussuojaa ja edunvalvontaa,
sekä sosiaalityön muotoja jossa perheiden tuki on keskiössä ja
työn sisältönä. Huostaanottotoimien kohteeksi joutunut perhe
on nyt äärimmäisen heikossa asemassa, sillä perheitä ei
puolusta mikään taho. Ei edes kuntien sosiaaliasiamiehet, sillä
heilläkin on liian läheinen suhde huostaanottotoimintaa
harjoittavaan osapuoleen. Perheet tarvitsevat tuekseen heidän
etujaan valvovan tahon. Ensimmäisenä askeleena tulisi olla

perheiden etua valvovan valtakunnallisen järjestön
perustaminen. Pelastakaa Perheet ry.llä on tilausta.
Huostaanottotoiminnan etujärjestöt kuten Lastensuojelun
keskusliitto ei tähän tehtävään sovi.
9.Perheiden tukeminen, perheiden pelastaminen on
parasta lastensuojelutyötä
Pelastamalla perheet pelastamme lapset. Meille on väitetty että
huostaanotoilla pelastetaan lapsia. Tämä on täydellinen valhe.
Huostaanotoilla ei vain tuhota perheitä vaan myös useimmiten
tuhotaan lapsen tulevaisuus.
Perheiden tukeminen, perheiden pelastaminen on parasta
lastensuojelutyötä,, pelastamalla perheet pelastamme lapset,,
meille on väitetty että huostaanotoilla pelastetaan lapsia, tämä
on täydellinen valhe, huostaanotoilla ei vain tuhota perheitä
vaan myös useimmiten tuhotaan lapsen tulevaisuus,, tämä on
kiistaton ja toteennäytetty tutkimustulos!

Onko lastensuojelu mielivaltaa, jossa äitien ja
isien perusoikeudet kumotaan?
Lastensuojelu ei ole mielivaltaista” -tuumii 7.8.2013 Espoon
kaupungin lastensuojelun johtaja Merja Nikitin asianajajansa
kanssa. Tohdin olla täysin eri mieltä.
Huostaanottotoiminnassa vähäisen koulutuksen omaava ilman
oikeustieteen opintoja oleva toimistotyöntekijä voi riistää
perheeltä sen lapset ilman oikeudenkäyntiä esim. perustellen
päätöstään nimettömällä ilmiannolla jonka sisältöä ei tarvitse
tutkia tai todistaa oikeaksi. Toimistopöytänsä takana istuva
toimistotyöntekijä voi tehdä merkittäviä perusoikeuksien

rajoittamisia ilman oikeudenkäyntiä, sillä hän toimii itse
oikeuden kaikissa rooleissa. Hän on samanaikaisesti sekä
syyttäjä, tutkija ja tuomari, päätöksen toimeenpanija sekä
valitusviranomainen antaen lausuntoja oman toimintansa
laillisuudesta. Jos tämä ei ole mielivaltaa niin mikä sitten?
Valtakunnallisen huostaanottoja rajaavan kriteeristön ja
säännöstön puuttuminen aiheuttaa sen että ne tapahtuvat
toimistotyöntekijän oman harkinnan mukaan. Toisinsanoen
mikäli vähäisen koulutuksen saanut ilman oikeustieteen
opintoja oleva toimistotyöntekijä niin katsoo ja hänestä siltä
tuntuu voi hän aloittaa huostaanottoprosessin. Josko tämä ei
ole mielivaltaa niin mikä sitten? Huostaanottotoimien
perusteeksi riittää pelkkä huoli tai epäilys. Pelkkä
mielivaltainen odostus siitä, että lapsen kehitys voi vaarantua,
riittää. Josko tämä ei ole mielivaltaa niin mikä sitten? Josko
vastaavanlainen oikeuden käyttö hyväksyttäisiin muuallakin
yhteiskunnassa tarkoittaisi tämä mm. sitä että pelkkä epäilys
siitä, että joku tekee tulevaisuudessa murhan oikeuttaisi
toimistotyöntekijän ensinnäkin vangitsemaan epäilty,
’tutkimaan’ syytteen, syyttämään häntä, tuomitsemaan hänet
ilman oikeuden käyntiä ilman että syytetyllä olisi minkäänlaista
oikeussuojaa ja sulkemaan hänet vankilaan syyllisenä murhaan.
Jokainen suomalainen pitäisi tätä hirveänä mielivaltana, mutta
kun näin tapahtuu kuntien sosiaalitoimistoissa niin tämä
mielivalta muuttuu huostaanottotoimintaa harjoittavien
mielestä lailliseksi ja oikeudenmukaiseksi.
Huostaanottotoiminta on mielivaltaa ennenkaikkea siksi, että se
tapahtuu täysin toisenlaisten oikeusperiaatteiden mukaan kuin
muu oikeudenkäyttö yhteiskunnassa. Huostaanottotoiminnan
periaatteet ovat hyvin samankaltaisia kuin autoritäärissä ja

diktatuuri valtiossa on yleisenä käytäntönä. Näiden maiden
oikeudenkäyttöä leimaa mielivalta jota myös Suomessa on
opittu arvostelemaan jyrkästi. Kuitenkin Suomessa
huostaanottotoiminnassa nämä mielivallan periaatteet ovat
otettu käyttöön. Huostaanottotoiminnassa tapahtuva mielivalta
ei ole joidenkin yksittäisten ammattiansa osaamattomien
ihmisten aikaansaannosta vaan mielivalta on rakenteellista ja
sen perustana olevat oikeusnormit ovat mielivaltaan johtavia.
Mikäli lastensuojelun monet puutteet halutaan korjata, joista
mm. sosiaali- ja terveysministeriön tuore raportti kertoo, on
lastensuojelu uudistettava perustaltaan, sen mielivaltaan
perustuvat hallinnolliset periaatteet on muutettava vastamaan
muun yhteiskunnan omaksumia oikeusperiaatteita!
Näistä muutoksista välttämättömimpiä olisi se, että
huostaanotoista päätettäisiin normaalin oikeusprossesin tavoin,
jolloin perheillä ja lapsilla olisi täysi oikeussuoja. Nykyinen
käytäntö pilkkaa oikeudenmukaisuutta ja laillisuutta. On
kerrassaan käsittämätöntä että toimistopöytänsä takana vailla
oikeustieteen opintoja oleva toimistotyöntekijä voi toimia
samanaikaisesti sekä syyttäjänä ja tuomarina sekä tutkijana ja
tuomion toimeenpanijana. On tyrmistyttävää, että hän voi
käyttää päätöstensä perusteluina nimettöminä anettuja
ilmiantoja, luuloja ja otaksumia sekä mielivaltaisia ennusteita.
Tämä on oikeudenmukaisuuden irvikuva, johon on saatava
muutos!

Alla olevassa linkissä autenttinen esimerkki
huostaanottotoimen mielivaltaisesta luonteesta:
https://www.facebook.com/photo.php?v=10151788333833363
Alla olevasta linkistä lastensuojelukysymyksiin perehtyneen
lakiasiaintoimiston kotisivun artikkeli
aiheesta: http://www.knuutilaki.net/kirjoitukset/52-tabu

Alla olevassa linkissä Hesarin juttu aiheesta:
http://www.hs.fi/paakirjoitus/artikkeli/Lapsen+ja+perheen+oi
keusturva+
+ei+toteudu+huostaanotoissa/HS20080209SI1MP02enj?
fb_action_ids=493994717289857&fb_action_types=og.recom
mends&fb_ref=fb-recommend
Sosiaali- ja terveysministeriö:Toimiva lastensuojelu
:Selvitysryhmän loppuraporti:
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?
folderId=6511574&name=DLFE-26809.pdf

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät?
Mitä erillaiset palveluvaihtoehdot maksavat? Näistä kertoo
Lastensuojelunkeskusliitton ja THL:n julkaisema raportti:
’Miten lastenssuojelun kustannukset kertyvät’. Sen ovat
kirjoittaneet Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp.
Raportti on ladattavissa osoitteesta:
http://www.lskl.fi/files/1518/Miten_lastensuojelun_kustannuk
set_kertyvat.pdf
Yksinhuoltaja perheen
palvelupolkuja ja
kustannuksia:Julkaisussa on
viisi esimerkkitapausta: Alla yksi
niistä: Yksinhuoltaja perheen
palvelupolkuja ja
kustannuksia:

Halvin palvelukokonaisuus maksaa 2200 €:a ja kallein 1 190
000 €:a. Kun näitä eri palveluvaihtoehtoja vertailee on varsin
ymmärrettävää että sijaiskotiyrittäjä tekee parhaansa jotta
vaihtoehto, joka on edullisin hänen liiketoiminnalleen,
toteutuu.
Mikäli lastensuojelun painopiste ei muutu perheitä tukevaksi
nykyisestä huostaanottoja suosivasta linjauksestaan
odotettavaissa on huikeita erikoissairaanhoidon kustannuksia.
Helsingin Sanomissa 10.8.2013 Lastensuojelun keskusliiton
ohjelmajohtaja Hanna Heinonen totesi: ”Lastensuojelu on kuin
kaatopaikka.” Peruspalveluministeri Huovinen totesi ”Mutta
ennaltaehkäisy pitää saada kuntoon, jotta voidaan välttyä
esimerkiksi erittäin raskailta erikoissairaanhoidon
kustannuksilta.” Ilmeisesti tähän on varuduttu toisella tavalla
kuin Huvinen ajattelee, sillä yksityisten lastenpsykiatristen
hoitolaitoksien toiminta laajenee kovaa vauhtia. Mm.
lounaissuomessa MLL otti käyttöönsä TYKSiltä kokonaisen
sairaalan
(Paimio).http://www.hs.fi/kotimaa/Peruspalveluministeri+siirt
äisi+lastensuojelun+kunnilta+sotealueiden+hoidettavaksi/a1376032750424#kommentit

Lastensuojelutoimen taikasanat:

Lasu-maagi Jorell-noita sai eilen 20.11.2014 Pepe ry:n
lastenoikeuksien juhlassa uuden taikasauvan Leeni Ikoselta.

Lasu-noitakomission kiroukset ja taikasanat
Lasu-noitakomission kirouksia ja taikasanoja on monen paksun
kirjan edestä, niistä yleisimmin käytettyjä ovat 'lapsen etu' ja
'lastensuojelu'.
Kun ryhtyy setvimään, mitä tällä jatkuvasti ja joka yhteydessä
myös kaikissa huostaanottotapauksissa käytetyllä taikasanalla
'lapsen etu' tarkoitetaan, siis mikä on sen määritelmä,
havahdutaan huomaamaan, että määritelmä tämän sanan
sisällöstä puuttuu tyystin. Kukaan ei ole muistanut määritellä,
mitä tällä sanalla tarkoitetaan. Kuitenkin tätä sanaa käytetään
tiheään mm. lastensuojelua rajaavissa laeissa kuten
lastensuojelulaissa ja sosiaalihuoltolaissa.
Tämä 'lapsen etu'-käsitteen määrittelemättömyys ja
epätarkkuus on aiheuttanut sen, että huostaanottotoiminnassa

mukana olevat tahot ovat voineet käyttää tätä käsitettä
haluamallaan tavalla oikeuttamaan ja 'pyhittämään' kaikki
heidän toimensa, jotka usein loukkaavat perheiden ja lasten
perusoikeuksia monin tavoin.
'Lapsen etu' on kuin noidan taikasana, jolla valhe kääntyy
totuudeksi; räikeä lapsen ja hänen vanhempiensa
perusoikeuksien loukkaaminen 'suureksi hyvyydeksi', jolla
väkivaltainen lapsen erottaminen äidistään ja isästään muuttuu
erinomaiseksi hyvyyden teoksi.
Simsalabim 'lapsen etu' – ja näin voidaan lapsi riistää
vanhemmiltaan, jotta huostaanottobisneksen edunsaajat
saisivat haltuunsa lapsen, joka mahdollistaa heille heidän
palkka- ja yritystulonsa sekä elinkeinonsa.
"Ennustaminen on vaikeaa, etenkin tulevaisuuden"
Jokaista varmaankin ihmetyttää, miksi tätä
huostaanottotoiminnan keskeistä ja tärkeintä sanaa 'lapsen etu'
ei olla määritelty. Yhtenä syynä on tämä jo Ahti
Karjalaisen lennokas lausuma: "Ennustaminen on vaikeaa,
eteenkin tulevaisuuden". Koska lapsen edun selville saaminen
edellyttää ennustamisen taitoa, on sanan määrittely vaikeaa
elleipä lähes mahdotonta.
Noidilla ja profeetoilla toki on tällainen ennustamisen kyky.
Tämä selittänee myös sen, miksi tämä 'lapsen etu'-käsite on niin
epätarkka ja määrittelemätön. Koska tämä sana on luonteeltaan
maaginen (mm. ennustamisen taitoa kysyvä) onkin
ymmärrettävää, että sitä myös käytetään ikäänkuin
taikasanana, simsalambim, 'lapsen etu'!
Tämän taikasanan käyttö luontuu erinomaisesti
huostaanottotoiminnan viranhaltioiden toimenkuvaan, jossa
tärkeää on elinikäisten leimojen (lue kirousten) antaminen
lapsille ja heidän vanhemmilleen. Mikä onkaan tehokkaampi

kirouksen luonteinen leima kuin 'huostaanotettulapsi' tai
'nainen jonka lapsi huostaanotettiin'.
Jokainen meistä uskoo ja ajattelee, että keski-aika on kaukana
satojen vuosien päässä menneisyydessä ja että Tylypahka on
vain lapsille tarkoitettua satua. Kuitenkin keski-aika ja
Tylypahka on verevänä ympärillämme, oikeiden sanojen ja
käsitteiden sujuva hallinta ovat elämässä selvitymisen kannalta
välttämätöntä.
Sanojen mahti on yhä olemassa. Sanojen voima on olemassa.
Käyttämällä sanoja ja lauseita oikein niille tarkoitetuissa
yhteyksissä monet ovet aukeavat ja sulkeutuvat. Lastensuojelua
koskeva sanasto ja käsitteistö on kehittynyt vuosikymmeniä
elleipä satoja vuosia sillä historiassa on aina ilmennyt rikkaiden
ja varakkaiden tarve riistää köyhempien väestönosien
vanhempien lapset. Tämän sanaston ovat kehittäneet
yksinomaan huostaanottotoimintaa harjoittavat.
Perheillä tai lapsilla ei ole ollut mitään mahdollisuutta vaikuttaa
tämän sanaston ja käsitteistön syntyyn. Tästä syystä
huostaanottotoimien kohteeksi joutuneet lapset ja heidän
vanhempansa ovat olleet täysin suojattomassa asemassa. Heillä
ei ole ollut mitään mahdollisuutta suojautua.
Lastensuojelun vastustajan on pakko olla järjetön
Huostaanottotoimintaa harjoittavilla on ollut täysin suvereeni
asema, sillä nämä ovat kehittäneet kaikki ne sanat ja käsitteet,
joiden puitteissa huostaanottotoimintaa harjoitetaan. Lisäksi he
ovat kyenneet suojaamaan käyttämänsä sanaston täysin
ylivoimaisilla yläkäsitteillä. Tälläinen yläkäsite on
'lastensuojelu'. Ts. kaikki huostaanottotoiminta on
'lastensuojelua'.
Kukaan ei voi asettua vastustamaan lastensuojelua. Joka
vastustaa 'lastensuojelua' on pakko olla järjetön pahantekijä.

Keskiajalla sen, joka vastusti kirkkoa, oli pakko olla demonisen
pahan palveluksessa. Kukaan ei keskiajalla halunnut vastustaa
kirkkoa ja jumalaa. Jos niin olisi tehnyt, olisi päätynyt roviolle.
Lastensuojelun käsite ja sana takaavat huostaanottotoiminnan
pyhityksen ja oikeutuksen. Samoin kuin keskiajalla kirkon
vastustus oli merkki ihmisen demonisuudesta ja
sielunvihollisen vallassa olemisesta, samoin
lastensuojeluviranomaisten vastustaminen on merkki henkilön
'yhteistyökyvyttömyydestä' (lue pahanlaatuisesta
kelvottomuudesta vanhempana), mikä oikeuttaa hänen
lapsensa huostaanottamisen sekä yhteydenpitorajoitukset.

