
Kriittinen keskustelu huostaanottojen ongelmista jatkuu.

Tiedote 3.10. 2014. Julkaisuvapaa heti

Pelastakaa perheet ry  ja RADIUM-kirjat järjestävät LaSu-illan Porin kaupunginkirjastossa. 
Suomalaisen lastensuojelun kriitikot ja perheiden edustajat kohtaavat  Suuressa 
Lastensuojeluillassa 3.10.  Porin kaupunginkirjastossa.

Suomessa laajaa huomiota saanut keskustelu lastensuojelun tilasta ja lasten huostaanottojen ongelmista ei ota
laantuakseen. Keskustelua ovat herättäneet ja pitäneet yllä lastensuojelua rankasti kritisoivat tietoteokset kuten 
Maria Syvälän teos Hukassa huostassa - kertomuksia lastensuojelun runtelemista perheistä sekä julkaistu Leeni 
Ikosen kirja Salassa pidettävä - suojeleeko laki lasta vai lastensuojelijaa? Perheiden kokemuksista ovat kertoneet 
mm. Voikukkia projektin kirjoittajaryhmä ja Tiina Bergström.

Leena Ikonen, Maria Syvälä ja kokemusasiantuntijat kohtaavat 3.10. Porissa Suuressa Lastensuojeluillassa 
kirjaston auditoriossa klo 18.00-20.00. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Suomalaisen lastensuojelun palvelujärjestelmän voi perustellusti katsoa olevan kriisissä. Maassamme on
tapahtumassa selkeä murros suuren yleisön suhtautumisessa lastensuojelusta ja huostaanotoista vastaavien
viranomaisten toimintaan. Lehtien artikkeleissa ja kirjoissa viime aikoina esiin nousseiden rankkojen kohtaloiden 
myötä suhtautumisesta on tullut selkeästi kyseenalaistavampaa. Myös lasten huostaanottoihin liittyvä ison rahan 
liiketoiminta on herättänyt uudella tavalla keskustelua.

Kun professoritason asiantuntija kehottaa suomalaisia lapsiperheitä välttämään viimeiseen asti kontaktia
lastensuojeluun, niin jotainhan on silloin oltava perusteellisesti vialla? Suuren lastensuojeluillan keskustelijat
laittaisivat Suomen lastenpalvelujärjestelmät täysremonttiin.
Lastensuojeluillassa kysytään esimerkiksi sitä, mitä tavalliset perheet joutuessaan lastensuojeluun voivat tehdä? 
Illan ajasta noin puolet on yleisön puheenvuoroa. Tule paikalle kertomaan kokemuksesi. 
Lastensuojelun hyvä laatu on koko yhteiskunnan etu. Siitä on voitava keskustella avoimesti, ja myös 
viranomaisten on astuttava esiin vastaamaan heihin kohdistuvaan kasvavaan arvosteluun.

Leeni Ikonen on toiminut yli 30 vuoden ajan erilaisissa lakimiestehtävissä. Hänen erityisen kiinnostuksensa
kohteeksi on noussut haavoittuvassa elämäntilanteessa olevien ihmisten asioiden hoitaminen. Ikonen on Suomen 
Oikeusapu -lakimiehet ry:n ja Pohjoismaisen Ihmisoikeuskomitean hallituksen jäsen.
Maria Syvälä on kirjailija ja toimittaja, joka on keskittynyt työssään ja teoksissaan erilaisiin yhteiskunnallisiin 
ilmiöihin kuten erityiskoulujärjestelmään, mielenterveyshoitoon ja maaseudun muutokseen. Hän on tutkinut 
suomalaista lastensuojelua Suomen Tietokirjailijat ry:n apurahalla.
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