
4 ETELÄ-SUOMEN SANOMAT MAANANTAINA 29.9.2014

Uutiset  

Kunta loukkasi perusoikeuksia 
Nina Räty

Lastensuojelu teki Kristan ta-
pauksessa niin monta virhettä, 
että niistä seurasi huomautus 
eduskunnan apulaisoikeusasia-
mieheltä.

Etelä-Suomen Sanomat ker-
toi vuosi sitten Kristasta, joka 
joutui seksuaalisesti hyväksi-
käytetyksi 13-vuotiaana.

Poliisi teki lastensuojeluilmoi-
tuksen hyväksikäytön vuoksi. 
Krista karkaili ja alkoi käyttää 
alkoholia, joten äiti suostui lo-
pulta tyttärensä kiireelliseen si-
joitukseen.

Silloisen asuinkunnan perhe-
tukikeskus ja seuraavat sijoitus-
paikat eivät tarjonneet terapiaa 
traumaan, mutta kielsivät Kris-
taa myös käymästä yksityispsy-
kiatrilla, jonka äiti olisi mak-
sanut.

Huostaanotto tuli järkytykse-
nä sekä äidille että tyttärelle. Äi-
ti sai sen purettua lopulta vasta 
pitkän oikeustaistelun kautta.

Äiti kirjoitti tyttärensä kohte-
lusta sosiaali- ja terveysminis-
teriöön. Mukana oli Kristan oma 
kirjoitus.

Asia siirrettiin eduskunnan 
apulaisoikeusasiamiehelle Mai-
ja Sakslinille. Hän antoi huo-
mautuksen sijoittajakunnan pe-
rusturvalautakunnalle, jolla oli 
päävastuu sijaishuollosta ja sen 
valvonnasta.

Säännöllistä avohoitoa tai 
traumaa käsittelevää terapiaa 
ei järjestetty. Tämä saattoi vai-
kuttaa siihen, että lapsen tilan-
ne kriisiytyi ja hänet jouduttiin 
ottamaan huostaan.

Kristan yksilöterapia päätet-
tiin aloittaa vasta sitten, kun hal-
linto-oikeus päättäisi huostaan-
otosta. Sijoituspaikat vaihtuivat, 
eikä pitkäkestoista terapiaa kos-
kaan aloitettu.

Sakslin totesi, että suomalai-
sessa hoitokulttuurissa näkyy 

vielä lakiin perustumaton käsi-
tys, jonka mukaan välttämätön-
täkään hoitoa ei voida aloittaa, 
ennen kuin lapsen olosuhteet 
ovat vakiintuneet.

Tieto ei kulkenut viranomais-
ten välillä, eikä lasta ja huolta-
jaa kuultu.

Sakslin esitti, että lautakun-
ta hyvittää Kristalle hänen pe-
rusoikeuksiensa loukkauksen. 

Krista oli huostaan otettuna 
puolitoista vuotta. Perusturva-
lautakunta maksoi hyvitystä 
1�500 euroa.

–�Yllätyin. Ajattelin, etteivät 
ne mitään korvaa. Olin monesti 
kuullut, etteivät tuon tytön mie-
lipiteet mitään paina, mutta kyl-
lä vain painavat, Krista sanoo.

–�Puolitoista vuotta kärsi-
mystä. Siihen nähden summa 
on naurettava. Mutta en keksi 
summaa, mikä sen voisi korva-
ta, äiti sanoo.

Äidin mielestä päätöksen suu-
rin ihme on se, että huomattiin 
lastensuojelun toimijoiden it-
se aiheuttaneen huostaanoton 
tarpeen.

–�Tuli usko oikeusvaltioon. 
Mutta tapauksia on tuhansia. 
Mielivalta ja valheet ovat ylei-

siä aseita lastensuojelussa.

Äidin asianajo- ja asianhoi-
tamiskulut kasvoivat tuhan-
siin euroihin. Hän haki huos-
taanoton purkua hallinto-oi-
keudesta asti.

–�Kerroin perusturvalauta-
kunnan palautekeskustelussa, 

miten paljon olen menettänyt 
säästöjä. He korvasivat ”talou-
dellisena tukena” 1�500 euroa 
poikani autokoulusta.

–�Apulaisoikeusasiamies seu-
raa entistä tarkemmin päätös-
ten seurauksia ja pyrkii vaikut-
tamaan, ettei ongelma toistuisi, 
kun asialla on yleistä merkitystä. 

Tiedämme, ettei tämä tapaus ole 
ainutlaatuinen, kertoo esitteli-
jäneuvos Tapio Räty.

Hänen mukaansa joskus lap-
sia hoidetaan väärässä paikassa.

–�Oikea paikka ei ole aina las-
tensuojelulaitos vaan terveyden-
huollon yksikkö, usein mielen-
terveyspalvelut.

–�Käytännöissä on ongelmia, 
mutta monesti ne voivat olla oh-
jeistuskysymyksiä. Uskon, että 
tällä päätöksellä on jo ollut vai-
kutusta, Räty sanoo.

Lue Kristasta kertova juttu viime vuo-
den syyskuulta verkossa osoitteessa 
ESS.fi .

Lastensuojelu: Apulaisoikeusasiamies antoi sijoittajakunnalle huomautuksen lainvastaisesta menettelystä.

Haravat 
heilumaan 
ennen talvea

LAHTI
Heidi Nikunen

Syksyllä pihat ja puutarhat huol-
letaan talvea varten. Nyt on hyvä 
aika haravoida nurmikot sekä 
huoltaa ja siivota puutarhaka-
lusteet talvisäilytykseen. 

Lahden Renkomäessä asuvan 
Minna Määttäsen pihassa riittää 
touhua. Puutarhan hortensiat, 
päivänhatut ja kärhöt kukkivat 
vielä komeasti.

Marja-aronian lehtien väri on 
vaihtunut vihreästä syvän pu-
naiseksi. Hyötypuutarhassa on 
pari mansikkaakin, marjoineen 
päivineen.

–�Ovat jotain uutta lajiketta, 
jotka tekevät satoa koko kesän. 
Minulta on usein kysytty, että 
missä vaiheessa kesää puutar-
hani on parhaimmillaan. Vai-
keaa sanoa, sillä talven tuloon 
saakka aina kukkii jotain, Määt-
tänen kertoo.

Hänen mukaansa suurin puu-
tarhainnostus laantuu aina syk-
syä kohden. Se tehdään, mikä 
on välttämätöntä.

Määttänen haravoi nurmikon 
ennen talvea ja vannoo katteen 
käytön nimeen puutarhassaan. 
Mitään ei mene hukkaan. Kaikki 
kukkapenkit on perustettu niin, 
että nurmikon päälle on laitet-
tu ensin kerros sanomalehteä ja 
sitten katetta.

–�En hävitä oikeastaan mitään 
puutarhastani viemällä kaato-
paikalle tai polttamalla, vaan 
kaikki puutarhajäte joko hyö-
tykäytetään katteena tai kom-
postoidaan. Esimerkiksi maa-
han varisseet ja haravoidut leh-
det menevät katteeksi perenna-
penkkeihin. Ne maatuvat talven 
aikana ja toimivat hyvänä lan-
noitteena kasveille. Myös yksi 
naapureistani tuo lehtensä mi-
nulle katteeksi.

Syksyllä siirretään ja jaetaan 
myös perennoja ja tehdään puu-
tarhan syyslannoitus. Määttäsen 
mukaan oikea ajankohta syys-
lannoitukselle on elokuu, jol-
loin ravinteet ehtivät imeytyä 
kasveihin.

–�Vieläkin voi lannoittaa, kun 
on tällaisia lämpimiä säitä, mut-
ta suurin hyöty siitä olisi, jos sen 
tekisi jo loppukesästä. Perennoi-
ta jaan sekä keväällä että syksyl-
lä. Katson jo kesällä, mitkä eivät 
menesty nykyisessä kasvupai-
kassaan. Ne täytyy siirtää syk-
syllä toiseen paikkaan.

Määttänen ei itse syyslannoita 
kasveja sen kummemmin. Sen 
sijaan hän haki hevosenlantaa 
kasan, jonka hän laittaa tekey-
tymään.

–�Sellaisenaan se on liian vä-
kevää, mutta talven yli maadut-
tuaan mitä mainiointa lannoi-
tetta etenkin kukkiville peren-
noille. Levitän lannan ensin ja 
sitten laitan päälle noin 20 sen-
tin paksuisen kerroksen lehtiä. 
Lopuksi peitän kasan pressulla, 
jotta ravinteita ei liukene liikaa.

Tällä viikolla puutarhajätteiden, 
kuten risujen ja oksien, poltta-
minen on sallittua omilla ton-
teilla Lahdessa, Hollolassa ja 
Nastolassa.

Muutoin avotulen tekemiseen 
tarvitaan maanomistajan lupa. 

Se tarkoittaa, että esimerkiksi 
kaupungin maille nuotiota ei 
saa tehdä.

–�Polttolupa on tämän viikon. 
Jokaisessa kunnassa on omat 
määräyksensä. Se on vähän on-
gelmallista, Päijät-Hämeen pe-
lastuslaitoksen päivystävä palo-
mestari Kari Sipilä sanoo.

Sipilä muistuttaa myös, et-
tä nuotiossa ei saa polttaa mi-
tä tahansa.

–�Risuja ja sellaisia voi polttaa, 
mutta jätteet kuuluvat kaatopai-
kalle. Nuotioon ei pidä myös-
kään heittää maalattua, lakat-
tua tai kyllästettyä puutavaraa.

Puutarhatyöt: Tällä 
viikolla Lahdessa saa 
polttaa risuja ja lehtiä.

PÄÄTÖS

Yleistä merkitystä

 ■ Yksittäisten valvontatapaus-
ten kautta kävi ilmi, ettei tervey-
denhuollon henkilöstö välttä-
mättä tunne lastensuojelulain 
velvoitteita.

 ■ Lastensuojelulaitoksissa ei ai-
na osata tunnistaa hoidon tar-
peesta kertovia signaaleja ajois-
sa, jos niillä ei ole käytössään 
riittävästi terveydenhuollon 
osaamista.

 ■ Sosiaali- ja terveysalan lupa- 
ja valvontavirasto Valvira ilmoit-
ti, että se aikoo valmistella oh-
jauskirjeen aluehallintovirastoil-

le. Tarvittaessa Valvira lähestyy 
myös kentän toimijoita.

 ■ Apulaisoikeusasiamiehen pää-
töksessä todettiin, että lasten-
suojelulaki ja terveydenhuollon 
lainsäädäntö saattavat edellyt-
tää uudelleen tarkastelua. Rat-
kaisu lähetettiin sosiaali- ja ter-
veysministeriölle.

 ■ Päätöksessä kiinnitettiin va-
kavaa huomiota myös Tampe-
reen yliopistollisen sairaalan 
menettelyn puutteisiin. Puut-
teet liittyivät tiedonkulkuun ja 
aikatauluihin.

ESS 28.9.2013

TUNNELIT

Betonisten tietunneleiden kat-
tojen paloeristeet joutuvat vi-
ranomaisten syyniin. Syynä on 
Hämeenlinnassa moottoritielle 
pudonnut paloeristelevy.

Rakennusyhtiö YIT kävi sun-
nuntaina läpi kattoa, josta yksi 
”taulutelevision kokoinen”, noin 
30 kiloa painava laatta rymäh-
ti kolmostielle lauantai-iltana. 
Epäilyttävää eristelevyä irrotet-
tiin yhteensä noin 100 neliötä.

Liikennevirasto ja ely-keskuk-
set käyvät nyt läpi betonitunne-
leiden paloeristeet, kertoi tie-
tunneleiden hallintoviranomai-
nen Laura Väisänen Liikenne-
virastosta.

Tarkastettavaa ei ole paljon, 
koska valtaosa tietunneleista on 
louhittu kallioon. Betonitunne-
leista suurin osa on vanhempia 
kuin kesällä 2013 valmistunut 
Hämeenlinnan tunneli.

–�Luulisi, että niissä nämä on-
gelmat olisivat jo tulleet esille.

Hämeenlinnan tunnelin palo-
suojauksen murenemisen syy ei 
ollut sunnuntaina selvillä. YIT:n 
projektipäällikkö Timo Parikka 
kertoi, että liimaus vaikutti pi-
täneen mutta paloeristelevy oli 
hajonnut ja irronnut.

Sunnuntaina tarkastettiin 
pohjoiseen vievää tunnelin-
osaa, minkä vuoksi se oli suljettu 

liikenteeltä iltaan asti. YIT ker-
toi haluavansa käydä läpi myös 
Helsinkiin vievän tunnelinosan 
katon.

Hämeenlinnan tunneli ei ole 
tavallinen tietunneli, vaan sen 
päälle on rakennettu kauppa-
keskusta, joka on määrä avata 
ensi kuun lopussa. Moni kau-
punki ja taho suunnittelee vas-
taavia teiden kattamisia saadak-
seen lisätilaa rakentamiselle.

Tielle kolahtanut laatta herätti huolen turvallisuudesta

”
Olin monesti 
kuullut, etteivät 

tuon tytön mieli-
piteet mitään 
paina, mutta kyllä 
vain painavat.
Krista

SODANKYLÄ

Nuori mies kuoli rajussa ulos-
ajossa Sodankylässä sunnun-
taiaamuna.

Poliisin mukaan nuorukaisen 
auto oli ajanut kovaa vauhtia Ro-
vaniemeltä Sodankylään päin. 
Noin 50 kilometriä ennen So-
dankylää Raudanjoen sillalla au-
to oli ylittänyt vastaantulijoiden 
kaistan ja syöksynyt läpi sillan 

kaiteiden. Tie oli turmapaikalla 
suora, eikä tiessä näkynyt jar-
rutusjälkiä.

Auto lensi poliisin mukaan 
noin 50 metriä joen yli ja tör-
mäsi vastarantaan, jossa se oli 
kulkenut vielä joitakin metre-
jä. Mies löytyi kuolleena auton 
läheltä. Poliisi ei osannut vielä 
arvioida turman syytä.

Auto syöksyi sillalta 
– nuori mies kuoli

JOUKKOLIIKENNE

M-junat pääkaupunki-
seudulla kulkevat taas 
normaalisti. Junien kul-
kua haitannut kaapelivika 
saatiin korjattua sunnun-
tai-iltana.

Vantaankosken liiken-
teenohjausjärjestelmän 
vika oli haitannut juna-
liikennettä perjantaista 
alkaen.

Vian takia M-junia jou-
duttiin perumaan ja ju-
nia ajettiin harvennetul-
la vuorovälillä.

Korjaustöitä jouduttiin 
tekemään verkkaisesti, sil-
lä korjaajat joutuivat väis-
tämään niiden aikana lii-
kennöiviä junia.

Pääkaupunki-
seudulla liikennöi 
taas M-juna

ROSATOM

Oikeuskansleri Jaakko 
Jonkka sanoo Helsingin 
Sanomille, että elinkei-
noministeri Jan Vapaa-
vuoren (kok.) toimin-
ta Rosatom-tapauksessa 
tuskin oli laitonta. Arvio 
perustuu mediasta saatui-
hin tietoihin.

Helsingin Sanomat uu-
tisoi lauantaina, että työ- 
ja elinkeinoministeriö on 
keväällä allekirjoittanut 
ydinvoimayhtiön kanssa 
sopimuksen yhteistyöstä.

Tässä kuussa Vapaavuori 
toi hallitukselle esityksen 
Fennovoiman voimalalu-
van täydentämisestä siten, 
että Rosatom vaihtuu lai-
tostoimittajaksi. Teollisuu-
den Voiman luvan piden-
tämistä hän ei kannatta-
nut.

STT:n haastattelema jul-
kisoikeuden emerituspro-
fessori Teuvo Pohjolainen 
sanoi, että asetelma näyt-
tää ”aika hurjalta”, koska 
ministerin pitää pysyä 
puolueettomana.

Vihreiden puheenjoh-
taja Ville Niinistö sanoi 
STT:lle, että Vapaavuo-
ren on selvitettävä oi-
keuskanslerilta mahdol-
linen esteellisyytensä.

”Vapaavuoren 
toimissa tuskin 
moitittavaa”

LYHYESTI

Minna Määttäsen puutarhassa kukkii läpi kauden. Mansikkapenkin Määttänen huoltaa syyskuntoon istuttamalla penkkiin kolmannen rivin mansikoita rönsyistä.

VESA TAPIOLA

Minna Määttänen aloittaa lintu-
jen talviruokinnan hyvissä ajoin.

Kärhöihin kuuluva Multi Blue kukkii vielä komeasti marja-aronian 
kaverina.

”
Polttolupa 
on tämän 

viikon. Jokaisessa 
kunnassa on omat 
määräyksensä. Se 
on vähän 
ongelmallista.
Kari Sipilä

PUOLUEKANNATUS

Keskusta on vahvistanut 
asemaansa suosituim-
pana puolueena, kertoo 
Ylen kysely. Puoluetta 
äänestäisi 23,3 prosent-
tia vastanneista. Kannatus 
on noussut viime kuusta 
kaksi prosenttiyksikköä, 
kun muiden suurten puo-
lueiden suosio on laske-
nut. Kokoomusta kannat-
taa 20,4 prosenttia vastan-
neista, mikä on lähes pro-
senttiyksikön vähemmän 
kuin viime kuussa.

Perussuomalaisten kan-
natus on 16,6 prosenttia, 
SDP:n 15,2 prosenttia ja 
vasemmistoliiton 8,3 pro-
senttia. Vihreiden suosio 
laski hieman viime kuusta 
7,8 prosenttiin. Suosiossa 
näkyi hyppäys hallitukses-
ta lähdön jälkeen, mutta 
se suli nopeasti.

RKP nosti kannatustaan 
4,6 prosenttiin. Kristillis-
demokraattien kannattajia 
on 3 prosenttia.

Yle: Keskusta 
karkasi 
kokoomukselta


