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IKUISESTI SINUN elokuvateattereissa 11.11.2011 alkaen  

     

NÄKYMÄTÖN LAPSI  
Pelastaako lakimuutos huostaanotetut lapset? 
 

keskustelutilaisuus keskiviikkona 9.11.2011 klo 16:00 
Paikka: Elokuvateatteri K-13, Suomen elokuvasäätiö, Kanavakatu 12, Helsinki 
 
 
Keskustelun aiheisiin johdattaa Mia Halmeen palkittu dokumenttielokuva  
IKUISESTI SINUN (77’) – huostaanotetuista lapsista, menetyksestä ja rakkaudesta. 
 
Elokuvan jälkeen, klo 17:30 alkaen, keskustelu lasten hyvinvoinnista.  
 
 
- Suomessa suurin osa huostaanotetuista lapsista asuu laitoksessa. Vuodenvaihteessa lastensuojelulakiin 
tehdään muutos, joka velvoittaa sijoittamaan lapset ensisijaisesti perheisiin ja vain pakkotilanteessa 
laitokseen. Sijaisperheitä tarvitaan lisää. Miten sijoituksia hoitavat sosiaalityöntekijät pystyvät tukemaan 
sijaisvanhempia? Lastensuojelun keskusliiton tuoreen selvityksen mukaan sijaisperheiden saama tuki 
romahtaa sijoituksen alettua. 
 

-Vuorokausi lastensuojelulaitoksessa maksaa 240 euroa. Jos tämä raha sijoitettaisiin sijaisperheiden 
hyvinvointiin, olisiko monien lasten tulevaisuus valoisampi? 
 

-Lapsiperheiden köyhyys on kolminkertaistunut kymmenessä vuodessa. Kiireellisten huostaanottojen määrä 
on noussut merkittävästi kahdessa vuodessa. Köyhyydellä on kiistaton yhteys perheiden pahoinvointiin ja 
huostaanottojen määrään. Mitä asialle voidaan tehdä? 
 

-Miksi kunnat voivat käyttää lastensuojeluun tarkoitettuja varoja muihin kohteisiin? Joissakin köyhissä 
kunnissa ei esimerkiksi budjettikauden lopussa pystytä tekemään huostaanottoja, koska ne ovat kalliita.  
 
 
 

Mukana keskustelemassa peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson, Suomen 
Kuntaliiton erityisasiantuntija Aila Puustinen-Korhonen, Lastensuojelun keskusliiton 
toiminnanjohtaja Seppo Sauro, Pelastakaa Lapset ry:n kehittämispäällikkö Paula Marjomaa ja 
Espoon sosiaali- ja terveystoimen johtava sosiaalityöntekijä Jaana Tuomi-Karen, sekä SOS-
Lapsikylä, Ensi- ja turvakotien liitto, Perhehoitoliitto, Erityishuoltojärjestöjen liitto 
Ehjä ry, Pesäpuu ry, Parasta lapsille ry, Voikukkia -projekti. 
 
Tilaisuuden järjestää Avanton Productions. 
 
 
Jos jotakuta säikäyttää kovin usein, hän muuttuu helposti näkymättömäksi. Säikäytteleminen ei ole vaikeaa, mutta 
miten saada näkymätön jälleen näkyväksi?  Siihen tarvitaan rakkautta.  
       - Tove Jansson (Näkymätön lapsi) - 
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  IKUISESTI SINUN FÖR EVIGT DIN 
    elokuvateattereissa 11.11.2011 

 
Mia Halmeen palkittu dokumenttielokuva IKUISESTI SINUN elokuvateattereissa 11.11.2011 alkaen. 
Varmistuneita ensi-iltakaupunkeja oli lokakuun puoleen väliin mennessä varmistunut jo 21 ympäri Suomea.  
 
IKUISESTI SINUN kertoo huostaanotettujen lasten, heidän biologisten vanhempiensa ja sijaisvanhempiensa 
kautta rakkaudesta ja kiintymyksestä. Elokuva kuvaa lapsen ja biologisen vanhemman välistä vahvaa, 
näkymätöntä sidettä. Vanhemmat ikävöivät lapsiaan, vaikka eivät pystyisikään heistä huolehtimaan. Lapset 
rakastavat vanhempiaan ehdoitta ja kaipaavat näiden tukea ja hyväksyntää. Sijaisvanhemmat yrittävät hoitaa 
yksinäisyyttä ja paikata läheisyyden puutetta oman jaksamisensa äärirajoilla. 
 
Elokuva kattaa koko sijaishuollon kaaren seuraamalla kolmea eri tarinaa. Pieni lapsi tuodaan 
vastaanottokotiin, nuori tyttö elää teini-ikäisen arkea sijaisperheessä pitäen myös yhteyttä vankilassa 
olevaan isäänsä ja viisi vuotta sijaisperheessä asuneille sisaruksille valmistellaan muuttoa takaisin biologisen 
äidin luo. 
 
Päähenkilöiden vaikeista elämäntilanteista huolimatta elokuva kuvaa lasten ja nuorten arkea koskettavasti ja 
hienotunteisesti. Huostaanotettujen lasten kautta elokuva laajenee kertomaan yleisesti lasten ja vanhempien 
välisestä kiintymyksestä perhemallista riippumatta. Elokuva voitti parhaan ohjauksen palkinnon pitkien 
dokumenttielokuvien sarjassa arvostetuilla Visions du Réel -festivaaleilla huhtikuussa 2011. 
 
16:9 / väri / 77’ / K-7 
alkuperäiskieli: suomi 
tekstitykset: ruotsi tai englanti 
 
Lisätietoja, traileri ja still-kuvia: 
www.avanton.fi/ikuisestisinun 
 
Muita sivuja: 
http://www.ses.fi/fi/elokuva.asp?id=1153 
http://fi-fi.facebook.com/pages/Ikuisesti-Sinun-Forever-Yours-teattereissa-11112011/174644939226584 
 
 
YHTEYSTIEDOT 
Mina Laamo / Avanton Productions  
Harjuviita 16 A 21, 02110 Espoo 
puh. 0440 666 062 
sposti: mina.laamo@avanton.fi 
 
Mediayhteydet: 
Sari Lempiäinen / Avanton Productions  
puh. 050 350 3732 
sposti: sari.lempiainen@avanton.fi 
 

                  


