
Miten lainata 
RAKKAUTTA?
Sijaisvanhemmuus on ohjaaja Mia Halmeesta aivan erityisen 
upea mahdollisuus ja samalla hyvin hämmentävä sekoitus 
toisilleen vieraiden ihmisten tunteita ja tarpeita. 

Teksti ja kuva Raili Mykkänen
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AJASSA

Dokumenttielokuva Ikuises-
ti sinun – Forever Yours sai 
ensi-iltansa tämän kevään 
DocPoint – festivaaleilla. 

Ennen elokuvaansa ohjaaja Mia Halme 
on nähnyt vuosia läheltä perhesijoi-
tuksessa eläneen lapsen kasvamista. 

– Vanhemmuuden lainaamisen rea-
liteetteja ja biologisten vanhempien 
tärkeyttä ei voi välttyä miettimästä. 
Mitkä ovat perhesijoituksen tavoitteet 
ja käytännöt lasten kannalta? Huos-
taanotoilla on myös traaginen tapa pe-
riytyä, muistuttaa Mia Halme. 

Sitten hän alkaa puhua lapsen oi-
keudesta häpeävapaaseen identiteet-
tiin. Lapsen oikeudesta tuntea juuren-
sa, tuntea ne, ei hävetä niitä. Lapsen 
tulisi saada lupa muodostaa oma mie-
likuva vanhemmistaan ja saada kokea 
rakkautensa vanhempia kohtaan oi-
keutetuksi ja tarkoituksenmukaisek-
si, vaikka hän ei voikaan asua heidän 
kanssaan.  

Dokumentaristi jättää leipomis-
puuhansa ja istahtaa keittiön pöy-
dän ääreen. Käsillä oleva asia vaatii 
nyt kaiken hänen huomionsa. Lap-
si, joka kantaa vanhempiaan kohtaan 
häpeää, ei kykene sisäiseen uudelleen 
rakentumiseen. Häpeä vain pahenee, 
kun lapsi alkaa häpeän kautta tulkita 
muiden ihmisten suhtautumista, kat-
seita ja sanoja. Huolestuttavaa on se, 
jos häpeän sallitaan periytyä.

– Siksi on niin upeaa, että tässä 

maassa lapsi voi saada sijaishuolen-
pitoa, kun omat vanhemmat eivät sii-
hen kykene. Lapset voivat sijaisper-
heessä saada paljon korjaavia koke-
muksia. Eikä vanhemmiltakaan saisi 
riistää oikeutta rakastaa lastaan, vaik-
ka heidän kykynsä huolenpitoon jou-
dutaan kyseenalaistaman.  

Kolmen lapsen äitinä Mialle on sel-
vää, millaista tunnemyllerrystä lasten 
rakastaminen toisinaan on. Sijaisper-
heessä hoivaan liittyvät tunteet ovat 
oletettavasti vielä monimutkaisem-
pia. Halu tehdä hyvää ei sulje pois mui-
ta tunteita, jotka ovat vähemmän jär-
keen ja tahtoon sidoksissa kuin autta-
minen. Kokonaistilanteeseen vaikut-
tavien tunteiden määrä saattaa olla 
melkoinen sekoitus pelkoa, omista-
misenhalua, väsymystä, epävarmuut-
ta, inhoa, ärsyyntymistä, riittämättö-
myyden ja kohtuuttomuuden koke-
muksia, viehättymistä, toivoa, luot-
tamusta, tarmokkuutta… 

– Sijaisvanhemmilla on halu suo-
jella lasta. Heidän näkövinkkelistään 
lapsen sijoitukseen johtanut tilanne 
näyttäytyy lapsen kannalta haitallises-
ti vajavaisena vanhemmuutena. Ja oi-
keasti – on vanhempia, jotka voivat 
tehdä lapsilleen aivan kamalia asioi-
ta. Se, miten lapsi ei lakkaa rakasta-
masta omia vanhempiaan, voi olla jär-
kyttävä kokemus. 

Dokumentaristi Mia Halme 
voitti perhesijoituksen purkua 
käsittelevällä elokuvallaan 
Ikuisesti sinun parhaan ohja-
uksen palkinnon sveitsiläisel-
lä Nyonin Visions du Réel -elo-
kuvafestivaalilla.



Mia Halme on tutkinut elämänmuutosten vaikutusta lapsiin jo aiemmissa dokumenteissaan. 
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Leskimiehen arkea

Sun äiti on kuollut, sanoo eräs lapsi pojalleni keskellä synttä-
reitä. Menen hämilleni. Kenties viimeistään nyt useimmat 
poikani luokkakavereista tietävät perheemme kokoonpa-
non. Mitä oma poikani ajattelee ja tuntee noista sanoista? 

Sitä en saa selville, koska synttärit jatkuvat riehakkaasti.  Tai ehkä 
se ei ole suuri uutinen pokemonkorttien vaihtamisen ja painiotte-
luiden tunnelmissa. 

Muistan omalta peruskouluajaltani tytön, joka asui kaksistaan 
isänsä kanssa pienessä punaisessa torpassa. Minun ja muiden sil-
misssä tyttö leimaantui reppanaksi ja aavistelin, etteivät tytön ko-
tiasiat olleet hyvin. Ajattelin, ettei isä tietenkään osaa huolehtia ty-
tön siisteydestä tai vaatteista, kun äiti puuttuu. 

Ajoin hiljattain tuon saman, nyt jo harmaantuneen torpan ohi. 
Yritin hetken aikaa miettiä, millaisia asenteita ja ajatuksia minun 
miesyksinhuoltajaperheestäni liikkuu, koska itsekin mustamaala-
sin luokkatoverini isän armotta. Olenko muiden silmissä aina vain 
leski ja yksinhuoltaja? Mahtaakohan koti olla siistissä kunnossa? 
Laittaako hän itse koskaan ruokaa? 

Sitten päätin, ettei minulla riitä voimavaroja tuhlattavaksi täl-
laiseen pohdintaan, vaikka välillä tuollaiset ajatukset käyvätkin 
mielessä.

Myönnän, että minun on yhä joskus vaikeaa kertoa elämäntilan-
teestani vieraille ihmisille. Haluan,  että minut nähdään ensin huo-
lehtivana isänä. Varmasti moni yllättyy kuullessaan leskeydestäni, 
mutta sen tiedon ei tarvitse ”paljastua” heti.

Vanhemmat tulevat hakemaan lastaan poikani synttäreiltä. Eräs 
vanhemmista kysyy minulta: mitäs sun vaimos tekee?  Silloin totaa-
lisen yksinäisyyden tunne täyttää minut. Ehkei kyse olekaan siitä, 
ettenkö uskaltaisi kertoa olevani leski. Ehkä en aina vielä itsekään 
kestä kuulla sitä omasta suustani. En pääse pakoon, täytyy kertoa 
totuus. Myös itselleni. 

Huh. Selviydyn. Jalkani kantavat sittenkin. Näen päivänsanka-
rin leikkivän onnellisesti taustalla.

Mitä meistä ajatellaan?

Mia Halme sanoo elokuvan myötä 
kysyneensä aina vain uusia kysymyk-
siä, kykenemättömänä vastaamaan 
niistä juuri mihinkään. Hän on miet-
tinyt kenen sijaisvanhemman mitta voi 
venyä niin paljon kuin lasten oireet to-
della vaativat? Hän on miettinyt, mi-
ten valtavan monella toisiinsa limit-
tyvällä vastoinkäymisellä biologisten 
vanhempien itsetuntoa on nujerrettu 
ja miten sellaisista koettelemuksista 
ikinä pääsee jaloilleen? Hän on miet-
tinyt lapsia, jotka eivät tiedä, missä 
niitä pahanolontunteita purkaisi, jos 
sijaisvanhemmat eivät tunnu omilta, 
eivätkä omat vanhemmat niitä kestä?

– En tarkoituksella halunnut ra-
kentaa elokuvaani pelkästään auvois-
ta loppua, koska tosielämässä vain 
voi yrittää hyvää ja voi yrittää auttaa, 
mutta lupausta siitä, että me aikuiset 
voimme ratkaista näiden lasten asi-
at, ei ole. Tästä huolimatta perhesi-
joitus on upea pyrkimys lapsen suo-
jelemiseksi.

Etsiessään perheitä elokuvaansa, 
ohjaaja tapasi paljon sijoitettuja lap-
sia ja perheitä. Jälleen hänelle aukesi 
maailma, joka oli täynnä hämmennys-
tä. Osa sijaisperheistä kertoi jääneen-
sä koulutuksen jälkeen yksin. Sosiaa-
lityöntekijät, joiden kanssa heidän piti 
toimia tiiminä, katosivat kiireisiinsä. 
Sijaisperheestä tulikin asiakas ja so-
siaalityöntekijälle taakka. 

Hän tapasi sosiaalityöntekijöitä, 
joiden luottamus ja yrittäminen ylit-
tivät moninkertaisesti dokumentaris-
tin omassa mielessä hahmottuneet 
jaksamisen rajat. Nämä ammattilai-
set kohtasivat epäonnistuvia vanhem-
pia ja sijoituksia, mutta jaksoivat sel-
vittää, miten nämä epäonnistumiset 
olivat rakentuneet ja miten ne saatai-
siin kantamaan. 

Ne sijaisvanhemmat, joilla kum-
mallakin tai jommallakummalla oli 
kasvatusalan koulutus, saattoivat ra-
kentaa suhdetta lapseen ammatilli-
suutensa kautta.  

– Oman vanhemmuuteni kautta 
koin, että vanhemmuus on paljossa 

määrin juuri tunnetta. Kuinka tun-
teesta tehdään työväline? Miten pit-
källe vanhemmuuden voi ammatil-
listaa, että se vielä olisi spontaania ja 
luontevaa?

Kuinka moni lapsensa menettänyt 
vanhempi jää ilman tukea? Eikö sijais-
vanhemmuuden idea ole vanhemmuu-
den lainaamisessa, siksi aikaa, että 
vanhempi saa elämänsä raiteilleen? 

Elokuvan tekijää oli vastassa mo-
nenkirjavia elämäntarinoita, eikä taa-
tusti yhtä oikeaa vastausta. Mia tapasi 
masennukseen sairastuneita tai vähä-
varaisia tai elämän kolhimia vanhem-
pia, jotka olivat kyenneet myöntämään 
epäonnistumisensa. He katsoivat sil-
miin ja sanoivat, etteivät heidän tai-
tonsa kanna vanhemmuuteen lapsen 
hyväksi. He ovat tämän asian hyväk-
syneet. Haettuaan ja saatuaan apua 

he eivät kuitenkaan enää pitäneet it-
seään kelpaamattomina rakastamaan 
lapsiaan. 

Sitten on vanhempia, jotka olivat 
katkaisseet yhteyden lapsiinsa. Näil-
läkin tarinoilla oli inhimilliset puolen-
sa. Toki oli heitä, jotka sabotoivat itse 
omat mahdollisuutensa tulipa apua 
mistä tahansa ja miten paljon tahan-
sa, mutta myös niitä, joilla tulivat vas-
taan kivun sietämisen rajat.

Mia sanoo lakanneensa proses-
sin aikana ihmettelemästä biologisia 
vanhempia, jotka eivät kestä jatkuvaa 
eroamista lapsestaan. He jättävät me-
nemättä tapaamisiin, ensin ehkä va-
hingossa, sitten tarkoituksella, kos-
ka omien tunteidensa kanssa on sie-
dettävämpää elää, kun ei toistuvasti 
koe hylätyksi tulemista, epäonnistu-
mista ja rakkautensa voimattomuutta.

– Kaiken keskellä ajattelin yhä, että 

kuulluksi tuleminen auttaisi monia. 
Monella tuntui olevan avautuminen 
ihan huulilla, jos joku kysyisi ja sanoi-
si, että aikaa on puhua, vaikka ensi vuo-
teen asti. 

Byrokratia lohkoo ajan ja jos et omal-
la ajallasi saa asiaasi esille, seuraavalla 
viikolla tai kahden viikon kuluttua sit-
ten, uusi yritys. Mutta eihän muutos ole 
mahdollinen ilman aikaa, ilman hyvin 
paljoa aikaa.

Ikuisesti sinun -elokuvassa käsitellään 
läheltä ja avoimesti huostaanotettujen 
lasten elämää niin sijaisperheen luona 
kuin biologisten vanhempienkin luo-
na. Elokuva ei kerro mitä tapahtui en-
nen sijoittamista, vaan näyttää mitä elä-
mä on nyt, kun kaksi lasta valmistau-
tuu palaamaan takaisin äitinsä luokse. 
Sveitsiläisen elokuvafestivaalin Visions 
du Réelin jury viehättyi elokuvan inten-
siteetistä ja luontevuudesta. Elokuvaa 
pidettiin vahvana ajankuvana ja eloku-
va sai parhaan ohjauksen palkinnon. 

Vaikeasta elämäntilanteesta huo-
limatta kaiken keskellä on myös toi-
vo ja muutoksen mahdollisuus. Mut-
ta millaisen tulisi inhimillisesti otta-
en olla muutokselle varattava minimi-
aika, vuosissa, kun vanhempi haluaa 
itse muutosta, sitoutuu muutokseen 
ja muutosta tuetaan? Saako sellaista 
tukea jostain? 

Huostaanottoihin asti rikkoutunei-
den perheiden olisi kyettävä muuttu-
maan, suhteessa itsestään huolehti-
miseen, suhteessa asenteeseensa, suh-
teessa mielenterveysongelmiinsa, suh-
teessa päihteidenkäyttöön. 

Hetken hiljaisuuden jälkeen Mia ky-
syy, eikö se lopultakin ole juuri lapsen ja 
vanhemman välinen rakkaus, joka pa-
rantaa lapsen, kun lapsi näkee, että hä-
nen vanhemmastaan pidetään huolta, 
meidän muiden aikuisten ollessa vain 
avustajia tämän tapahtuman äärellä?  

Ikuisesti sinun – Forever Yours dokumentti 
tulee teatterilevitykseen ensi syksynä. Esi-
tysten yhteyteen on tarkoitus järjestää myös 
keskustelutilaisuuksia. 


