
Pienten lasten vanhempien erot ja parisuhdehaasteet

Mitä lapsiperheessä tapahtuu, kun vanhemmat eroavat?

Mikä muuttuu, mikä säilyy? Miten tukea ja vahvistaa lasta?

Miten pitää yhteyttä vanhempiin?

Miten ottaa huomioon erilaiset perhetilanteet?

Keskustelemme yhdessä ja katsomme virikediat Lapsen surun tukemisesta

Kanavassa vierailee myös

Lape -muutosagentti Eija Ala-Toppari-Peltola: LAPE-kehittämistyö, perhekeskushankkeet, 
toimintakulttuurin muutos

Eija Harmanen, neuvottelukeskuksen joht., perheterapeutti ET, psykoterapeutti,

TT, past., HuK
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Miksi erotaan?

• Arki on täyttä!

• Työt ja kotityöt, lapset ja harrastukset, autotalli ja 
kuntosali, omat ystävät? Puolisona olo?

• Omat kasvuhaasteet, traumat, pelot, haaveet...

• Tunneyhteyden ohentuminen ja sanojen ja hellyyden 
väheneminen

• Miten se näkyy?

• Kolmas osapuoli vie ajan ja mielenkiinnon

• Mitä kaikkea se voi olla?
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Erota vai ei:

Parisuhde puntariin vai pikaero?
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Ihmissuhteen  kriisikohdassa 
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Suhteen ongelmia ja 
tyytymättömyyttä 

tuodaan esille

Otetaan puheeksi ja 
pyritään muutokseen

Haetaan apua yhdessä 
tai erikseen 
(pariterapia, 

perheneuvonta)

Toivo herää, muutos 
onnistuu ja 

parisuhteen laatu 
paranee > tyytyväisyys 

kasvaa

Toivottua tai riittävää 
muutosta ei tule < 

tyytymättömyys kasvaa

Erokriisissä tarvitaan 
aikaa  - ja avoimuutta 

(aikuisten kesken)

Tavoitteena erorauha 
tai erosovinto



Miten lapsi viestii kodin hankalasta ilmapiiristä?

- kriisin ja uhan keskellä osa ihmisistä
Taistelee !!!
Osa pakenee ...>>>
Osa lamautuu ???

Miten tämä näkyy lapsissa?
Miten tukea ja miten lukea tunteiden ilmaisua?
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Erotilastoja

• Suomessa eroaa 13000-14 000 avioparia vuosittain 
+ avoerot, määrä on hienoisessa laskussa

• Ero koskee noin 30 000 lasta vuositasolla

• Ero on yleisintä 2-4 -vuotiaiden lasten perheissä

• Lapsen huoltoa koskevia sopimuksia laaditaan n. 40 
000 /v, 90 % pääsee sopuun lapsia koskevista 
asioista keskenään

• Eroa haetaan yksin tai kaksin kotipaikan 
käräjäoikeudesta, I vaihe on 6 kk:n harkinta-
aika, tehtävä lapsia koskeva huoltajuussopimus, II 
vaiheen haun jälkeen ero vahvistetaan
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Lapsen parhaaksi eron jälkeen -Vanhemmuussuunnitelma
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https://stm.fi/vanhemmuussuunnitelma

Mikä vanhemmuussuunnitelma on
ja miten se eroaa sopimuksista
Suomessa laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta määrittelee huoltajien tehtävät ja vastuut sekä 
lapsen hyvän hoidon periaatteet. Laki koskee sekä yhdessä että erillään asuvia vanhempia. Parisuhteen 

purkautuessa vanhemmat tekevät keskinäisen kirjallisen sopimuksen siitä, miten lapsen asiat eron 

jälkeen järjestetään.

Sopimuksissa sovitaan seuraavista asioista:

● Miten lapsen huolto järjestetään: ovatko molemmat vanhemmat lapsen huoltajia

vai vain toinen?

● Missä lapsi asuu?

● Miten vanhemmat vastaavat lapsen pitämisestä luonaan?
● Miten lapsen elatuksesta huolehditaan?

Näistä asioista voidaan tehdä kirjallinen sopimus, joka vahvistetaan lastenvalvojan luona. Silloin sopimuksesta tulee 
täytäntöönpanokelpoinen. Tämä tarkoittaa, että jos vanhempi ei toimi vahvistetun sopimuksen mukaisesti, toinen 

vanhempi voi hakea sopimuksen täytäntöönpanoa käräjäoikeudelta.

https://stm.fi/vanhemmuussuunnitelma


Lapset eivät lakkaa rakastamasta
– anna siis lapselle lupa rakastaa

Päivitä vanhemmuutta
parisuhde päättyy mutta vanhemmuus jatkuu.

Keskity lapseen
Lasta hyödyttää ennen kaikkea se, jos hänen vanhempansa voivat lakata riitelemästä. (Suhtaudutko 

häneen hankalana ex-puolisona vai lapsesi rakkaana vanhempana?)

Älä vieraannuta

Älä vainoa

Miten voitte auttaa lasta?
1. askel: tunnista tunteesi (myös hankalat) ja nimeä ne, ne ovat luonnollisia erotilanteessa

2. askel: siirrä ahdistavat tunteesi taka-alalle ja ota vastaan lapsi ja hänen tunteensa, auta nimeämään ja 

tuntemaan

3. askel: rauhoita lasta ja vakuuta hänelle että asiat järjestyvät
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Vanhemmuussuunnitelma 1/2

Yhteinen lapsemme on / Yhteisiä lapsiamme ovat: 
_____________________________________________________________

Kunnioitamme toisiamme vanhempina, hyväksymme toistemme merkityksen lastemme 
elämässä ja toimimme yhteistyökumppaneina lastemme kasvattamisessa.

Olemme työstäneet vanhemmuussuunnitelmamme siten, että se auttaa meitä turvaamaan 

lapsillemme rakastavan, turvallisen ja vakaan kasvuympäristön, joka vastaa heidän 
tarpeitaan ja kehitysvaihettaan.

Tunnistamme ja hyväksymme lastemme oikeudet

• henkiseen ja fyysiseen turvallisuuteen sekä elatukseen

• saada rakkautta ja huolenpitoa meiltä vanhemmilta sekä muilta tärkeiltä läheisiltä
• rakentaa itsenäisesti läheiset suhteet meihin vanhempiin
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Vanhemmuussuunnitelma 2/2 (1+2 = eka sivu)

Tunnistamme ja hyväksymme, että meillä on vanhempina yhteinen 
vastuu:

• lastemme fyysisestä huolenpidosta, terveydestä ja turvallisuudesta
• lastemme henkisestä hyvinvoinnista ja kasvurauhasta
• lastemme tarpeista ja niiden muuttumisesta heidän kasvunsa ja kehityksensä myötä
• lastemme elatuksesta
• siitä, että suojelemme lapsia keskinäisiltä ristiriidoiltamme, jotka vihamielisinä ja 
pitkittyessään voisivat vahingoittaa heitä
• siitä, että teemme päätökset yhteistyössä lastemme edun mukaisesti
• siitä, että kunnioitamme lastemme suhdetta kumpaankin vanhempaan

Olemme tehneet ______päivätyn vanhemmuussuunnitelman.

_________ _______________
allekirjoitus allekirjoitus
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Vanhemmuusuunnitelmasta

2-3. sivut: Mitä lapsemme tarvitsee? Miitka asiat ovat tärkeitä ja mikä 

tuottaa iloa? Mitkä ovat hänelle hankalia?

Miettikää myös tulevaisuutta hiukan pidemmälle:
Kuvitelkaa, että keskustelette viiden vuoden kuluttua lapsen kanssa erosta –
mitä myönteisiä asioita hän 

kertoo? _______________________________________________
Kuinka toimitte vanhempina, jotta hänelle jää nämä hyvät muistot?

4. sivu Tiedonkulku ja yhteydenpito

5. sivu Asumisjärjestelyt ja vanhempien luona vietetty aika

6. sivu Taloudellisen vastuun jakaminen

7. sivu Lapsen koulunkäynti ja päiväkoti * (ks.seur.s.)

8. sivu Muita kysymyksiä (ks.seur.ss.)
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Koulunkäyntiin ja päiväkotiin liittyviä kysymyksiä:

• Miten haluamme tulevaisuudessa neuvotella lastemme kouluasioista, 
kuten koulun tai erikoisluokan valinnasta tai erityistuen tarpeista?
• Miten pidämme yhteyttä kouluun/päiväkotiin: molemmat erikseen vai 
vain toinen meistä, joka informoi sitten toista vanhempaa? Hankimmeko 
molemmille Wilma-tunnukset?
• Osallistummeko molemmat koulun/päiväkodin vanhempainiltoihin vai 
vain toinen meistä?
• Entä osallistummeko kumpikin koulun/päiväkodin juhliin ja muihin 
tilaisuuksiin?
• Miten kerromme lapsemme opettajille tai hoitajille eron tuomista 
muutoksista lapsen elämään?
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Muita kysymyksiä:
• Miten toimimme lääkärikäyntien suhteen – kuka vie lapsen lääkäriin?
• Onko lapsella terveydellisiä ongelmia tai muita hyvinvointiin liittyviä 
kysymyksiä, joihin meidän on mietittävä toimintatavat?
• Onko lapsellamme esimerkiksi taiteisiin tai urheiluun liittyviä 
erityistaipumuksia tai harrastuksia, joiden tukemisesta haluamme 
neuvotella?
• Mitä haluamme sopia lapsen uskonnollisesta kasvatuksesta?
• Miten toimimme lapsen äidinkielen kanssa – mitä kieltä lapsi puhuu toisen 
vanhemman, mitä toisen kanssa; entä minkä kielistä koulua tai päiväkotia hän 
käy?
• Onko perheessämme eri kulttuureihin liittyviä asioita, joiden 
kunnioittamisesta haluamme keskustella, esimerkiksi lapsen ruokavalio?
• Onko lapsillamme lemmikkejä, joiden hoitoon tarvitaan uusia järjestelyjä?
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Lapsen oikeudet erossa
Lapsella on erotilanteessa oikeus:

● tulla hoidetuksi ja saada huolenpitoa

● kysyä ja saada vastauksia

● tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu ja miten asiat järjestetään
● saada kuulla, että ero ei ole lasten syy

● säilyttää hyvä käsitys vanhemmista ja rakastaa heitä ilman syyllisyyttä

● olla valitsematta puolia vanhempien välillä

● olla kuulematta vanhempien riitelyä tai pahoja sanoja toisesta vanhemmasta

● voida luottaa aikuisten kykyyn huolehtia asioista
● ilmaista omia mielipiteitä ja ajatuksia – tai olla ilmaisematta niitä

● näyttää kaikenlaisia tunteita



YK:n Lapsen oikeuksien sopimus (LOS) antaa suuntaviivat myös eron jälkeiseen 
vanhemmuuteen
Ihmisoikeussopimus, joka sisältää neljä yleisperiaatetta:

• syrjimättömyys

• lapsen edun huomioiminen

• oikeus elämään ja kehittymiseen

• lapsen näkemysten kunnioittaminen
Vanhemmilla on ensisijainen ja yhteinen vastuu lapsen kasvatuksesta ja 

kehityksestä lapsen edun mukaisesti.

Lasta koskevia päätöksiä tehtäessä on aina ensimmäiseksi otettava huomioon

lapsen etu.
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Lapsella on lähtökohtaisesti oikeus elää vanhempiensa kanssa, jos hänellä on hyvä 

ja turvallista olla heidän kanssaan. 

Vanhemmistaan erossa asuvalla lapsella

on oikeus tavata ja pitää säännöllisesti yhteyttä kumpaankin vanhempaansa. 

Tapaaminen voidaan estää, jos se on lapsen edun vastaista.

Lapsella on oikeus saada elatusta vanhemmiltaan.

Lapsella on oikeus ilmaista omat mielipiteensä kaikissa itseään koskevissa asioissa, 

ja ne on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti.

Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta, välinpitämättömältä kohtelulta ja 

hyväksikäytöltä.
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Perheasioiden sovittelu

Sovittelusitoumus: Erilliset tapaamiset, Yhteiset sovittelutapaamiset (1-3) ja Jälkitapaaminen

Sovittelun alue: Perhesovittelun sisältö keskittyy vanhemmuuden 
päivittämiseen sekä riittävän yhteisen sosiaalisen todellisuuden luomiseen, eli 
vanhemmuussuhteeseen ja lasten arjen järjestelyjen sujumiseen.

parisuhde  

vanhemmuus

YHTEISEN sosiaalisen VANHEMMUUDEN PÄIVITTÄMINEN:

Todellisuuden luominen, vanhempien keskinäinen vanhemmuus

ARJEN KONKRETIA isyys ja äitiys suhteessa lapseen

SOVITTELUN ALUE                                                                                                              

18

äiti isä

lapsi



Mitä lapsi toivoisi erossa?
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Aikaa ja tukea sopeutua 

ajatukseen.

Että mahdollisimman moni 
asia säilyisi samana. Saisi 

pitää juhlat niin kuin toivoo.

Lapset luopuvat 
vanhemmistaan parina, 
mutta ei isänä ja äitinä.

Ettei eron tuska siirtyisi 
tavaroihin...saisi pitää 

itselleen mieluisan. Myös 

harrastukset.

Että kumpikin vanhempi 
pitää huolta 

lapsesta aktiivisesti – ja 

tukee toista. Ja kaikki 

isovanhemmat ja kummit, 
serkut ja läheiset pysyy.

Että kaikki puhuisi 

vanhemmista ja 
lapsesta hyvää. Lapsi 

rakastaa molempia.

Että aikuisten asiat ei kuulu 
lapsille.Vastattaisiin silti 

kysymyksiin.

Löydetään ratkaisut 
ja rakennetaan huomista, 
mutta eletään tätä päivää. 

Lupa kiintyä uusiin ihmisiin ja 
iloita elämästä.

Olisi joku paikka missä 
voisi jutella / olla 

turvassa ilman vanhempia.

Lapsi tarvitsee paljon 
läheisyyttä, kunnes särkynyt 

sydän eheytyy.



Ryhmätehtävä

Millaisia tilanteita kerhossa/varhaiskasvatuksessa tulee eroon liittyen?

Miten varhaiskasvatus saa tiedon?

Miten tukea lasta? Miten tukea aikuista?

Onnistumisia ? Ja epäonnistumisia...

Mistä tukea itselle?
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Rakkaudesta lapseen 

• Kerhotyö jatkuu, paikka seurakunnassa pysyy

• ei tehdä numeroa, mutta otetaan huomioon

• annetaan tilaa, tukea ja syliä, kun on paha olla

• autetaan takaisin seuraan, jos vetäydytään

• sanoitetaan kiukkua ja muita reaktioita, opetetaan tunteiden säätelyä

• pidetään yhteyttä kotiin, molempiin vanhempiin: srk:ssa ajan tasalla

• ollaan luottamuksellisia, jutellaan, toimitaan yhdessä

• - Entä jos huoli kasvaa: riidellään, laiminlyödään, vainotaan, 
vieraannutetaan lastensuojeluun?

• yhteys muihin asiantuntijoihin/lastensuojeluun tarvittaessa

• isänpäivän ja äitienpäivän ym. Perheyhteisön juhlien vietot viisaasti

• Kunnioitus ja sanoitus: on monenlaisia 
perheitä/sukupuolinen sensitiivisyys/ laajennettu perhekäsitys

• Kaikki ovat ihmeitä, kaikki ovat tärkeitä, rakkauden arvoisia, Enkelten 
suojeluksessa
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