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Lapsen osallisuus arjessa

• Lapsen ajatusten selvittäminen voi olla haastavaa ja lapsen mielipide voi muuttua, tai hän ei oikein tiedä 

sitä itsekkään, lapsella on myös oikeus olla ottamatta kantaa

• Ole kiinnostunut, ole avoin, kunnioita lasta ja toista vanhempaa, ole herkkä lapsen (sanattomille) 

viesteille, ole kärsivällinen

• Lapsen toimiva arki vaatii joustavuutta

• Lapsi on lojaali molempia vanhempia kohtaan

• Vastuu päätöksistä on vanhemmilla

• Mihin lapsi voi vaikuttaa ja mihin ei?



VAIKUTTAMISEN KEHÄ



JATKUVA MUUTOS

• Lapsen näkökulmasta vanhempien ero tarkoittaa monia muutoksia (ympäristö, perhesuhteet, 

arki ja rutiinit)

• Uusi koti/uudet kodit

• Uusia ihmisiä, tukiverkostot muuttuu

• uusperhe monesti käynnistää lapsessa eroprosessin uudelleen

• Vanhemmilta vaaditaan lapsen ikätason mukaista ymmärrystä tilanteeseen





TEHTÄVIÄ LAPSELLE UUDEN ELÄMÄNTILANTEEN 
JÄSENTÄMISEKSI

• Perhepiirustus
• Jatkettavat lauseet:
• ”Isäni ja äitini erosivat, mutta kuitenkin…”

”Vanhempani erosivat, enkä kuitenkaan…”
”Erosta huolimatta, voin…”
”Hyvää erossa on se, että…”
”Olen hyvä…”
”Minua auttaa jaksamaan…”
”Minulle tuo hyvää mieltä…”
”Unelmoin…”
”Tällä hetkellä tykkään…”

• Lisää tehtäviä tehtäväksi yhdessä lapsen kanssa
• https://suomenkasper.fi/eroauttaminen/pelit-ja-tehtavat/

https://suomenkasper.fi/eroauttaminen/pelit-ja-tehtavat/


MISTÄ TIETOA JA TUKEA

• Vanhemmuussuunnitelma
• https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-

perheet/peruspalvelut/sosiaalipalvelut/kasvatus_ja_perheneuvonta/vanhemmuussuunnitelma
• Laki lapsen huollosta

• https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190190
• Oman kunnan Perheoikeudelliset palvelut

• Lastenvalvojat
• Perheneuvolat

• Tukea ja vinkkejä
• Apuaeroon.fi
• Supli.fi (Suomen uusperhe liitto)

https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/sosiaalipalvelut/kasvatus_ja_perheneuvonta/vanhemmuussuunnitelma
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190190


LASTEN EROVERTAISRYHMÄT

Ryhmien tavoitteena on auttaa lasta käsittelemään vanhempien 
eroon liittyviä tunteita ja eron tuomia muutoksia. Ryhmissä tuetaan 
lapsia hyväksymään vanhempien ero osaksi omaa elämäänsä.

Lue lisää; https://www.suomenkasper.fi/lasten-eroryhmat/

https://www.suomenkasper.fi/lasten-eroryhmat/


EROSTA HUOLIMATTA

https://www.youtube.com/watch?v=ztrQPu-FbsY

https://www.youtube.com/watch?v=ztrQPu-FbsY


Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry on 
lastensuojelualan asiantuntija- ja kansalaisjärjestö

• Tavoitteena on vahvistaa ja puolustaa perheiden hyvinvointia ja tukea toimivia perhesuhteita. 

• Toimintamme painopisteet ovat lasten ja nuorten eroauttaminen sekä huostaanoton jälkeisen 

vanhemmuuden tukeminen. Lisäksi meillä on yleisemmin vanhemmuuden tukemiseen liittyvää 

toimintaa. 

• Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. 

• Toimintamme pääasiallinen rahoittaja on STEA. 



Kiitos!

Kasper – Kasvatus- ja 
perheneuvonta ry

@kasper.ry
@samankokenuttajuaa

@Suomenkasper

Kasper ry.

www.suomenkasper.fi


