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KAHDEN KODIN ARKI

• Lapsella voi olla kaksi kotia, vain yksi elämä

• Lapset ja nuoret voivat kokea kahden kodin arjen rankkana ja väsyttävänä, 

vanhempien on hyvä sallia lapsen kokemus

• Tuki kahden kodin välillä kulkemiseen

• Mikä on lapselle tärkeää?





ERILLÄÄN TOISESTA VANHEMMASTA

• Vauvaikäinen tarvitsee saman vanhemman samanlaisena jatkuvaa hoitoa mahdollisimman 
lyhyin keskeytyksin

• Taaperovaiheessa (1-2 v) lapsi alkaa sietää lyhyitä erokokemuksia mutta reagoi protestoimalla 
eroamisen uhkaan, jos taustalla kokemusta erossaolosta, kykenee rauhoittumaan joksikin 
aikaa hyvässä hoidossa

• Leikki-iässä (2-5) lasta voi opettaa kestämään kohtuumittaisia eroja ennakoimalla ja 
selittämällä erotilanne sekä rakentamalla toistuvia rituaaleja eroamis- ja kohtaamistilanteisiin

• Esikoulu- ja kouluiässä lapsi kykenee mielikuvillaan selviytymään erossa olon yli, mutta 
turvattomuudenkokemukset voivat aktivoitua herkästi

• Nuoruusiässä kaverisuhteiden merkitys suuri, suhde vanhempiin neuvotteleva





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/


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
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