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Ensi- ja turvakotien liitto ja 
sen jäsenyhdistykset

• Ensi- ja turvakotien liitossa on 
asiantuntemusta lapsiperheiden eroista, 
väkivaltatyöstä, vaativasta vauvatyöstä, 
päihde-erityisestä vauvatyöstä ja 
monikulttuuristen perheiden
auttamisesta.

• 30 jäsenyhdistystä, 700 työntekijää, 
1800 vapaaehtoista.

• 10 ensikotia, 8 päihdeongelmien
hoitoon erikoistunutta ensikotia ja 17 
turvakotia. 

• Osa yhdistyksistä keskittyy
avopalveluihin.
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Eroauttaminen ETKL:n 
jäsenyhdistyksissä

• Ennaltaehkäisevä ja varhaisen 
vaiheen tuki

• Ryhmämuotoinen toiminta  
lapsille ja vanhemmille 
(Vanhemman neuvo, lasten ja 
nuorten ryhmät)

• Vertaistuen eri muotoja 
(tukihenkilöt, Eroneuvo, 
vertaiskahvila)

• Yksilö- pari- ja perhetapaamiset

• Apua eroon -chat

• Apuaeroon.fi –sivusto

• Nuorten erofoorumi

• Haastavat erotilanteet

• Tapaamispaikkatoiminta

• Väkivaltatyön avopalvelut

• Tukikeskus Varjo

• Turvassa -hanke
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Lapsen koti on vanhempien välisessä vanhemmuussuhteessa
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Yhteistyövanhemmuus

LAPSI

VANHEMPI

PUOLISO _______________________________________

VANHEMPI

PUOLISO

PARISUHDE

VANHEMMUUSSUHDE
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Eroamisen tavat heijastuvat
yhteistyövanhemmuuteen

• Ero pitkän pohdinnan tuloksena

• Ero tapahtuu nopeasti

• Ero yllättää

• Ero on ratkaisu elämäntilanteen ongelmiin9/20/2019 6



7

Toimiva 

yhteistyövanhemmuus 

suojaa lasta erossa ja eron jälkeen

Tietoinen päätös 
toimia lapsen 

parhaaksi

Lapsen etu ja 
hyvinvointi asetetaan 
vanhempien omien 

tarpeiden edelle

Parisuhteen 
päätymisen 
tunteiden 

erottaminen 
vanhempien välisen 

vanhemmuussuhteen 
jatkumisesta

Toisen vanhemman 
vanhemmuuden 
arvostaminen ja 

näkeminen lapselle 
merkityksellisenä

Yhteinen tavoite on 
kantaa yhdessä 
vastuuta lapsen 
kasvatuksesta ja 

huolenpidosta eikä 
kilpailutilanteen 

ylläpitämistä
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”Kun lapsi näkee, että vanhemmat ovat yhteistyökykyisiä ja pystyvät luottamaan 

toistensa vanhemmuuteen, pystyy lapsikin rakentamaan suhdetta molempiin 

vanhempiinsa, mikä puolestaan suojaa lasta eron aiheuttamilta riskeiltä. ”

(Clarke-Steward & Hayward 1996)

”Sopuisa ja yhteistyökykyinen eron jälkeinen vanhemmuus ja perheenjäsenten 

yhteistoiminnan laatu edesauttaa lapsen sopeutumista uuteen 

elämänvaiheeseen.”

(Kaltenborn 2001)
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Kohtaaminen –
yhteistyövanhemmuuden 
tukemisen ydin

• Tasapuolisuus ja mahdollisuus tulla 
kuulluksi molemmille vanhemmille

• Toisen näkökulman avaaminen 
tilanteeseen

• Oman asennoituminen ja luottamus 
vanhempien kykyyn tehdä yhteistyötä, 
ajan kanssa

• Jos ammattilainen ei luota yhteistyön 
mahdollisuuksiin, ei vanhempi voi 
itsekään luottaa

• Puhu myös siitä, mitkä asiat ovat hyvin 
ja missä vanhempi / vanhemmat ovat jo 
onnistuneet / edistyneet

• Toivo ja rohkaiseminen läsnä 
kohtaamisessa – luo luottamusta 
vanhemman selviytymiseen
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MITÄ OPIN 
JA OIVALSIN?
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Kiitos!

T: Miessakit ja Ensi- ja 

turvakotien liitto
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