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Mitä vanhempien ero 
lapselle tarkoittaa?
• Lapsen ja vanhemman näkökulma eroon 

on erilainen

• Lapsen ja aikuisen eri tahtisuus eron 
käsittelemisessä

• Vanhempien välinen sovinnollisuus ja 
yhteistyö auttaa lasta

• Tunteet ja lupa puhua

• Vanhempien eroa käsitellään eri 
elämänvaiheissa 



Vauva ja vanhempien ero

• Vauvan turvallisuuden tunteen 
turvaaminen 

• Ensisijaisen hoitajan riittävän läsnäolon 
tarve

• Läheisen suhteen muodostuminen myös 
toiseen vanhempaan 

• Äidin samanaikainen turvattomuuden 
tunne ja turvan tarve

• Toisen vanhemman mukaan pääsy 
odotukseen ja vauvan hoitoon

• Yhden vanhemman perheys luontevaksi 
osaksi omaa elämäntarinaa



Lapselle on erossa 
tärkeää

Tietää…
• Miksi vanhemmat eroavat? 

Kertominen ilman syyttelyä, 
ikätason mukaisesti.

• Ero ei ole lapsen syytä vaan 
aikuisten keskinäinen päätös.

• Mitä tapahtuu eron jälkeen? Mikä 
muuttuu, mikä pysyy samanlaisena? 
Kuka muuttaa ja minne?

Saada kertoa…
• Millaisia ajatuksia tai toiveita 

lapsella on? 



Nuori ja 
vanhempien ero

• Vanhempien eron 
aktivoituminen mielessä

• Rehellisten vastausten 
kaipuu

• Ei tunnu missään -tunne 

• Vanhempien eron vaikutus 
omiin ihmissuhteisiin 



”Se ero on 
munkin juttu”

• Kohtaaminen, asenne ja 
uskallus kysyä 

• Lapsen kokemusten 
arvostaminen

• Lapsen tasolle 
asettuminen

• Hyväksy lapsen ajatukset 
ja mielipiteet sellaisenaan



Käytännön menetelmiä
eron käsittelyyn lasten
kanssa

Leikki, sadut ja tarinat, maalaus, askartelu, 
pelit, pehmolelut, juttelu, vertaiskortit, kaikki
erilaiset tunnekortit, piirtäminen, muovailu, 
valokuvaus, kirjoittaminen, vertaisuuden
hyödyntäminen..



Miten omassa työssäsi 
kohtaat ja tuet vanhempiensa 
eron kokeneita lapsia? 

Mitä lasten osallisuus on 
käytännön tasolla omassa 
työssäsi?

-> mitkä tekijät estävät osallisuuden 
toteutumista?

-> mitkä tekijät mahdollistavat sen?

-> mitä tarvitsisin, jotta lasten 
osallisuus työssäni toteutuisi vielä 
paremmin?



Minuuttikierros: 
Mitä viet 

työpaikallesi?



Muista ainakin nämä!

1. Huomioi ja kuuntele lasta kun perheessä 
on erotilanne

2. Ota lapsiin liittyvät asiat rohkeasti esille 
vanhempien kanssa

3. Lapsella on oikeus myös omaan apuun
4. Tarjoa tukea



KIITOS!


