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Tarjoamme:



Tarjoamme:
• Uusperheneuvontaa:

• Nopea palveluun pääsy

• Yksin, yhdessä kumppanin kanssa, yhdessä exän kanssa, yhdessä lasten kanssa

• Vanhemman omien voimavarojen vahvistaminen, uusperheen dynamiikka ja 
kehitysvaiheet

• Lapsen ja nuoren tarpeiden esiin nostaminen

• Käynnit keskimäärin 1-5 kertaa



Ero



Lapsen näkökulma erotilanteeseen
• Ero on pitkäaikainen prosessi, johon lapset tarvitsevat paljon enemmän aikaa kuin usein 

ymmärretään.

• Lapsi tarvitsee vanhempiensa tukea erosta selviämiseen.

• Lapselle tärkeää pystyä ylläpitämään läheistä suhdetta molempaan biologiseen vanhempaansa 

eron jälkeen.

• Epävarmuus äiti- tai isäsuhteen pysyvyydestä luo turvattomuuden tunnetta ja vaikuttaa hänen 

myöhempiin ihmissuhteisiinsa.



Lapsen näkökulma erotilanteeseen

• Lapsen selviytymisessä auttaa, että hän näkee vanhempien hoitavan keskinäistä suhdettaan 

riittävän hyvin.

• Toisen vanhemman mollaaminen lasten kuullen on aina haitallista lapsen kehitykselle 



Uusperhe



Uusperheistä

• Uusperheessäkin parisuhde on perheen ydin.

• Uusperheessä vanhemmista tulee samaan aikaan pariskunta ja ainakin toisesta 

bonusvanhempi toisen lapsille.

• Tutkimuksista tiedetään (ja käytäntökin on osoittanut), että uusperheet perustetaan hyvinkin 

pian tutustumisvaiheen jälkeen.

• Asiantuntijat neuvovat pitämään lapset tutustumisvaiheen ulkopuolella ja kun suhde vakiintuu 

on tärkeää, että lapset voivat tutustua uuteen kumppaniin ennen kuin muutetaan yhteen.



Uusperheen alkumetrit lapsen silmin

Kaikkien pitäisi tuntea 
toisensa riittävän hyvin.

Bonusvanhemmat ja –
sisaret tulevat osaksi 
lapsen elämää ilman, 
että lapselta kysytään 

lupaa.

Pienempien lasten on 
helpompi sopeutua 

uuteen tilanteeseen.



Uusperheen alkumetrit lapsen silmin

Lapsella voi olla syyllisyyden 
tunteita vanhempien erosta 

– huonoa käytöstä 
bonusvanhempaa kohtaan.

Lojaalisuusristiriita: vaikka 
bonusvanhempi on kiva, ei 

voi hyväksyä, koska "pettää" 
toisen vanhempansa.

Sopeutuminen on vaikeinta 
10-14 –vuotiailla, joilla voi 
olla hyvinkin uhmakasta 

käytöstä.

Bonuslapsen ja aikuisen 
välisen tunnesuhteen 

syntyminen tarvitsee paljon 
aikaa.



• Sopeutumattomuus

• Ulkopuolisuuden tunne

• Mustasukkaisuus

• Yritys muodostaa ydinperhe uusperheen sisään

• "Minun ja sinun lapset", kuppikunnat

Tavallista uusperheissä



Tila ja aika
• Tärkeää, että lapsilla on omaa tilaa uudessa 

perheessä.
Vanhempien olisi hyvä tehdä asioita vain omien 
biologisten lastensa kanssa, minkä lisäksi koko 

perheen on tärkeä viettää aikaa yhdessä.

• Vaikka kumppanin lapsia ei välttämättä tarvitsekaan 
rakastaa, on tärkeää, että myös hänen lastensa 

kanssa pyritään rakentamaan positiivinen ja 
luottamuksen täyteinen suhde.



Perheenjäsenten huomioiminen.

On tärkeää, että jokainen uusperheen jäsen 
tuntee olonsa tärkeäksi ja arvostetuksi. Tämän 

vuoksi yhteiset aktiviteetit, jaetut vastuut ja 
yhteiset säännöt ovat niin tärkeitä – samoin kuin 
se, että jokainen saa viettää laatuaikaa hänelle 

tärkeiden henkilöiden kanssa.

Rajojen asettaminen.

Säännöt ja rajat ovat lapsille tärkeitä, ja niistä 
kiinni pitäminen kannattaa.
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