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Parisuhteen päättämisen ydinkipu

• Miten erota puolisosta tunnetasolla?



Kun tiet eroavat

• Ero rikkoo paljon
❖ ”perheen hajoaminen”

❖ ”kodin särkyminen”

– Parisuhde katkeaa

– Suhteet sukulaisiin muuttuvat



Tuskallinen ero

• Inhimillisen elämän suurin 
onnettomuus?

• Yksilötasolla eron läpi eläminen 
voi viedä vuosia

• Ero tapahtuu monella alueella, 
monesti eriaikaisesti:

juridinen
sosiaalinen

taloudellinen
psyykkinen ero

erovanhemmuus
• Varsinainen työ tapahtuu 

tunnetasolla



Lapsen näkökulma
• Aikuisen erotyö auttaa lasta
• Parisuhde päättyy, mutta vanhemmuus säilyy

Lapsen kysymys: miten minun käy? Miten elämäni muuttuu?
-lapsen ihmissuhteiden turvaaminen
-lapsen kehityksen turvaaminen

• Lapsi on suhteessa myös vanhempiensa väliseen suhteeseen
Lapsen mielessä vanhempipari on aina jonkinlaisena



Eron pettymys

• Tunteet syntyvät reaktioina tarpeiden ja toiveiden 
toteutumiseen tai toteutumattomuuteen.

• Ero on osa jatkumoa, jossa tärkeät toiveet ja tarpeet eivät 
ole päässeet toteutumaan

• Viimeinen piste pettymyksien ketjussa:
– elämänpituiseksi liitoksi unelmoitu suhde katkeaa



Erotiedon saaminen

• Yllättävä ero, ”kuin pommi”
➢ jähmettyneet tunteet, pahan aavistus

• Hitaasti hiipivä ero
➢pahat aavistukset ja toivon vilahdukset vaihtelevat
➢ tunteiden vuoristorata pettymyksestä toivoon, surusta vihaan, 

lamaantumisesta masennukseen
➢eropäätöksen edessä ensimmäinen tunne helpotus



Koko ihminen reagoi
• Eroprosessi on suuri elämänmuutos, johon ihminen reagoi 

kokonaisvaltaisesti:
– masennus, ahdistus, tuskaisuus
– keskittymiskyvyn puute, työkyvyn katoaminen, aikaansaamattomuus
– uni- ja syömishäiriöt
– itsetunnon lasku, itseluottamuksen kadottaminen
– vanhemmuuden heikkeneminen: sietokyvyn lasku, kärttyisyys, 

itkuherkkyys



Kukin reagoi tavallaan

Jokainen oirehtii eron stressiä 
omalla tavallaan.

Jonkun oireet ovat vähäisiä ja 
selviämiskyky tallella.

Toiselle kasaantuu sekä 
tunne-elämän kuormaa että 
somaattisia oireita.



Keskittyminen itseen

Vain omia ajatuksia ja tunteita 
voi työstää

-ei toisen!

Keskittyminen toiseen voi olla 
yritys paeta omia ahdistavia 
tunteita.

Keskittyminen itseen auttaa 
selviytymään:

• tilaa omien tunteiden 
löytämiselle ja tuntemiselle

• tunteiden kerroksellisuus: 
helpotusta ja kaipausta



Itsetunto

• Laskee useimmiten jo suhteen 
aikana, kun vuorovaikutuksessa 
on syyttelyä, arvostelua ja 
negatiivisuutta; jatkuu eron 
tullessa

• Luottamuksen puute on myös 
itsessä olevaa sisäistä 
työstettävää:
• ”En voi luottaa enää 

kumppaniini”

• ”Voinko luottaa edes omaan 
kykyyni arvioida itseä ja toisia?”

• Menossa kohti parempaa, kun 
kykenee arvioimaan:
• missä itse onnistui ja missä 

epäonnistui

• mikä oli omaa ja mikä toisen 
osuutta



Itsetunnon nostaminen
• Mieti, mitä hyvää sinussa on.
• Tarkastele ja muuta ihmissuhteitasi 

positiivisempaan suuntaan.
• Vapaudu itseäsi koskevista kielteisistä 

uskomuksista.
• Avaudu kuulemaan ja vastaanottamaan 

itsestäsi myönteistä palautetta.
• Muuta käyttäytymistäsi jollain tavalla.
• Anna ja ota vastaan kosketusta.
• Viesti avoimemmin, rehellisemmin ja 

rohkeammin.
• Hae vertaistukea tai apua terapiasta.



Lukkiutunut tunne

• juuret menneisyydessä; 
– tunnetta ei ole saanut ilmaista, sitä ei ole käsitelty eikä 

hyväksytty

• kun joku tunne tukahdutettu jo lapsuudessa, 
ihmisen on vaikea kokea tuota tunnetta ennen 
kuin se on päästetty irti menneisyyden kahleista

• kriisi on mahdollisuus vapauttaa lukkiutunut 
tunne ja tehdä tilaa aidolle tunne-elämälle
– sekä suru- että traumatyön piirteitä



Tunteiden tunteminen ja 
ilmaiseminen

• Tunteet voivat tulvia yli 
äyräiden tai olla vaikeasti 
tavoitettavia, piiloutuvia

• Tunteet ovat kehollisia 

- kurkkua kuristaa, vatsaa  
vääntää, sydän tykyttää…

• Tunteita voi ilmaista ja 
purkaa puhumalla ja 
kirjoittaen

Ja/tai toiminnallisesti 
piirtäen, liikkuen…



Harkinta ja kontrolli
• Ex-kumppanin ja lasten kuullen

• Vastuu omista tunteista ja niiden ilmaisusta 
on itsellä



Vihaa vai 
välinpitämättömyyttä?
• Rakkauden vastakohta ei 

ole viha, vaan 
välinpitämättömyys.
– Jos ero ei  aiheuta 

minkäänlaisia tunteita, 
voidaan kysyä, onko 
rakkautta koskaan 
ollutkaan.

– Tunteita ei voi käskeä tai 
kieltää, mutta niitä 
voidaan ohjailla.

• Tunteen äärellä on 
viisasta pysähtyä: mitä 
tunne kertoo minusta? 
Mitä se kertoo tarpeistani 
ja toiveistani?

• Eron yhteydessä viha, 
pelko ja suru ovat 
tervehdyttäviä tunteita 



Suremme sitä, mikä oli tärkeää!

• Reaktio menetykseen: 
-Yhteisen tulevaisuuden menetys
-Täyttymättömien toiveiden sureminen

Suru auttaa luomaan muistoja
muistelu, hyvästijättö, viimeinen vierailu, surukirje

Suru auttaa luopumaan menneestä
Suru tekee tilaa kiitollisuudelle



Aikaa surulle

• Ensin on kohdattava se, mitä 
elämältä toivoi ja mikä ei 
toteutunutkaan.

• Eheytymisprosessissa mietitään, 
mitä menneestä voi oppia.
– Mahdollisuus oppia tuntemaan 

itseä paremmin
– Mahdollisuus välttää aiemmat 

sudenkuopat jatkossa
– Päästetään irti katkeruudesta, 

luovutaan syytöksistä
– Muistetaan rakkaus, joka joskus 

on ollut

• Uusi elämänvaihe kohdataan 
uusin, realistisin eväin.



Irti päästäminen

• Merkkejä siitä, että ihminen on 
irrottautunut entisestä puolisostaan:
– hän ajattelee tätä enää silloin tällöin, ei 

joka päivä. 
– entisen puolison tapaaminen ei enää 

järkytä tunteita tai nosta pintaan vihaa. 
– entisestä irrottautunut voi hyväksyä, 

että puoliso on löytänyt uuden suhteen.
– oma elämä alkaa hahmottua yksin tai 

lasten kanssa elettäväksi arvokkaaksi 
elämäksi.

– entinen puoliso ei liity omaan elämään 
muuten kuin lasten vanhempana. 



Syyllisyydestä ymmärrykseen
• Jättäjien ja jätettyjen tunne
• Teot, sanat entistä 

puolisoa/itseä/lapsiamme 
kohtaan

• Aiheellinen syyllisyys
– Tiedän mihin syyllisyys liittyy
– Voin olla pahoillani, joitain 

asioita voi korjata
– Pystyn tekemään päätöksiä

• …vai rannaton syyllisyys?
– Voi liittyä omien halujen ja 

toiveiden kieltämiseen
– Ylipaisunut kahlehtii elämää
– Oltava täydellinen?



Anteeksiantaminen 
–mahdoton tehtävä?

• Anteeksiantaminen on tahdon 
valinta

• Anteeksiantaminen voi olla 
työläs tie

• On tiedettävä, mitä antaa 
anteeksi

• Eron jälkeen anteeksiantaminen 
on yksilön oma prosessi

• Anteeksiantaja vapauttaa itsensä



Itsensä armahtaminen

• itsensä armahtaminen 
haaksirikon jälkeen on 
monelle vaikea paikka

• itselle nähdyksi tuleminen 
– kipeimmät peitetyt tunteet

• ehjä, hyväksyvä rakkaus  
– armo eheyttää 
– armoon kuuluu myös 

itsensä armahtaminen
• raja itsensä syyttelylle!



Vakaumus ja ero

• Vakaumus: Avioliitto 
kestää, kunnes kuolema 
erottaa.
– Jotkut sinnittelevät 

ylivoimaisen vaikeassa, 
jopa elämää rikkovassa 
parisuhteessa voimiensa 
äärirajoilla

– Vaikeus kertoa erosta 
tutuille



Yksin, mutta ei sittenkään yksin
” Hän on sinun kanssasi, hän ei jätä sinua yksin eikä hylkää 
sinua.  Älä lannistu, älä pelkää.” (5 Ms 31:8)



Nyt tarvitaan ystäviä

• Eroprosessissa toisilla on halu olla yksin, jäädä kotiin ja eristäytyä
– Taustalla epävarmuus, mitä sanoa tai pelko siitä, että ei hallitse tunteitaan

• Joitakin masentaa epäonnistuminen ja häpeä ja siksi he karttavat tuttuja 
ympyröitä

• Toiset hakevat kuuntelijaa ja ymmärtäjää

• Olipa eron kokenut sosiaalinen luonne tai ei, hän tarvitsee välttämättä ystäviä:
– tuttavapiiri, saman kokeneet

– somen keskustelupalstat



Kriisi on 
mahdollisuus

• Psyykkisen työn hedelmiä:

– Elämäntarina eheytyy

– Vanhemmuus vahvistuu 

– Itsetuntemus lisääntyy

– Arvostus itseä kohtaan kasvaa

• Uusi elämänvaihe alkaa



Erosta toipuminen

• Vuoren huipulle kiipeäminen kestää 3-5 vuotta, 
puurajalle päästään vuodessa. (Bruce Fisher: 
Jälleenrakennus)

• Erosta eheytyminen on välillä täyttä työtä, 
mutta erosta voidaan toipua.




