
 

 

 

 

Tukimateriaali ammattilaiselle 
eroperheiden kohtaamiseen 

  

Ero-opas 



Sisällys 
Napsauttamalla haluttua otsikkoa pääset 
suoraa tekstiin.  

 

Mikä ero-opas? 
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Ero ja vanhemmuus 

 Vanhempien velvollisuudet 
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 Terveydenhuollon ammattilaisena 
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 Esimerkkikysymykset 

Tuet ja palvelut 

 Paikalliset 

Valtakunnalliset 



Mikä ero-opas? 
 

Ero-opas on tehty Kainuun Sotelle 
opinnäytetyönä, sen tarkoitus on olla apuväline 
neuvolan henkilökunnalle kohtaamaan 
perheitä, joiden 
elämäntilanteessa ero on 
ajankohtaista. Oppaaseen on 
koottu perustietoa asioista, 
jotka ammattilaisen on hyvä 
keskustella vanhempien 
kanssa eroon liittyen.  

Keskeiset seikat on pyritty selkeyden vuoksi 
kuvaamaan muutaman sanan lausein, jotta 
opas ei olisi sisällöltään liian pitkä nopeasti 
tilanteen tullessa eteen. 

Oppaaseen on kerätty tietoa tuista ja 
palveluista, jotka ovat perheiden käytettävissä 
niin Kainuun alueella kuin valtakunnallisesti.   



Eron merkitys perheelle ja 
vaikutus lapseen 
 

Ero merkitsee perheen hajoamista ja voi olla 
lapsen lisäksi myös vanhempien osalta kova 
paikka, sillä elämä yhdessä päättyy. Toisaalta 
ero voi olla osapuolille helpotus, elämä on 
voinut olla siihen asti riitaisaa ja stressaavaa. 

Vanhemmat 
Psyykkiset ja fyysiset vaikutukset: 

o Monenlaiset tunteet: suru, viha, 
katkeruus, pettymys, syyllisyys, häpeä 

o Itsetunnon ja mielialan lasku 
hetkellisesti 

o Ahdistus, pelko tulevasta 
o Unettomuus 
o Ruokahaluttomuus 
o Ärtyneisyys 
o Keskittymisvaikeudet 

 

 



Lapset 
o Lapsen näkökulmasta tilanne on 

hämmentävä ja pelottava 
o Ero varmasti herättää hänessä 

kysymyksiä, niihin pyrittävä 
vastaamaan 

o Suurin haittojen aiheuttaja on 
vanhempien kommunikaatio-
ongelmat 

o Tärkeää on, että arkirutiinit pysyvät 
toistuvina lapsen elämässä 

o Auktoriteetin ja rajojen ylläpitäminen 
on tärkeää lapsen 
turvallisuudentunteen ylläpitämiseksi 
 

Seuraavassa eritelty eron vaikutuksia ja 
mahdollisia reagointitapoja eri ikäisten lasten 
kannalta. 

 

 

  

 



 

 

 

 

Imeväisikäinen:  

o Ei vielä ymmärrä eroa ja sen merkitystä, mutta 
vanhempien tunteet välittyvät hyvin 

o Hän voi reagoida syömättömyydellä, 
univaikeuksin tai suolistovaivoin 

o Huolenpito ja läheisyys vahvistavat suhdetta 
vanhempiin, sekä lapsen turvallisuudentunnetta 

 
1,5 – 3 -vuotias: 

o Ero voi näkyä lapsessa univaikeuksina, 
itkuisuutena, huomionhakuisuudella ja 
tarrautumisena vanhempiin 

o Lapsi kaipaa paljon huomiota vanhemmiltaan  
o Vanhempien jaksaminen lapsen takertuneisuuden 

vuoksi tärkeää huomioida 
o Rutiinit ja rajat ovat tärkeitä 

 
3 – 6 -vuotias: 

o Voi reagoida eroon olemalla kiltti, koska ei 
välttämättä uskalla ilmaista tunteitaan 

o Häntä huolettaa tulevaisuus ja selviytyminen 
o Voi nähdä painajaisia 
o Ikävöi toista vanhempaansa ollessaan poissa 

hänen luotaan 
o Toistuvat rutiinit, sekä rajat ovat tärkeitä 

 



Ero ja vanhemmuus 
Vanhempien velvollisuuksiin  
kuuluu prosessin aikana hoitaa käytännön 
asioita: huoltajuus ja asumisjärjestelyt, lapsen 
tapaamiset, sekä omaisuuden jakaminen. 
Heidän tehtävänsä on myös kertoa lapselle 
tilanteesta, tukea häntä ja vastata hänen 
kysymyksiinsä.

  

Vanhempien tehtävät: 

o Pysyä sovussa keskenään ja kommunikoida keskenään 
o Tukea lasta 
o Sallittava lapsen kysymykset 
o Vakuutettava ettei ero johdu lapsesta 
o Pyrkiä pitämään arkirutiinit, jotta lapsi huomaa, että jotkin 

asiat pysyvät entisellään ja hän kokee rutiinien tuomaa 
turvaa ja hallintaa elämässä 

o Pitää lapselle selkeät ja yhteneväiset rajat ja säännöt 
o Osoittaa pyyteetöntä rakkauttaan lapselle 

 Vanhemmat eivät saa: 

o Käyttää lasta aseena erossa, kuten kiristää toista 
vanhempaa tapaamisoikeuksilla 

o Vähätellä tai haukkua toista vanhempaa lapsen kuullen 
o Riidellä lapsen kuullen, se on vahingollista lapselle 
o Kilpailla lapsen suosiosta, olemalla ”mukavampi” 

vanhempi kuin toinen (lahjominen) 
o Uuden rakkaussuhteen synnyttyä syrjäyttää lasta 



Erosta puhuminen 

Terveydenhuollon ammattilaisena  
Perheen ongelmat tulisi tunnistaa jo varhaisessa 
vaiheessa, jotta heidät voitaisiin ohjata 
tarvittavien tukien ja palveluiden piiriin.  

 

Tilanteen ottaminen puheeksi:  

Perheen hankaluuksista puhuminen voi olla vanhemmille 
vaikeaa, helpompaa voi olla se, että ammattilainen kysyy 
perheen tilanteesta ja tapahtuneista muutoksista. 

”Onko perheessänne tapahtunut viime aikoina 
muutoksia, millaisia?”  

 

Huomioitavia asioita kohtaamisessa: 
o Ammattilaisen tulee suhtautua asiakkaiden eroon 

puolueettomasti 
o Molemmat vanhemmat on pidettävä ajan tasalla 

lapsen elämään vaikuttavista asioista 
o Havaitut huolenaiheet perheen tilanteesta on 

syytä ottaa esille 
o Ammattilainen ohjaa vanhempia asioissa 

pyrkimyksenä edistää lapsen etua, sillä 
vanhemmat voivat olla tilanteessa sokeita lapsen 
todellisille tarpeille 

o Erilaisten tunteiden salliminen  
o Vanhempien kannustaminen tukiryhmiin 

 

 



Ero ja lapsi 
Ammattilaisen on ohjeistettava vanhempia 
puhumaan lapselle erosta hänen ikänsä ja 
kehitystasonsa mukaan.  

Alle kouluikäiselle erosta on sopiva kertoa noin 
kaksi viikkoa ennen varsinaista erotapahtumaa. 

 
Seuraavassa lyhyesti eri-ikäisten lasten kohdalla 
siihen, miten erosta kerrotaan, sekä hänen 
mahdollisia reagointitapojansa. 

 

Imeväisikäinen 
Hän ei vielä ymmärrä eron merkitystä, eikä hänelle voi siitä 
kertoa. Hän tarvitsee kuitenkin paljon vanhempiensa 
huolenpitoa, sillä jo pieni lapsi aistii ja reagoi vanhempiensa 
tunnetiloihin ja olemukseen. 

1,5 – 3 -vuotias  
Erosta voi kertoa, sillä hän havainnoi jo ympäristöään. Hyviä 
keinoja ilmaisuun ovat piirtäminen tai käsinuket.  

Erosta kertominen voi tapahtua piirtämisen tai tarinan keinoin. 
Valmiudet vanhempien eron käsittelyyn vähäiset. 

Reagoi vanhempien eroon itkuisuudella, univaikeuksin ja jo 
opittujen taitojen taantumisella. 

 



 
 

Esimerkkikysymyksiä ammattilaiselle eron 
ollessa ajankohtainen: 

→ Millaisia tunteita ero sinussa herättää, 
miksi?  

→ Miten tilanne on vaikuttanut 
hyvinvointiisi ja normaaliin arkielämään? 
(Uni, ravinto, päivärytmi, sosiaaliset 
suhteet, työ…) 

→ Voitko keskustella asiasta luotettavan 
läheisen kanssa? 

→ Saatko tukea eroon lähipiiriltä? 
→ Haluatko keskustella asiasta 

ammattilaiselle?  

3 – 6 -vuotias 
Lapsi kuvittelee herkästi olevansa vastuussa ja voi kokea 
syyllisyyttä, jolloin vakuuttaminen syyttömyydestä on 
tärkeää.  

Puhuminen ja eron syiden selittäminen yksinkertaisesti 
tarinoiden avulla voi helpottaa.  

Tärkeä lapselle kerrottava tieto on se, että vanhemmat 
muuttavat erilleen johtuen heidän ongelmistaan (ei lapsen 
takia), sekä missä lapsi tulee asumaan jatkossa. 
 



→ Onko lapselle kerrottu tilanteesta, miten 
hän on asian ottanut vastaan? 

→ Oletteko sopineet huoltajuudesta? 
→ Miten asumisjärjestelyt jatkossa hoituu? 
→ Miten lapsen tapaamiset hoidetaan, onko 

lapselle kerrottu milloin tapaamiset 
tapahtuvat? 

→ Onko asioiden järjestelystä koitunut 
ongelmia, millaisia? 

 

 



Tuet ja palvelut 

 

Paikalliset Kainuun 
alueella 
 

Kainuun kriisikeskus 
www.mielenterveysseurat.fi/kainuu/kriisikeskus/ 

Tukea ja apua kaikille kainuulaisille, apu maksutonta ja 
sitä voi hakea myös nimettömänä. 

Ajanvaraus arkisin klo.  9 - 15   044 782 6030 

Aukioloajat: 
Ma - To klo. 9 - 16 
Pe klo. 9 - 15  

Osoite: Koskikatu 1, 87200 Kajaani 

 

Kajaanin perheasiain neuvottelukeskus 
www.kajaaninseurakunta.fi/apua-ja-tukea/ihmissuhteet  

Yhteys joko yksin tai yhdessä kumppanin kanssa. 
Keskustelut luottamuksellisia ja maksuttomia, 
palveluiden käyttäminen ei edellytä kirkon jäsenyyttä. 

Ajanvaraus ti ja to klo. 9 – 11  08 6172 2226 tai 
     044 7444 276 
Osoite: Brahenkatu 14, 87100 Kajaani  

http://www.mielenterveysseurat.fi/kainuu/kriisikeskus/
https://www.kajaaninseurakunta.fi/apua-ja-tukea/ihmissuhteet


Kainuun yksin- ja yhteishuoltajat ry 
www.kainuunyht.yhdistysavain.fi  

Tarjoaa jäsenilleen monenlaista toimintaa pääasiassa 
Kajaanin alueella. Vertaistukiryhmät, olohuonetoiminta, 
retket ja muut tapahtumat.  

Ota yhteyttä: kainuunyht@gmail.com 

 

Mannerheimin lastensuojeluliiton 
lastenhoitoapu 
www.kainuunpiiri.mll.fi/perheille/lastenhoitotoiminta/  

MLL:n kouluttamat luotettavat lastenhoitajat, hoitajana 
voi toimia 16-vuotta täyttänyt henkilö. 
Hoitajille maksetaan 8,20€ tuntipalkka, mikäli asiakas 
haluaa MLL:n Kainuun piirin huolehtivat palkanmaksun, 
veloitetaan perheeltä 10,50€ /tunti. 

Hoitajatilaus 

Arkisin klo. 9 - 12  044 313 1905 

sähköpostitse kainuu@mll.fi tai täyttämällä sähköisen 
lomakkeen osoitteessa https://kainuunpiiri.mll.fi/  

 

 

Lastenvalvojien yhteystiedot Kainuussa 
https://sote.kainuu.fi/ero-lapsiperheessa  

http://www.kainuunyht.yhdistysavain.fi/
http://www.kainuunpiiri.mll.fi/perheille/lastenhoitotoiminta/
https://kainuunpiiri.mll.fi/
https://sote.kainuu.fi/ero-lapsiperheessa


Lastenvalvoja vahvistaa sopimukset lapsen elatuksesta 
sekä huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta sekä 
hoitaa avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten 
isyyden selvittämistä koskevat asiat. 

Kajaani, Paltamo ja Ristijärvi: Kajaanin perhekeskus 

Koivukoskenkatu 14, 4. krs, 87100 Kajaani  

Puhelinaika ma - pe klo. 9 - 10  
044 797 0434 tai 044 497 5025  

Kuhmo: Kuhmon perhekeskus 

Kainuuntie 89, 88900 Kuhmo  

Puhelinaika ma - pe klo 9 - 10 
044 750 2167 

Sotkamo: Sotkamon perhekeskus 

Keskuskatu 9, 88600 Sotkamo  

Puhelinaika ma - pe klo 9 - 10 
044 750 2167 

Hyrynsalmi ja Suomussalmi: Suomussalmen 
perhekeskus 

Välskärinkuja 1, 89600 Suomussalmi  

Puhelinaika arkisin klo 9 - 10  
044 750 2167 
 

Lapsiperheiden kotipalvelu 
https://sote.kainuu.fi/lapsiperheiden-kotipalvelu  

https://sote.kainuu.fi/lapsiperheiden-kotipalvelu


Tarkoitettu tilapäisen lasten-/kodinhoitoavun tarpeessa 
oleville lapsiperheille. Apu voi olla esimerkiksi 
lastenhoitoa tai kotitöitä. Kotipalvelun tarve arvioidaan 
tapauskohtaisesti. Pitkäkestoinen palvelu edellyttää 
palvelutarpeen arviota ja asiakassuunnitelmaa. 
Työntekijän ja perheen välinen suhde perustuu 
luottamuksellisuuteen. Kotikäynnit kirjataan 
asiakastietojärjestelmään. 

Kotipalvelupyynnöt: 
Kajaani, Paltamo ja Ristijärvi, 044 797 4434 
Koivukoskenkatu 14, 87100 Kajaani  

Kuhmo ja Sotkamo, 044 797 4387  
Keskuskatu 9, 88600 Sotkamo  

Hyrynsalmi ja Suomussalmi, 044 797 4386  
Välskärinkuja 1, 89600 Suomusalmi  
 
Lisätietoja: 044 710 0375 

 

  



Perhetyö 
https://sote.kainuu.fi/perhetyo 

Lapsiperheiden auttamista ja tukemista arjessa esim. 
keskustelua, ohjausta, neuvontaa ja mallintamista sekä 
yhdessä tekemistä.  
Tavoitteena 

→ perheen omien voimavarojen ja 
toimintakyvyn vahvistaminen 

→ vanhemmuuden tukeminen 
→ vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen 

tukeminen 
→ lapsen ja nuoren hoidon ja kasvatuksen 

tukeminen 
→ sosiaalisten verkostojen laajentaminen 
→ perheen elämänlaadun parantaminen ja arjen 

hallinta 
→ perheen itsenäinen selviytyminen arjessa 

 
Perhetyön hakemus tulostettavissa yllä olevasta linkistä. 

Lisätietoja: 044 797 4878 

 

  

https://sote.kainuu.fi/perhetyo


Perheneuvola 
https://sote.kainuu.fi/palvelut/perheneuvola  

Perheneuvola palvelee neljässä toimipisteessä lapsia, 
nuoria ja perheitä. Perheneuvolan tehtävänä on tukea 
lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa.  
 
Perheneuvola järjestää perheasioiden sovittelua, 
eroasioissa tavoitteena on rakentava eron suunnittelu 
sekä vanhemmuuden jatkuminen yhteistyössä parisuh-
teen päättymisestä huolimatta. Sovittelu on käytännön 
asioihin ja tulevaisuuteen keskittyvää. Sovitteluun voi 
hakeutua joko yhdessä tai erikseen. 
https://sote.kainuu.fi/perheasioiden-sovittelu 

 

Kajaani, Paltamo, Ristijärvi:  
Puhelinaika uusille asiakkaille  
ma, ke – pe klo. 10 - 11.30 044 797 4151 (toimisto) 
Koivukoskenkatu 14, 4. krs, 87100 Kajaani  

 
Kuhmo: 
Sosiaalityöntekijä: 044 797 0204 
Psykologi: 044 797 0205 
Toimisto: 08 6156 5676 tai 044 797 0366 
Kainuuntie 89, 88900 Kuhmo  

 
 

https://sote.kainuu.fi/palvelut/perheneuvola
https://sote.kainuu.fi/perheasioiden-sovittelu


Sotkamo: 
Puhelinaika ti ja to 
Sosiaalityöntekijä: 044 797 0276 
Psykologi: 044 797 0173  
Keskuskatu 9, Sotkamon terveysasema, PL 60, 88601 
Sotkamo 

 
Suomussalmi, Hyrynsalmi:  
Sosiaalityöntekijät:  
044 797 4497, 044 777 3040, tai 044 743 9432 
Välskärinkuja 1, 89600 Suomussalmi  
 
Toimisto: 08 6156 6154 ja 044 797 4377 
Koksarinkuja 9, 89600 Suomussalmi  

 

 

Valtakunnalliset ja verkossa 
 

Tukinet.net 
https://www.tukinet.net/  

Internetissä toimiva kriisikeskus, maksutonta tukea. 
Sivuston kautta löytyvät keskusteluryhmät, ja 
palveluhakemistossa mm. kolmannen sektorin 
tukipalvelut. Aineistokantaan kerätty materiaalia 
erilaisista kriisitilanteista ja mielenterveyttä 
käsittelevistä aiheista.  

https://www.tukinet.net/


 

YVPL – Yhden Vanhemman Perheiden Liitto 
https://www.yvpl.fi/liiton-tukitoiminta/eroinfo/  

Eroinfopäivystys: Kun haluat keskustella, kuinka lapsen 
elatusapu lasketaan, miten lapsen asuminen, huolto ja 
tapaamiset muualla asuvan vanhempansa kanssa 
järjestetään eron jälkeen. 
ma - to klo. 10 – 16 
ke klo. 10 – 19   
020 774 9800  
(hinta 0.0835 e/puhelu + 0.0702 e/min. (lankapuhelin) (alv 24 %) 
tai 0.0835 e/puhelu + 0.1717 e/min. (matkapuhelin) (alv 24 %) 
 

 

 

Erosta elossa 
https://www.miessakit.fi/fi/toimintamuodot 

Palvelu, joka tukee ja opastaa miehiä ero-ongelmien 
käsittelyssä ja erossa selviämiseen. Toiminnan avulla 
miehet saavat keskusteluapua, neuvontaa sekä 
vertaistukea. Tämän palvelun keskeisenä tavoitteena on 
pitää miehen ja lapsen suhteen jatkuminen eron 
jälkeen.   

 

https://www.yvpl.fi/liiton-tukitoiminta/eroinfo/
https://www.miessakit.fi/fi/toimintamuodot


Vertu – vertaispuhelin 
http://www.isätlastenasialla.fi/   

Isät lasten asialla ry:n VERTU vertaistuki-puhelin on 
palvelu kaikille, joiden yhteys omaan lapseen on eron 
jälkeisessä tilanteessa estynyt tai hankaloitunut, tai 
joilla on uhkaavat merkit tällaisesta mahdollisuudesta 
ilmassa. 

Palveluun soittamalla saa puhua eron liittyvästä 
tilanteesta, mukaan lukien viranomaisten kanssa 
asiointi. Ja miettiä ratkaisuja tilanteen parantamiseksi.  

 

 

 

 

Kela 
http://www.kela.fi/ero-perheessa 

Jos vanhemmat eroavat, toiselle vanhemmalle jää 
lapset. Tällöin etävanhemman tulee maksaa elatusapua. 
Vanhemmat sopivat elatusmaksun suuruudesta, 
tapaamisoikeuksista sekä lapsen asumisjärjestelyistä.  

Elatusapu = elatussopimuksen tai -päätöksen mukainen 
rahamäärä, jonka elatusvelvollinen vanhempi maksaa 
lapsen elatusta varten.  

http://www.is%C3%A4tlastenasialla.fi/
http://www.kela.fi/ero-perheessa


Elatustuki = Kelan maksama etuus, jolla turvataan 
lapsen elatus, jos lapsi ei saa elatusapua 
elatusvelvolliselta vanhemmalta.  

Elatusvelvollinen = vanhempi, joka on elatussopimuksen 
tai tuomioistuimen päätöksen mukaan velvollinen 
maksamaan elatusapua.  

Etävanhempi = elatusvelvollinen, joka ei asu lapsen 
kanssa.  

Lähivanhempi = lapsen kanssa asuva vanhempi.   
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