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1 Saatekirje 

Parisuhteet alkavat ja päättyvät. Joskus ne päättyvät yhteisestä toiveesta, toisinaan taas vastoin 

toisen osapuolen tahtoa. Suomessa noin 13 tuhatta avioliittoa vuodessa päättyy eroon. Pitkän 

parisuhteen taakse jättäminen on aina uuden alku. Tämä uusi on jännittävää niin aikuiselle mutta 

monesti myös parisuhteeseen syntyneelle lapselle. Jos ja kun eroon päätyneellä pariskunnalla ei ole 

lapsia, niin päätöksenteko kuin käytännön järjestelyt ovat eron jälkeen monesti helpompia. Kun ero 

koskettaa lasta, jo eroa suunnitellessa lapsi on otettava huomioon. Jos ero tuntuu vanhemmista 

kriisiltä, voivat he olla varmoja siitä, että lapsi jakaa heidän kanssaan tämän tunnekokemuksen.  

Millä tavoin varmistan lapseni hyvinvoinnin, kun ero on perheessämme ajankohtainen? Erosta on 

tärkeä puhua lapselle mutta millä tavoin se kannattaa tehdä? Miten varmistan sen, että lapsi tulee 

kuulluksi eron aikana? Eron aikana ja jälkeen vanhemmilla on käsillään useita päätöksentekoa 

vaativia aiheita liittyen esimerkiksi lapsen asumiseen, elatukseen ja huoltoon. Eron aikana tapahtuu 

samanaikaisesti paljon asioita. Koska vanhemman tehtävä on pyrkiä pitämään elämä eron keskellä 

mahdollisimman normaalina, joutuu tämä väistämättä priorisoimaan asioita. 

Tämä julkaisu on yksi perhekeskus Uppiksen tavoista tarjota hämeenlinnalaisille vanhemmille ja 

muille aiheesta kiinnostuneille eri elämäntilanteisiin liittyvää ohjausta ja neuvontaa. 

Perhekeskuksesta perheet saavat tarvitsemaansa tukea erilaisiin elämäntilanteisiin. Uppiksen 

työntekijät ovat tavoitettavissa monin tavoin, esimerkiksi kertaluontoisella pika-ajalla, jonka 

ajankohdan voit valita itse ajanvarauskalenterista. Jotkut taas pitävät asioiden itsenäisestä 

selvittelystä omien ajatusten jäsentelyssä. Julkaisu sopii iltalukemiseksi mutta myös 

keskustelunvälineeksi oman kumppanin tai muun läheisen kanssa.  

Tähän lapsiperheessä tapahtuvaa eroa käsittelevään julkaisuun on koostettu verkosta löytyvää 

tietoa, josta voi olla hyötyä perheensä tilannetta pohtivalle vanhemmalle. Tästä julkaisusta löytyy 

luettavaa, kuunneltavaa ja pohdittavaa. Alleviivatut osuudet ovat linkkejä, jotka johdattavat eri 

verkkosivuille.  

Lue lisää Hämeenlinnan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelusta. 

Perhekeskus Uppiksen työntekijät 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/09/25/lapsi-ei-unohda-vanhempiensa-eroa
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/eron_omahoito/Pages/osio3.aspx
https://apuaeroon.fi/tietoa_erosta/eron-jalkeen-sovittavat-asiat/
https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut/apua-ja-neuvoa/perhekeskus-uppiksen-pika-ajat/
https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut/usein-kysyttya-perheasioista/
https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut/usein-kysyttya-perheasioista/
https://soundcloud.com/uppsala-talo
https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/perhekeskus-uppis/


 

 

1 Lapsi ja ero 

Kriisi. Vanhempien ero on yksi yleisimmistä elämänkriiseistä lapsen elämässä. Ero mullistaa koko 

lapsen maailman. Lapsellakin voi kestää useampia vuosia, ennen kuin hän sopeutuu vanhempiensa 

eroon. Monesti lapsi sopeutuu uuteen tilanteeseen vasta paljon vanhempia myöhemmin. 

Riitely. Tutkimukset osoittavat, että suurin riskitekijä lapsen hyvinvoinnille on vanhempien välinen 

runsas ja vihamielinen riitely – riippumatta siitä, ovatko vanhemmat yhdessä vai eivät. Usein 

vanhempien välit ovat olleet riitaisat jo ennen eroa, mikä on voinut ahdistaa lasta. Mikäli 

vanhempien välinen riitely vähenee eron myötä, ero voi olla lapsen kehityksen kannalta hyvä asia.  

Vanhemman hyvinvointi. Kuten kriisitilanteessa lentokoneessa, myös erotilanteessa vanhemman 

tulee laittaa happinaamari ensin omille kasvoilleen. Silloin hän pystyy parhaiten auttamaan lasta 

käsittelemään eroon liittyviä tunteita. Vanhempien hyvinvointi lisää lapsen hyvinvointia. 

Eron syy. Lapselle on tärkeää kertoa jokin syy vanhempien erolle. Voit kertoa lapselle vanhempien 

välisen rakkauden loppuneen ja ettei tämä liity lapseen mitenkään. Ilman selvää syytä lapsi saattaa 

syyttää itseään erosta. Erotilanteet herättävät syyllisyyden tunteita myös lapsessa, minkä takia lasta 

on autettava ymmärtämään, ettei tämä olisi voinut estää eroa. 

Siirtymät. Kaikkein stressaavinta lapselle on vanhempien välinen riitely. Toistuvat erimielisyydet tai 

muut riidat lapsen siirtyessä vanhemmalta toiselle saattavat johtaa siihen, että lapsi kokee 

aiheuttaneensa riidan ja eron. Lapsen hyödyntäminen viestinviejänä on aivan yhtä haitallista kuin 

tämän käyttäminen riitojen välikappaleena. 

Lapsen tunteet. Erotilanteessa lasta suojaa erityisesti se, jos vanhempi kykenee läheiseen 

vanhemmuuteen ja käsittelemään eron lapsessa aiheuttamia tunteita tämän kanssa. Tämän lisäksi 

lasta auttaa vanhempien riitelyn väheneminen eron jälkeen sekä muut läheiset ihmissuhteet. 

Lähteenä hyödynnetty Mielenterveystalon tuottamaa eron omahoito-opasta.  

Voit halutessasi tutustua myös perheasioiden sovitteluun, Eron ensiapupisteen toimintaan tai ensi- 

ja turvakotien liiton palveluihin. 

 

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/eron_omahoito/Pages/default.aspx
https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut/perheasioiden-sovittelu-2/
https://apuaeroon.fi/palvelu/eron-ensiapupiste-ajanvarauksella-hameenlinna/
https://ensijaturvakotienliitto.fi/kantahameenperhetyo/palvelut/
https://ensijaturvakotienliitto.fi/kantahameenperhetyo/palvelut/


 

 

2 Lasten tyypilliset stressireaktiot erotilanteissa 

Vauva- ja taaperoikäiset. Lapsi taantuu eli palaa varhaisempaan kehitysvaiheeseen. Tämä näkyy 

hänen syömiskäyttäytymisessään, nukkumisessa ja vessassa käynnissä.  Lapsella voi olla 

univaikeuksia, kuten vaikeutta mennä nukkumaan tai heräilyä. Lapsi voi takertua vanhempiinsa ja 

hänen voi olla vaikea olla erossa vanhemmista. Lapsen uusien taitojen oppiminen voi hidastua. 

3–5-vuotiaat. Lapsi voi käyttäytyä tavalla, joka ei vastaa hänen ikätasoaan. Lapsi haluaa takaisin 

vanhat lelunsa tai turvapeittonsa, hän voi imeä peukaloa ja vessassa käymiseen liittyvät taidot voivat 

heikentyä. Lapsi voi olla hämmentynyt ja hän keksii paljon mielikuvitustarinoita. Lapsi voi syyttää 

itseään erosta ja kokea syyllisyyden tunteita. Lapsi saattaa pelätä nukkumaan menoa ja uni on 

katkonaista. Hän on vanhempiaan kohtaan takertuva ja pelkää tulevansa hylätyksi. 

6–8-vuotiaat. Lapsi voi kokea olonsa kokonaisvaltaisesti surulliseksi. Hän voi tuntea itsensä hylätyksi 

ja torjutuksi. Lapsi saattaa itkeä. Hän voi pelätä pahimpien pelkojensa toteutumista. Lapsi haaveilee 

vanhempien yhteen palaamisesta. Lapsella voi olla ristiriitaisia tunnekokemuksia lojaaliudesta 

vanhempiansa kohtaan ja hän saattaa tuntea olevansa kahteen suuntaan vedetty. Lapsen voi olla 

vaikea hillitä itseään joissain tilanteissa, ja hänen käytöksensä voi olla epäjohdonmukaista. 

9–12-vuotiaat. Lapsi kykenee näkemään perheen hajoamisen selvästi, ja hän yrittää tuoda 

järjestystä tilanteeseen. Lapsi pelkää yksinäisyyttä. Lapsi voi kokea voimakasta vihaa sitä 

vanhempaa kohtaan, jota hän syyttää erosta. Lapsi voi valittaa huonoa oloa, esimerkiksi päänsärkyä 

ja mahakipua. Joskus lapsi voi muuttua yliaktiiviseksi, jotta hänen ei tarvitsisi miettiä eroa. Lapsi 

saattaa hävetä sitä, mitä omalle perheelle tapahtui.  

13–16-vuotiaat. Nuori voi pelätä yksinäisyyttä ja eristyksiin joutumista. Hän voi kokea, että 

vanhemmat jättävät hänet eivätkä ole enää saatavilla. Nuori voi pyrkiä itsenäistymään nopeammin. 

Nuoren mieltä askarruttaa ihmissuhteiden kestäminen ja hän saattaa murehtia omaa tulevaa 

parisuhdettaan. Hän saattaa kokea itsensä jatkuvasti väsyneeksi ja hänellä saattaa olla 

keskittymisvaikeuksia. Nuori kokee epämiellyttäväksi eronneiden vanhempiensa deittailun ja 

seksuaalisuuden miettimisen. Hän suree menetettyä lapsuuden perhettään.  

 



 

 

3 Eron vaiheet 

Ero on aina kriisi kaikille perheenjäsenille. Erilaiset tunteet ja ajatukset täyttävät mielen ja arjen. 

Miten minulle käy? Miten lapset voivat? Miten kaikki käytännön asiat järjestyvät? Milloin olen taas 

kunnossa? Miten voin siirtyä surusta raivoon niin nopeasti? Miten kestän kaikki nämä vaihtelevat 

tunteet? Nämä ovat kysymyksiä, joita ihmiset kysyvät kulkiessaan kivun vaiheiden läpi heidän 

eronsa jälkeen. Kaikkien vaiheiden läpikäyminen on tärkeää. 

ERO JA SEN TUOMA KIPU OVAT YKSI YLEISIMMISTÄ SYISTÄ, MIKSI AIKUISET HAKEVAT 

PSYKOLOGISTA APUA.   

Shokki. Shokkivaiheessa ihminen ei kykene ymmärtämään tapahtunutta. On vaikeaa olla tietoinen 

erosta ja nähdä mikä on uusi tilanne. Shokin aikana ihmisellä on tunnetasolla reaktion puutetta eli 

olo on ns. Turta. Olo voi olla kuin ei olisi tapahtunut mitään, elämä jatkuu niin kuin aina ennenkin 

tai ihminen voi olla toimintakyvytön tai toimia kuin robotti. Tässä vaiheessa yleensä riidellään 

helposti lapseen liittyvistä ja taloudellista asioista. Parisuhteen rikkoutumisen ja 

yhteisvanhemmuuden käsittely yhtä aikaa on haastavaa ja sen jäsentäminen vaikeaa, koska päällä 

on shokkitila. Viha, katkeruus ja suru parisuhteen päättymisestä/muuttuneesta tilanteesta estävät 

näkemästä ja sopimasta asioista aidosti lapsen tarpeista käsin. 

Menetyksen kieltäminen. Tässä vaiheessa ihminen on tietoinen siitä, että on menettänyt jotain, 

mutta ei halua hyväksyä sitä. Kieltäydytään hyväksymästä, että parisuhde on ohi, ja fantasioidaan 

suhteen jatkamisesta entisen kumppanin kanssa. Tämän vaiheen tyypillinen ajatus on, että ero on 

virhe ja harkitsematon päätös.   

Toinen osapuoli on saattanut miettiä eroa jo pitkään ja on tällöin täysin eri vaiheessa eroprosessia. 

Usein ”jätetty” on voimakkaammin kieltämisen vaiheen tunteissa ja ajatuksissa. Se, joka on 

päättänyt lopettaa suhteen, on jo käynyt shokin ja kieltämisen vaiheet läpi ja menossa uutta 

elämäntilannetta kohti.  

Kieltämisen vaiheessa mieli keskittyy ennemmin löytämään tapoja ratkaista ongelmaa yrittäen 

elvyttää parisuhdetta kuin pohtia miten uusi tilanne ratkaistaan lapsen ja aikuisten suhteen 



 

 

parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä vaiheessa tullaan kuitenkin askel kerrallaan tietoiseksi jo 

tapahtuneista sekä tulevista muutoksista. 

Syvä suru. Tässä vaiheessa hyväksytään ja ymmärretään mitä ero oikeasti merkitsee. Ihminen tulee 

tietoiseksi siitä, miten hänen elämänsä on muuttunut ja muuttuu edelleen. Tämä aiheuttaa suuria 

surun tunteita. Surullinen ihminen on usein alakuloinen, mietteliäs, pettynyt ja vetämätön. Arki, 

tulevaisuus ja ajatukset maailmasta ja itsestä näyttäytyvät usein tämän kautta.  

Suru on oleellinen tunne, jotta voidaan hyväksyä koetut menetykset. Tämä auttaa yhdistymään 

siihen, mitä on tapahtunut ja pääsemään askel askeleelta kivun yli. Surun tunteminen on raskas ja 

vaikea vaihe, mutta sen kohtaaminen ja sille antautuminen on välttämätöntä.  

Syyllisyys. Eron jälkeisistä kivun vaiheista syyllisyyden vaihe on kaikkein tyypillisin. Itsensä 

syyttäminen ilmenee eri tavoin erilaisten ihmisten kohdalla. Kun ihminen elää eron aiheuttaman 

kivun keskellä, syyllisyyden tuntemukset ovat kaikista pahamaineisimpia ja hankalimpia tunteita, 

joita tämä joutuu kohtaamaan. Itsensä syyttäminen kiusaa sinua siitä, mitä olisit voinut tehdä tai 

sanoa pelastaaksesi parisuhteen. Syyllisyyden hautominen ja sen pakkomielteinen ajatteleminen, 

mikä aiheutti eron, voi uuvuttaa henkilön psyykkisesti ja aiheuttaa vaikeaakin ahdistusta.  

Täydellisen syyllisyyden tunteminen erosta vaikuttaa kielteisesti tuleviin ihmissuhteisiin. Ja tämä on 

tietysti epäreilua tapaamiasi, uusia ihmisiä kohtaan. Pariskunta ovat kuin kahdesta jäsenestä 

koostuva tiimi, ja vastuu erosta on aina jaettava molemmille osapuolille. Yritä siis lievittää 

syyllisyyden tunnetta. Näe ero jaettuna vastuuna, ja kohdista mielesi kohti tulevaisuutta ja uusia 

kokemuksia. 

Viha. Sitten kun lakkaat tuntemasta, että ero oli sinun syytäsi, ja kun kykenet jakamaan syyllisyyden 

tunnetta kaikista tapahtumista, alat tuntea vihaa. Vihan vaihe on kaikkein ”hyödyllisin” tai 

”positiivisin.” Kun tunnemme vihaa jotain asiaa tai henkilöä kohtaan, pyrimme kaikin keinoin 

pääsemään eroon siitä. Ja kaikki tämä eron jälkeen on aivan täydellistä!  

Miksi viha on paras asia, mitä sinulle voi tapahtua tuntiessasi kipua eron jälkeen? Koska viha, hyvin 

suunnattuna, on todella voimakas tunne. Ensinnäkin se pitää sinut kaukana henkilöstä, jonka 

menetit, ja tämä on todella perusteltua voidaksesi paremmin. Eksämme kanssa yhteydessä 



 

 

oleminen kivun vaiheen aikana saa ihmiset jumittumaan syyllisyyden tai surun vaiheeseen. Tämä 

tekee eteenpäin jatkamisesta vaikeaa.  

Tulevaisuudessa saatatte kyetä olemaan ystäviä, mutta ette silloin, kun olette kivun vaiheessa. Eli 

viha voi auttaa sinua pysymään kaukana siitä henkilöstä, joka satutti sinua. Käytä vihaa kehittääksesi 

henkilökohtaista tilaasi, ajatellaksesi enemmän itseäsi ja pitääksesi enemmän huolta itsestäsi. 

Mutta ole varovainen! Älä jumitu tähän vaiheeseen, koska muuten tuo sama viha, joka ensin suojeli 

sinua, tulee kääntymään sinua vastaan. 

Hyväksyntä. Jos olet kokenut ja käyttänyt vihaa oikein, voit viimein siirtyä hyväksynnän 

vaiheeseen. Tunteet tässä vaiheessa eivät ole täysin positiivisia tai ilahduttavia. Ne ovat tunteita, 

jotka auttavat sinua näkemään sen, että mitä on tapahtunut ja se on osa elämäsi tarinaa. Ja siihen 

kuuluvat kaikki ylä- ja alamäet.  

Hyväksynnän vaiheessa olevat ihmiset alkavat olla sujut sen kanssa, mitä on tapahtunut. He alkavat 

ajatella itseään ja keskittää mielensä kohti tulevaisuutta, eikä menneisyyteen tai siihen mitä he 

menettivät. Hyväksynnän vaihe on lopullinen tie parempaan elämään eron jälkeen. Se auttaa meitä 

ajattelemaan tulevaisuuden luomista meitä itseämme varten.  

Viimeiseksi on tärkeää muistaa, että eron jälkeiset kivun vaiheet eivät ole lineaarisia eivätkä 

korrelatiivisia. Tämä on asia, jonka huomaamme erityisesti kivun alussa. Eli mitä tuoreempi on 

menetyksemme, sitä vaihtelevaisempia kivun vaiheet ovat. Voit siirtyä ensimmäisestä vaiheesta 

kolmanteen, ja toisesta vaiheesta neljänteen. Kunhan vain käsittelet menetystäsi ja koet kivun 

aiheuttamat tuntemukset, tulet näkemään, kuinka olet ottanut vain muutaman askeleen taakse ja 

monta askelta eteenpäin. 

  



 

 

4 Lasta suojaavat tekijät 

Eron jälkeinen vanhemmuus. Molemmat vanhemmat ovat tärkeässä roolissa suojatakseen lasta 

eron negatiivisilta vaikutuksilta. Kun vanhempi kykenee läheiseen, lämpimään, kuuntelevaan 

vanhemmuuteen ja käsittelemään eron aiheuttamia kysymyksiä ja tuntemuksia lapsen kanssa, lapsi 

sopeutuu helpommin eroon. Tässä auttavat mm. yhteiset keskustelut ja kirjojen lukeminen 

vanhempien eroon liittyen. 

Vanhemman pitäisi kyetä myös säilyttämään suhde lapseen sellaisena, että lapsi pysyy lapsena, hän 

voi luottaa vanhemman huolenpitoon ja hänen asioistaan huolehditaan. ja tekemisiään valvotaan ja 

niistä huolehditaan.  

Vanhemmat ovat lapselle ainutkertaisen tärkeitä aina. Lapsen sopeutumista parantaa se, että pois 

muuttava vanhempi pitää häneen katkeamatonta, ja erityisesti eron aikoihin, tiivistä yhteyttä. Näin 

lapsi konkreettisesti kokee, ettei vanhempi eroa hänestä vaan toisesta puolisosta.  

On tärkeää, että myös muualla asuva vanhempi toimii lapsen kanssa välittävänä, huolehtivana ja 

valvovana vanhempana eron jälkeen, eikä antaudu pelkästään kaveriksi tai viihdyttäjäksi. Erityisen 

tärkeätä lapselle on saada kokea, että vanhempi haluaa olla hänen kanssaan, kuulla hänen 

asioistaan, eikä hän ole vanhemmalle vain välttämätön paha. 

Eron jälkeinen riitelyn vähäisyys. Jos vanhemmat kykenevät vähentämään riitelyään eroamisen 

jälkeen tai ainakin suojaamaan lasta sen kuulemiselta, lapsen on helpompi sopeutua eron 

aiheuttamiin muutoksiin. Hyvin ristiriitaisissa perheissä vanhempien läheinen ja huolehtiva suhde 

lapseen vähentää tyttöjen käyttäytymishäiriöiden riskiä, mutta pojilla riski ei vähenny samalla tavoin 

kuin tytöillä. Vanhempien välinen ristiriitaisuus näyttää siis uhkaavan enemmän poikien hyvää 

kehitystä. 

Muut hyvät, jatkuvat ihmissuhteet. Lapsen selviytymistä erosta auttaa se, jos hänellä on hyvät, 

läheiset ja jatkuvat suhteet johonkin tai joihinkin muihin ihmisiin vanhempien ja sisarusten lisäksi. 

Usein tällaisina voivat toimia isovanhemmat, mutta myös pitkäaikainen hoitaja, opettaja tai tuttava 

voi olla tärkeä. Harrastuksen myötä lapsi voi myös saada tarvitsemaansa huomiota osakseen.  

Lue lisää erotilanteista ja lasta suojaavista tekijöistä 

https://www.vaestoliitto.fi/vanhemmuus/tietoa_vanhemmille/pienten_lasten_vanhemmat/lapset_ja_ero/suojaavat_tekijat/


 

 

5 Tarina: Lupa rakastaa 

Vaula Haavisto 

28. marraskuuta 2015 

Apua eroon Facebookissa 

Vanha, rätisevä video vuodelta 1981. Ääni kohisee ja kuva on hämärä. Pieni nainen puhuu 

painokkaasti. Hän on Judith Wallerstein, nyt jo edesmennyt professori, joka tutki, miten lapset 

kokevat vanhempiensa eron ja miten tämä kokemus vaikuttaa heihin myöhemmin aikuisina. Hän 

sanoo, että jos vanhemmat tietäisivät, mitä lapset ajattelevat erosta ja miten sen kokevat, he 

toimisivat erotilanteessa hyvin toisella tavoin. Siis miten? 

Ensinnäkin Judith Wallerstein sanoo, että erotilanteessa lapset ovat huolissaan ja peloissaan siitä, 

mitä heille tapahtuu. Lasten täytyy saada tietää, miten heidän arkensa jatkuu, missä he asuvat, mitä 

lemmikeille tapahtuu, tai mitä harrastuksia he voivat jatkaa. Toisekseen lapset ovat huolissaan 

omista vanhemmistaan. Wallersteinin mukaan tämä usein hämmästyttää vanhempia, sillä meille 

aikuisille on usein raskasta ajatella, että lapsemme ovat meistä huolissaan. Lasten täytyy saada 

tietää, miten vanhemmat järjestävät oman elämänsä uudessa tilanteessa. Etenkin pienten lasten 

huoli muualle muuttavasta vanhemmasta on usein hyvin konkreettista: missä isä tai äiti nukkuu ja 

saako hän syödäkseen. Hän kertoo lapsista, jotka vanhemman uuteen asuntoon mennessään 

ensimmäiseksi tarkistavat, onko jääkaapissa ruokaa. 

Miten vanhempien sitten kannattaisi toimia erotilanteessa? Wallerstein antaa kaksi keskeistä 

ohjetta, jotka hänen tutkimustensa mukaan vaikuttavat eniten siihen, miten lapsi selviytyy erosta. 

Ohje 1: lopettakaa riitely. Ohje 2: Varmistakaa, että lapsen suhde molempiin vanhempiin jatkuu 

tiiviinä ja katkeamattomana. 

Lasta hyödyttää ennen kaikkea se, jos hänen vanhempansa voivat lakata riitelemästä. Wallerstein 

tietää, että tämä on helpon kuuloinen resepti, mutta monille vanhemmille vaikea toteuttaa. Monet 

jäävät kiinni vihaansa ja kiistat jatkuvat vuosikausia. Lapsen kannalta parasta olisi, jos vanhemmat 

kykenisivät eronsa myötä tyynnyttämään vihan ja pettymyksen tunteensa toisiaan kohtaan ja ikään 

kuin sulkemaan oven takanaan. Oven taakse voi jättää kaiken sen ikävän ja hankalan, joka yhteiseen 

https://www.facebook.com/apuaeroon/


 

 

elämään liittyi. Lapsen selviytymisen kannalta on elintärkeää, että hän saa jatkaa katkeamatonta 

suhdettaan kumpaankin vanhempaansa. Vaikka lapsen suhde toiseen vanhempaansa olisi aiemmin 

ollut etäinen, ero voi hyvinkin olla ”toinen mahdollisuus”: tilaisuus luoda aiempaa lämpimämpi ja 

läheisempi suhde myös toiseen vanhempaan. 

Miten vanhemmat voivat auttaa lastaan erotilanteessa? Wallerstein korostaa, että lapsen täytyy 

saada nähdä omat vanhempansa rationaalisina, järkevinä ja harkitsevina ihmisinä, jotka ovat 

huolellisesti miettineet eroa ja tulleet siihen tulokseen, että se on paras ratkaisu. Lapsen on tärkeää 

kuulla, että vanhemmat ovat pahoillaan siitä, mitä tapahtui, mutta että tästä eteenpäin he koettavat 

tehdä tilannetta paremmaksi. He eroavat juuri siksi, että asiat muuttuisivat paremmiksi. Lapsen on 

hyvä tietää olevansa osa onnellista tarinaa: vanhemmat olivat onnellisia mennessään yhteen ja 

saadessaan lapsensa. He toivoivat, että kaikki jatkuisi onnellisesti, mutta niin ei käynyt ja siitä he 

ovat pahoillaan. Tärkeää on sanoa tämä lapselle ääneen. Lapselle ei tarvitse uskotella, että kaikki on 

nyt hyvin. Voi rehellisesti sanoa, että asiat saattavat olla rempallaan seuraavat kuukaudet, mutta 

vanhemmat tekevät parhaansa, jotta asiat saataisiin taas kuntoon. 

Lasta hyödyttää valtavasti, jos kumpikin vanhempi kykenee tukemaan lapsen suhdetta toiseen 

vanhempaan. Joskus lapset ajattelevat, että he jollain tapaa pettävät toisen vanhempansa, jos 

rakastavat myös toista. Tämä aiheuttaa lapselle suurta hämmennystä ja ristiriitaa. On todella 

vaikeaa puhua hyvää ja arvostaen ihmisestä, jonka kanssa on ollut onneton, mutta vanhemmat 

tekevät lapselleen suuren palveluksen, jos kykenevät puhumaan arvostavasti lapsen toisesta 

vanhemmasta ja kuuntelemaan hyväksyvästi lapsen puheita hänestä. 

Kaikkein tärkein asia on lupa rakastaa – ’loving permission’, kuten Wallerstein sanoo. Se, että 

vanhempi antaa lapselle luvan rakastaa toista vanhempaansa, tuottaa lapselle enemmän 

hyvinvointia ja mielenterveyttä kuin mikään muu yksittäinen teko, jonka vanhempi voi tehdä. 

MITEN JA MILLAISIN ARKISIN TEOIN SINÄ VOIT TUKEA LAPSESI RAKKAUTTA TOISEEN 

VANHEMPAAN? 

 

 



 

 

6 Miten voin tukea lasta erotilantessa? 

Kummallakin vanhemmalla on mahdollisuus ja kyky kuunnella, olla läheisessä suhteessa lapsen 

kanssa ja tukea lasta eron vaikutuksilta. Vanhemman tehtävänä on auttaa lasta käsittelemään eron 

herättämiä tunteita ja kysymyksiä. Vanhemman on hyvä myös tehdä lapselle selväksi, että lapsen ei 

tarvitse huolehtia vanhempien jaksamisesta. Vanhempi huolehtii itse itsestään ja lapsesta.  

Lapsella on erotilanteesta huolimatta oikeus kumpaankin vanhempaansa. Lapsella tulee olla oikeus 

ajatella kummastakin vanhemmastaan hyvää, lupa tavata kumpaakin vanhempaansa ja pitää 

yhteyttä heihin. Joskus vanhempi voi tunnistaa lapsen kokeman lojaliteettiristiriidan, kun lapsi 

yrittää miellyttää kumpaakin vanhempaansa. Lapsi saattaa esimerkiksi kertoa kummallekin 

vanhemmalle eri versiot siitä, mitä hän haluaa. Lapselle voi sanoa, että hänen ei tarvitse valita 

puolia.  

Riippumatta lapsen reaktioista erossa, yhteydenpito lapseen on aina vanhemman vastuulla. 

Vanhempi osoittaa, että hän kestää lapsen reaktiot eikä hylkää tätä vaikealla hetkellä. On tärkeää, 

että kumpikin vanhempi on läsnä lapsen arjessa eron jälkeenkin. Lapsen päivähoito, vaatehuolto ja 

kouluasiat ovat kummankin vanhemman vastuulla. Lapsen on tärkeää kokea, että hän ei ole 

kummassakaan kodissaan vieras. Hänellä on kummankin vanhemman luona oma sänky ja omat 

tavarat. Vanhempi ei ole vain viihdyttäjä tai kaveri, vaan välittävä ja valvova huolehtija eron 

jälkeenkin.  

Vanhemmat voivat suojella lasta eron vaikutuksilta pyrkimällä mahdollisimman hyvään 

yhteistyöhön keskenään. Riitelyn vähentäminen tai lapsen suojaaminen siltä auttavat lasta 

sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen. 

”YHTEINEN VANHEMMUUS ON SUJUNUT ERON JÄLKEEN PAREMMIN KUIN AVIOLIITOSSA, 

KOSKA EI TARVITSE OLLA ENÄÄ PAHOILLA MIELIN ONNETTOMAN SUHTEEN TAKIA. SELVISIN 

KOSKA KÄVIN TERAPIASSA. VOIMAVARANA OLI HALU JÄRJESTÄÄ LAPSELLE SIEDETTÄVÄ 

ELÄMÄ." 



 

 

Eron rasittavuutta voi vähentää ylläpitämällä rutiineja lapsen elämässä. On tärkeää, että muut asiat 

lapsen elämässä muuttuisivat erotilanteessa mahdollisimman vähän. Mikäli on mahdollista, 

aikuisten olisi hyvä asua niin lähellä toisiaan, että lapsen tuttu ja turvallinen ympäristö säilyy 

mahdollisimman muuttumattomana. Ystävät, koulu- ja päivähoitokaverit, tutut hoitajat, 

isovanhemmat ja muut sukulaiset ovat lapselle tärkeä voimavara erotilanteessa. Eron myötä 

tiukkeneva taloustilanne voi joskus haastaa tuttujen harrastusten ylläpitämisen.  

Lapselle voi hakea myös ulkopuolista tukea erotilanteessa. Voit ottaa yhteyttä alueesi 

perhekeskukseen saadaksesi ohjausta ja neuvontaa. Yhdessä perhekeskuksen työntekijän kanssa 

voitte miettiä, minkälaisesta tuesta lapsesi ja perheenne hyötyisi. Esimerkiksi perhekeskus Uppiksen 

tärkeä yhteistyökumppani, Hämeenlinna-Vanajan seurakunta järjestää säännöllisesti eroryhmiä. 

Samanlaista, kaikille avointa toimintaa järjestää Kanta-Hämeen perhetyö RY. Voit puhua lapsesi 

asioista myös neuvolassa tai koulun kuraattorille ja terveydenhoitajalle. Työntekijät auttavat sinut 

eteenpäin asiassasi. 

 

  

https://www.hameenlinna-vanajanseurakunta.fi/apua-ja-tukea/perheneuvonta/ryhmat-ja-kurssit
https://ensijaturvakotienliitto.fi/kantahameenperhetyo/apua_sinulle/
https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut/neuvola/
https://www.hameenlinna.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/perusopetus/oppilaan-tukeminen/oppilashuolto/
https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut/koulu-ja-opiskeluterveydenhuolto/kouluterveydenhuolto/


 

 

7 Vanhemmuus ja ero 

Vanhemman yhteydenpito lapsiin 

- Pidä katkeamatonta yhteyttä lapseen tapaamisten ja puheluiden, 

tekstiviestien sekä sähköpostin välityksellä eron jälkeen. Se antaa lapselle 

tunteen siitä, että hänestä välitetään ja häntä rakastetaan. Vaikkei lapsi ole 

kovin puhelias esim. puhelimessa, hänelle jää kuitenkin mieleen, että isä tai 

äiti ottaa häneen yhteyttä ja kyselee kuulumisia. 

 

- Pidä lupaukset lapselle tai käsittele muutokset ja esteet selvästi lapsen kanssa.  

 

- Pyri toimimaan vanhempana, ei kaverina lapsen kanssa eron jälkeenkin. 

 

- Huolehdi sovitusta elatusavusta. Se on konkreettinen tapa osoittaa lapselle 

välittävänsä ja huolehtivansa hänestä edelleen. Samaa viestiä voi välittää myös 

suhtautumalla vakavasti lapsen taloudellisiin erityistarpeisiin. 

Vanhempien väliset suhteet eron jälkeen 

- Älä hauku tai arvostele toista vanhempaa lapselle. 

 

-  Älkää riidelkö lasta koskevista asioista lapsen kuullen.  

 

- Älä urki toisen vanhemman elämää lapsen kautta. 

 

- Älä käytä lasta viestinviejänä, vaan etsi muut kanavat sopia lasta koskevat tai 

muut asiat teidän vanhempien välillä.  

 

- Älä viestitä lapselle, ettet pidä siitä, jos hän tapaa toista vanhempaansa, 

ajattelee tätä tai pitää muuten yhteyttä. 

Vanhemmuus eron jälkeen 

- Pidä huolta omasta jaksamisestasi. Ero on aikuisellekin yksi elämän kovimmista 

koettelemuksista ja on yleistä, että eroon liittyen tulee aikoja, jolloin 

aikuisellakin on tekemistä jaksamisensa kanssa. Olisi pyrittävä käyttämään 

kaikkia mahdollisia keinoja jaksaa elämää eteenpäin. 

 



 

 

- Hae tarvittaessa apua omaan jaksamiseen tai kasvatuskysymyksiin. Jos omat 

voimat ja keinot tuntuvat loppuvan, on tärkeätä hakea apua omaan oloon ja 

vanhemmuuteen. Läheisiä ystäviä ja sukulaisia kannattaa pyytää apuun. 

Vertaistukea sekä matalan kynnyksen apua on saatavilla verkosta sekä eri 

järjestöistä. Tutustu esimerkiksi Eron ensiapupisteen toimintaan. Myös 

kunnan peruspalvelut tukevat tarvittaessa. Esimerkiksi lapsiperheiden 

kotipalvelu tarjoaa tilapäistä tukea vaikeassa elämäntilanteessa. Myös kirkon 

perheneuvonta on tukenasi tarvittaessa. Seurakunnan toimintaan voit 

osallistua vakaumuksestasi riippumatta ja vaikka et kuuluisikaan kirkkoon. 

 

- Pyri huolehtimaan siitä, että lapsen elämä jatkuu iänmukaisella tavalla, sillä 

lapselle jatkuvuus on tärkeää. Lapsen asioista tulee huolehtia, hänen 

tekemisiään valvoa ja hänen toimiaan rajoittaa kuten ennenkin.  

 

- Huolehdi siitä, että suhde lapseen eron tuomista muutoksista huolimatta 

jatkuu läheisenä ja riittävänä. 

 

- Kerro erosta muille lasta lähellä oleville henkilöille. Vaikka ero onkin perheen 

ja parin keskinäinen asia, on hyvä kertoa siitä myös muille lapsen kanssa 

päivittäin oleville aikuisille, kuten opettajille ja päivähoitajille. Näin he voivat 

seurata lasta, tukeakin häntä tarvittaessa ja ymmärtää paremmin, miksi lapsen 

käyttäytyminen tai suoritustaso saattaa muuttua selvästi entiseen verrattuna. 

He voivat olla pidemmän päälle myös apuna sen ratkaisemisessa, tarvitseeko 

lapsi erityistukea erosta yli pääsemiseksi. 

Vinkkejä vanhemmille 

- Jos olet etävanhempi, voit soittaa lapsellesi säännöllisesti arkisin. Näin lapsi 

saa varmuuden, ettet ole kadonnut hänen elämästään. 

 

- Älä jää vahvan vihamieliseen ristiriidan ja tunnekuohun valtaan. Se on kaikille 

osapuolille kuin syövyttävä rikkihappo. Hae erosta riippumatta tarvittaessa 

ammattiapua, jotta voisit ymmärtää, mitkä ovat kummankin tärkeät 

peruslähtökohdat, kipupisteet ja odotukset toista kohtaan vanhempana. Näin 

annat lapselle mahdollisuudet menestyä elämässään.  

 

- Jos olet etävanhempi, pidä lupauksesi esimerkiksi tapaamisista. 

 

- Aikuisia vaivaa syyllisyys ja vastuu tilanteesta. Älä silti ryhdy selittämään pois 

lapsen surua.  

https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut/apua-ja-neuvoa/eron-ensiapu/
https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut/lapsiperheiden-palvelutarpeen-arviointi/lapsiperheiden-kotipalvelu/
https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut/lapsiperheiden-palvelutarpeen-arviointi/lapsiperheiden-kotipalvelu/
https://www.hameenlinna-vanajanseurakunta.fi/apua-ja-tukea/perheneuvonta/ryhmat-ja-kurssit
https://www.hameenlinna-vanajanseurakunta.fi/apua-ja-tukea/perheneuvonta/ryhmat-ja-kurssit


 

 

- Ilmaise lapselle, että hän on sinulle rakas. Jaa hänen surunsa, ilonsa ja 

tunteensa mahdollisuuksien mukaan.  

 

- Älä vaadi lasta valitsemaan puolta – lapsella on oikeus läheiseen 

ihmissuhteeseen molempien vanhempiensa kanssa. 

Lapsen tunteiden kohtaaminen erossa 

- Tunnista lapsen tunteet. 

 

- Ymmärrä, että tunteita esiin tuova tilanne on mahdollisuus läheisyyteen, 

jakamiseen ja oppimiseen.  

 

- Kuuntele lasta, ota osaa hänen tunteisiinsa ja anna niille oikeutus toteamalla 

esimerkiksi: ”On ihan luonnollista, että tämä tilanne tekee sinut surulliseksi 

niin kuin se tekee minutkin.” 

 

- Nimeä lapsen tunteet, sanoita erityisesti pienen lapsen tunteita. 

  



 

 

 

8 Esite: Eron ensiapu 

Eron ensiapupiste on matalan kynnyksen maksuton infopiste, jossa tarjotaan ohjausta ja neuvontaa 

asiakkaille, joita oma tai läheisen ero koskettaa. Eron ensiapupisteeseen voi tulla eron eri vaiheissa. 

Palvelulla pyritään tarjoamaan asiakkaille apua oikea-aikaisesti. Tavoitteena on, että asiakas pääsee 

asioimaan eron ensiapupisteeseen jonottamatta. Palvelun tavoite on ehkäistä erokriisien 

pitkittymistä tai tarjota tukea eroa harkitsevalle. Eron ensiapupisteen asiakkaat hakevat tukea ja 

tietoa erosta, lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisesta tai elatuksesta, parisuhdeongelmista ja –

ristiriidoista tai he haluavat tukea huoltoriitaan.  

Palvelu ei ole pitkäkestoista vaan palvelusta ohjataan vanhempia jatkotyöskentelyyn. 

Jatkotyöskentely voi tapahtua esimerkiksi lastenvalvojan, perheterapeutin, perheneuvolan, 

perheasioiden sovittelun tai perheasiain neuvottelukeskuksen kanssa. 

Eron ensiapupisteen työtä ohjaa laaja asiakasohjaus, jossa varmistetaan asiakkaan tietoisuus tarjolla 

olevista jatkopalveluista. Työskentelyssä asiakkaan tilanteeseen ei oteta henkilökohtaista kantaa, 

kunnioitetaan eri toimijoiden näkemyksiä ja luodaan keskusteleva ja avoin ilmapiiri ja noudatetaan 

sosiaalialan eettisiä periaatteita ja arvoperustaa. Työskentelyssä huomioidaan myös lapsen 

näkökulma ja tilanne erossa, sekä eri osapuolten oikeudet ja voimavarat. 

Eron ensiapupisteeseen voi tulla kuka tahansa ketä ero koskettaa, riippumatta asuinkunnasta. 

Asiakkaat, joita koskettaa ero: eroa harkitsevat, eroavat, eronneet, erosta voi olla lyhyt tai pitkä 

aika, perheessä ero: nuoret, vanhemmat, ei lapsiperheellinen, isovanhemmat. Eron 

ensiapupisteessä asiointi tapahtuu ajanvarauksella. Käynnistä ei synny asiakkuutta, eikä siitä tehdä 

kirjauksia. Asiointia varten ei myöskään tarvitse lähetettä. 

Eron ensiapupisteen henkilöstön muodostavat Hämeenlinnan kaupungin lasten, nuorten ja 

perheiden palveluiden, Kanta-Hämeen perhetyö Ry:n sekä Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan 

perheasiain neuvottelukeskuksen työntekijät. Kaikilla Eron ensiapupisteessä työskentelevillä on 

kokemusta eroperheiden kanssa työskentelystä. Eron ensiapupisteen päivystäjät ovat muun muassa 

lastenvalvojia, pari- ja perheterapeutteja sekä perhetyöntekijöitä. 

https://apuaeroon.fi/palvelu/eron-ensiapupiste-ajanvarauksella-hameenlinna/

