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1 Saatekirje 

Parisuhteet alkavat ja päättyvät. Joskus ne alkavat luonnollisesti, toisinaan päättyvät vastoin omaa 

tahtoa. Noin 13 tuhatta avioliittoa vuodessa päättyy eroon, tämän koskettaessa vuosittain noin 30 

tuhatta lasta. On todennäköistä, että eron myötä molemmat vanhemmat löytävät lopulta uuden 

parisuhteen. Ennemmin tai myöhemmin kaksi aikuista saattaa havahtua siihen, että olemme 

perustamassa uusperhettä. Yhdessä perheessä perheytyminen voi tapahtua kivuttomasti, toisessa 

harmoniaa ei meinaa löytyä vuosienkaan jälkeen.  

Perheytyminen ei ole itsestään selvää. Uusperheet herättävät ihmisissä kirjavia ajatuksia ja tunteita: 

tuleeko minustakin väistämättä ilkeä äitipuoli tai entä jos en pysty hyväksymään uuden puolison 

lapsia? Tai mitä jos uusperheessämme ihmiset tuntevat kaikesta huolimatta olonsa ulkopuoliseksi? 

Jokainen uusperhe on uniikki ja yksilöllinen, koska näin on myös perhekäsityksemme. Esimerkiksi 

Sonjalla on kokemusta uusperheytymisestä sateenkaariperheessä. Koska perheitä ja 

perhekäsityksiä on niin monenlaisia, kaikilla uusperheen jäsenillä on oikeus neuvontaan ja tukeen, 

vaikka tätä ei kokisi tarvitsevansa. 

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 parisuhteita ja uusperheitä käsittelevään julkaisuun on koostettu verkosta löytyvää tietoa, 

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

luettavaa, kuunneltavaa ja pohdittavaa. Alleviivatut, vaaleansiniset osat tekstistä ovat linkkejä, jotka 

johdattavat lukijan eri verkkosivuille.  

Lue lisää Hämeenlinnan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palveluista 

Perhekeskus Uppiksen työntekijät 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/09/25/lapsi-ei-unohda-vanhempiensa-eroa
https://uusperhe.fi/uusperheen-myytit/
https://hidastaelamaa.fi/2019/10/uusperheessa-tunnetaan-tunteita-jotka-saattavat-hammentaa/#f91bd329
https://hidastaelamaa.fi/2019/10/uusperheessa-tunnetaan-tunteita-jotka-saattavat-hammentaa/#f91bd329
https://hidastaelamaa.fi/2019/10/uusperheessa-tunnetaan-tunteita-jotka-saattavat-hammentaa/#f91bd329
https://yle.fi/uutiset/3-10166930
https://www.supla.fi/audio/3718425
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/
https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/perhekeskus-uppis/


 

 

2 Tietoa uusperheistä 

Mikä uusperhe on? 

- Uusperhe syntyy kahden aikuisen parisuhteen myötä, kun uuspari perustaa perheen. 

 

- Uusperheen vanhemmalla tai heistä molemmilla on entuudestaan lapsi tai lapsia. Toisen 

vanhemman luona, muualla asuvat lapset kuuluvat myös uusperheeseen. 

 

- Uusperhe on perhekokonaisuus, joka on usein monimuotoinen ja muuttuva yhdistelmä 

minun, sinun ja meidän lapsia. 

 

- Uusperheessä rakennetaan uusia ihmissuhteita ja opetellaan toimimaan uusien 

aikuisten ja lasten kanssa. 

 

Perheytymiseen liittyy erilaisia vaiheita: 

Unelma onnesta. Uusi perhe on uusi alku! Miten lapset sopeutuvat? Voisivatko 

vanhempani vielä palata yhteen? Haaveiden, toivein ja tunteiden kohtaaminen ja 

kuulluksi tuleminen on tärkeää 

 

Hämmennys ja ristiriidat. Miksi uusperhe ei toimi? Mikä on minun perheeni? Olenko 

ulkopuolinen? Mikä on roolini äitipuolena/isäpuolena tai lapsena? Vaiheiden 

tunnistaminen voi helpottaa hämmennystä ja ristiriitoja sekä lisätä ymmärrystä 

perheenjäsenten välillä 

 

Tiedostaminen ja toiminta. Mitä minä tunnen ja tarvitsen? Voimmeko ymmärtää 

toisiamme? Miten uusi parisuhde saa tilaa? Millaisia ovat tämän perheen tavat toimia? 

Miten ratkaisemme ristiriidat ja rakennamme uutta? Voisiko joku tukea meitä? 

 

Vakaus ja sitoutuminen. Kohtasimme haasteet yhdessä! Perheellämme on rajat, omat 

tavat, arjen rituaalit, perinteet ja historia. Jokaisella on tilaa perheessämme ja me 

olemme perhe! 

 

Tiedostaminen ja toiminta. Mitä minä tunnen ja tarvitsen? Voimmeko ymmärtää 

toisiamme? Miten uusi parisuhde saa tilaa? Millaisia ovat tämän perheen tavat toimia? 

Miten ratkaisemme ristiriidat ja rakennamme uutta? Voisiko joku tukea meitä? 



 

 

3 Parisuhde uusperheissä 

Parisuhde  

- Kantava voima 

 

- Rakentuu kahden erilaisen vanhemman, erilaisen maailman ympärille 

 

- Molempien menneisyyden hyväksyminen on osa uusparisuhdetta 

 

- Vanhemmilla on selkeät roolit ja yhteisesti sovitut rajat 

 

- Hyvä ja avoin vuorovaikutus puolisoiden välillä 

 

- Kahdenkeskisen ajan löytyminen on tärkeää 

 

- Uusparin hyvinvoiva parisuhde tukee vanhemmuutta ja perheen rakennetta sekä 

vahvistaa näin lasten turvallisuuden tunnetta 

Parisuhde uusperheessä 

- Uusperheessä vanhemmuus ja parisuhde kulkevat rinnakkain alusta alkaen 

 

- Uusperheen vanhempien tärkein kasvutehtävä on tiedostaa tosiasia, että 

vanhemmuussuhde entiseen puolisoon säilyy, vaikka parisuhde päättyy 

 

- Sosiaalinen vanhemmuus rakentuu yhteisen ajan myötä arjessa 

 

- Erilaiset odotukset, kokemukset ja toiveet elävät koko ajan uusperheen arjessa 

 

Lapsi ja nuori uusperheessä 

- Vanhemman uusi parisuhde, yhteen muuttaminen, mahdolliset uudet sisarukset ja näin 

muotoutuva uusi perhe ovat lapselle kokonaisuudessaan iso elämänmuutos 

 

Uusperheen tuomiin muutoksiin ja sopeutumiseen tarvitaan 

- Aikaa 

 

- Lapsen ajatusten, mielipiteiden ja tunteiden kuulemista sekä hyväksymistä 



 

 

- Tietoa perheessä tapahtuvista muutoksista, aikatauluista ja rytmeistä sekä 

pelisäännöistä 

 

- Uusperheen vanhempien ja lasten yhteisiä hetkiä ja läheisyyttä, jotka vähentävät lapsen 

ulkopuolisuuden tunnetta uudessa tilanteessa 

 

Uusperheeseen muotoutuu lapsille uusia tapoja ja sääntöjä 

- Perhepalaverit on koettu uusperheissä hyväksi tavaksi sopia yhteisistä asioista siten, että 

kaikki perheenjäsenet tulevat kuulluiksi perhettä koskevissa päätöksissä 

 

- Yhteiset perinteet, projektit, harrastukset, omat tavat ja rutiinit tukevat uusperhettä 

 

”TOIMIVA KOMMUNIKAATIO ON KOKO PERHEEN KIVIJALKA” 

Lue lisää erotilanteista ja lasta suojaavista tekijöistä 

 

 

  

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


 

 

4 Kysymyksiä uusperheen vanhemmille 

Seuraavien kysymysten avulla uusperheen vanhemmat voivat pysähtyä pohtimaan omaa ja 

perheensä tilannetta: 

- Kuinka kauan uusperheemme on ollut yhdessä?  

- Missä vaiheessa uusperheemme on? (Alkusykli, keskivaihe & myöhäisvaihe) 

- Ovatko uusperheen vanhemmat tehneet vanhemmuuteen yhteisiä sopimuksia ja 

pelisääntöjä? Esimerkiksi vanhempien roolien (äitipuoli/isäpuoli) ja lasten rajojen 

selvittämiseksi 

- Miten meidän uusperheemme puhuu tunteistaan?  

- Minkälaisia ovat meidän uusperheen lasten väliset suhteet? 

- Miten biologisten lasten vanhemmat (etävanhempi tai muu suku) 

osallistuvat/ohjaavat/määrittävät uusperheemme elämää(n)? 

Eteenpäin pääseminen vaatii 

- Selkeitä pelisääntöjä uusperheelle 

- Tahtoa ja taitoa luoda uusperheelle omia tapoja ja rituaaleja 

- Menneiden kokemusten taakse jättämistä 

 

  



 

 

Perhe joutuu käymään tästä eteenpäinkin lukuisia neuvotteluja, koska perheen sosiaalinen verkosto 

on niin laaja. Keskusteluja yhteisistä jouluvietoista käydään entisten puolisoiden ja monien 

isovanhempien, tätien ja setien kanssa.  

On tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että 

- perhe luo uusperheen omia, uusia asioita, eikä aina mennä sen mukaan, mihin toinen 

puolisoista on tottunut edellisessä liitossaan 

- yhteiset keskustelut ja neuvottelut alkavat jo sujua helpommin, koska perheellä on jo 

yhteistä historiaa takanaan 

- keskinäinen välittäminen lisääntyy ja se johtaa siihen, että lapsi ja aikuinen voivat 

selvitellä välejään ilman toisen, niin sanotun oman aikuisen apua 

Lue lisää uusperheitä kuormittavista, mahdollisista haasteista 

 

. 

  

https://vaestoliitonterapia.fi/2021/02/19/uusperheen-haasteita/


 

 

5 Omahoito-ohjelmia parisuhteen ja 

uusperhetilanteiden tueksi 

Omaolo 

Monelle oirearvioistaan tutuksi tulleesta Omaolosta löydät myös muita 

hyvinvointia tukevia sisältöjä. Avaa internet-selaimessasi Omaolo ja siirry 

etusivun alaosaan, josta löydät listattuna 10 erilaista 

valmennusohjelmaa. Omaolon valmennusohjelmien käyttö vaatii vahvan 

tunnistautumisen. Tieto Omaolon valmennusohjelmien käytöstä ei välity 

kolmansille osapuolille. 

Omaolosta löytyvät muun muassa seuraavat lapsiperheille suunnatut valmennusohjelmat: 

 Ristiriitojen ratkaisu parisuhteessa -valmennusohjelma 

”Valmennusohjelmassa saat tietoa tyypillisistä vuorovaikutusongelmista 

parisuhteissa. Harjoitteiden tavoitteena on auttaa sinua vahvistamaan 

ystävällistä vuorovaikutusta vaikeinakin hetkinä ja suhtautumaan 

myötätuntoisesti tilanteeseesi. Valmennus tarjoaa käytännön työkaluja 

ristiriitojen ratkaisemiseksi. Valmennusohjelma auttaa kaikkia pariskuntia 

ehkäisemään ristiriitoja, mutta tarjoaa myös työkaluja vaikeassa tilanteessa 

eläville pariskunnille.” (Omaolo) 

 

 Positiivinen vuorovaikutus parisuhteessa -valmennusohjelma 

”Valmennusohjelmassa saat tietoa siitä, minkälainen vuorovaikutus vahvistaa 

parisuhdetta ja mitkä ovat tyypillisiä kompastuskiviä vuorovaikutuksessa. 

Erilaisten harjoitteiden avulla voit omakohtaisesti kokeilla uusia toimintatapoja 

omassa parisuhteessasi. Lisääntynyt huomaavaisuus rikastaa ja vahvistaa 

jokaista parisuhdetta, ja useita taitoja voit soveltaa myös muualla elämässäsi 

erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.” (Omaolo) 

 

 Lapsiperheiden valmennusohjelma 

”Valmennus auttaa sinua vahvistamaan ystävällistä ja jämäkkää 

vuorovaikutusta lapsesi kanssa vaikeinakin hetkinä. Harjoitukset myös auttavat 

sinua vahvistamaan myönteisiä hetkiä vanhemmuudessa. Valmennusohjelma 

lisää kaikkien vanhempien arjen elämänlaatua, mutta tarjoaa työkaluja myös 

erityisen kuormittavassa tilanteessa eläville vanhemmille.” (Omaolo) 

 

 Arjen harmituksen vähentäminen 

http://www.omaolo.fi/
https://www.omaolo.fi/palvelut/valmennukset/ehallinta6
https://www.omaolo.fi/palvelut/valmennukset/ehallinta5
https://www.omaolo.fi/palvelut/valmennukset/ehallinta5
https://www.omaolo.fi/palvelut/valmennukset/ehallinta2
https://www.omaolo.fi/palvelut/valmennukset/harmitus


 

 

”Valmennusohjelma auttaa hallitsemaan vastoinkäymisten kohtaamisessa 

syntyvää harmitusta sekä kielteisiä tuntemuksia ja reaktioita. Asenteita voi 

halutessaan muuttaa ja reaktioita voi hallita paremmin. Ohjelman harjoitteet 

sisältävät tehtäviä ja tietoa aiheesta. Tavoite on, että valmennukseen 

osallistuvat saavat parempia valmiuksia sietää arjen pieniä vastoinkäymisiä 

niin, että vastoinkäymiset harmittaisivat vähemmän ja lyhyemmän aikaa. 

Parhaimmillaan valmennuksen myötä joitakin tilanteita ei ehkä edes koe 

vastoinkäymiseksi. Arkielämän sujuvampi kulku ja myönteisempi asenne 

auttavat myös selviämään elämän isommista vastoinkäymisistä.” (Omaolo) 

 

Väestöliitto 

 Minä ja me parisuhteessa -verkkokurssi 

”Vahvakin parisuhde tarvitsee huomiota, kun perheeseen tulee lapsi. Valtaosa 

uusista vanhemmista tuntee väsymystä ja kotityöt lisääntyvät. Uusissa 

rooleissa voi olla hakemista. Tavallista on myös, että 

ristiriitoja syntyy enemmän. Joskus myös parisuhteelle jää vähemmän 

aikaa.  Tässä kaksivaiheisessa verkkokokonaisuudessa on luvassa oivalluksia ja 

ratkaisuja parisuhteen vahvistamiseen.” (Väestöliitto) 

 

- Suunattu etenkin pienten lasten vanhemmille parisuhdetta vahvistamaan 

- Kaksivaiheinen verkkokokonaisuus 

- Maksuton 

 

 Tunnekeskeinen parisuhdekurssi -verkkokurssi 

”Kurssi antaa välineitä parisuhteen läheisyyden parantamiseen ja ristiriitojen 

ratkaisuun. Kurssi perustuu tunnekeskeiseen pariterapiaan. Kurssi ei 

kuitenkaan ole terapiaa.” (Väestöliitto) 

 

- Välineitä läheisyyden parantamiseen ja ristiriitojen selvittämiseen 

- Sopii tehtäväksi yksin tai yhdessä 

- Ei sovi perheille, joissa ongelmana on väkivalta 

  

Mielenterveystalo.fi 

 Parisuhteen omahoito 

- Harjoituksia paremman keskusteliyhteyden saamiseen parisuhteessa ja 

keinoja kriisistä selviytymiseen 

https://www.vaestoliitto.fi/
https://www.hyvakysymys.fi/palvelukortti/mina-ja-me-parisuhteessa-verkkokurssi/
https://www.hyvakysymys.fi/kurssi/tunnekeskeinen-parisuhdekurssi/
https://www.mielenterveystalo.fi/
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/parisuhteen_omahoito/Pages/default.aspx


 

 

- Sopii toteutettavaksi yksin tai yhdessä 

 

Parisuhdekeskus Kataja 

 Parisuhdeharjoituksia 

- Erilaisia omatoimisesti tehtäviä parisuhteeseen liittyviä harjoituksia esim. 

hellyys -harjoitus, yhteistyömalli ristiriitojen ratkaisemiseen -harjoitus, 

 yhteinen todellisuus –harjoitus, sekä toiveet, tarpeet ja tunteet - 

 harjoitus 

 

Suomen evankelisluterilainen kirkko 

 Parisuhteen palikat -verkkokurssi 

”Parisuhteen palikat on konkreettinen työkalu, jonka avulla voit hahmottaa 

ihmissuhteiden eri osa-alueita. Palikkatalo on kuin talo, joka rakentuu eri 

huoneista. Huoneet edustavat keskeisiä teemoja, joiden kautta rakentuu 

turvallinen, hyvinvoiva ja rakastava suhde.” (Suomen evankelisluterilainen 

kirkko) 

 

- Konkreettinen työkalu parisuhteen eri osa-alueiden hahmottamiseen 

- Tietoa ja harjoituksia paremman keskusteluyhteyden saamiseen 

parisuhteessa ja keinoja kriisistä selviytymiseen 

- Liisa Välilä, Kirkon kasvatus ja perheasiat, liisa.valila@evl.fi 

https://parisuhdekeskus.fi/harjoitukset/
https://parisuhdekeskus.fi/harjoitukset/
https://evl.fi/etusivu
https://www.parisuhteenpalikat.fi/
https://www.parisuhteenpalikat.fi/


 

 

6 Chat-alustat ja puhelinpalvelut parisuhteen ja 

uusperheiden tueksi 

Ensi- ja turvakotien liitto 

 Kaksi kotia 

- Puhelimeen ladattava sovellus 

- Yhdistää kahden kodin lapset ja vanhemmat 

- Yhteinen kalenteri, keskinäinen chat, tukea ja tietoa 

Kanta-Hämeen perhetyö RY 

 Apua eroon-chat 

- Kahdenkeskinen keskustelu chat-päivystäjän kanssa  

- Avoinna maanantaista perjantaihin klo 12–18, lauantaisin klo 14–17 

- Myös lapsille ja nuorille 

- Jutteluapua mieltä painaviin asioihin (esim. riitely kotona) 

- Avoinna maanantaista perjantaihin klo 15–18 

 

Mannerheimin lastensuojeluliitto 

 Vanhempainnetin chat 

- Vanhemmuuden asiat, kysymykset ja tunteet 

- Luottamuksellinen, nimetön keskustelu 

- Avoinna maanantaisin tiistaisin ja perjantaisin klo 10–13, torstaisin klo 17–

20 

- Chatissa päivystetään, jos vanhempainpuhelimen päivystäjiä on vapaana 

- Myös ajanvarauksella 

 ’Vanhempainnetin’ kirjepalvelu 

- Vanhemmuuden asiat, kysymykset ja tunteet 

- Luottamuksellinen, nimetön nettikirjeenvaihto, vastaukset viikon kuluessa 

 Vanhempainpuhelin 

- Vanhemmuuden asiat, kysymykset tunteet 

https://ensijaturvakotienliitto.fi/kantahameenperhetyo/palvelut/
https://apuaeroon.fi/kaksikotia/
https://ensijaturvakotienliitto.fi/kantahameenperhetyo/palvelut/
https://apuaeroon.fi/palveluhaku/chat/
https://www.mll.fi/vanhemmille/
https://www.mll.fi/vanhemmille/
https://vanhempainnetti.kirjepalvelu.mll.fi/
https://www.mll.fi/vanhemmille/toiminta-lapsiperheille/vanhempainpuhelin/


 

 

- Avoinna maanantaisin klo 10–13 ja 17–20, tiistaisin klo 10–13 ja 17–20 ja 

keskiviikkoisin klo 10–13 ja torstaisin klo 14–20 

- Maksuttomassa puhelinnumerossa 0800-92277 

Parisuhdekeskus Kataja 

 Parisuhdepuhelin 

- Tietoa ja tukea parisuhteeseen, tunnetaitoihin ja parisuhdepalveluihin 

liittyen 

- Avoinna maanantaisin klo 14–16 

- Maksuttomassa puhelinnumerossa 050-3379053 

SOPU 

- Tietoa ja materiaalia liittyen kunniaväkivaltaan ja kunnioittavampaan 

kohtaamiseen 

- Kohteena nuoret, perheet ja yhteisöt 

 

Suomen uusperheiden liitto RY (SUPLI) 

 Uusperheiden puhelin- tai videoneuvonta 

- Maksuton ja nimetön yhteydenotto, keskustelu Suplin työntekijöiden 

kanssa 

- Avoinna ajanvarauksella maanantaista perjantaihin klo 9–15 

- Yhteydenotot ja ajanvaraukset sähköpostitse  

- eija.saarikivi@supli.fi tai elisa.jyllikoski@supli.fi 

- Maksuton palvelu 

 Vertaistukipuhelin 

- Vertaistukea uusperhettä koskeviin kysymyksiin 

- Avoinna keskiviikkoisin klo 18–20 

- Puhelinnumerossa 041-7144245 

- Lisätietoja eija.saarikivi@supli.fi 

 Bonusvanhemmuus-chat 

- Nimetöntä keskustelua uusperhe-elämästä, tunteista ja kokemuksista 

- Chat-ajankohdat löydät verkkosivuilta  

 

https://parisuhdekeskus.fi/
https://parisuhdekeskus.fi/parisuhdepuhelin/
https://soputila.fi/
https://supli.fi/tukea/vertaispuhelin/
https://supli.fi/tukea/vertaispuhelin/
mailto:eija.saarikivi@supli.fi
mailto:elisa.jyllikoski@supli.fi
https://supli.fi/tukea/vertaispuhelin/
mailto:eija.saarikivi@supli.fi
https://supli.fi/chat-keskustelut/
https://supli.fi/chat-keskustelut/


 

 

Väestöliitto 

 Parisuhdepuhelin 

- Etenkin pienten lasten vanhemmille, apua ja tukea parisuhteeseen 

- Avoinna tiistaisin ja torstaisin klo 13–15 

- Nimetön ja maksuton puhelu numerossa 040-6794770 

 Uusperheneuvonta 

- Matalan kynnyksen keskustelutuki uus perheen haasteisiin (esim. 

vuorovaikutus tai perhesuhteet) 

- Maksullinen palvelu 

Tukinet 

- Verkkokeskustelut ja chatit 

- Vaihtuvin teemoin ja erilaisin toteutuksin, vertaistuelliset 

keskusteluryhmät 

 

 

https://www.vaestoliitto.fi/
https://www.hyvakysymys.fi/puhelin/vaestoliiton-parisuhdepuhelin/
http://www.vaestoliitonterapia.fi/
https://tukinet.net/

