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Lasten kanssa
työskentely
pitkittyneissä ja
konfliktoituneissa
erotilantissa
Kaikki turvassa –foorumi
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Heli Isotalus
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Mistä tänään puhun
• Vaativa eroauttaminen, mitä se on?
• Kuinka pitkittyvät erokonfliktit vaikuttavat lapsiin?
• Miksi ja milloin lapsi tarvitsee omaa työskentelyä?
• Huomioita lasten kanssa tehtävästä työstä
• Menetelmiä ja kokeiluja hanketyöstä

Etunimi Sukunimi
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Pitkittynyt ero- ja huoltoriita
on lapsen kaltoinkohtelua

ERORIITA

(”Hollannin opit”)

Ota turvallisuus,
turvattomuus ja väkivalta
puheeksi aina! (LOS, LHL ja

KONFLIKTI

Istanbulin sopimus edellyttävät tätä)

Tunnista mistä on kysymys ja
mitä eroa näillä on -> ->

VÄKIVALTA
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Etunimi Sukunimi

(Kuva: Eerika 2019)
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Huoltoriita
• YLEISNIMITYS lapsen huoltoa, asumista ja/tai tapaamista koskevalle oikeudenkäynnille,
johon voi liittyä myös riita lapsen elatuksesta.
• Huoltoriitatilanne itsessään voi olla osa väkivallan kierrettä ja siihen liittyvää henkisen
väkivallan käyttöä (Hautanen 2010).
• Huoltoriita voi nostaa esiin aiemmin alkaneen väkivallan, pahentaa sitä tai väkivalta voi alkaa
vasta sen yhteydessä. (Martta October, THL)
Taina Laajasalo, Barnahus-hanke (THL):
• Huoltoriitojen yhteydessä on kohonnut riski tietyille vakaville väkivallan muodoille.
• Vaikea huoltoriita mutkistaa huomattavasti lapsen tilanteen selvittämistä,
suojelua väkivallalta ja muulta haitalta, sekä terapeuttista työtä.
• Tutkimusten mukaan huoltoriitojen yhteydessä esitetään sekä aiheettomia että perusteltuja
väkivaltaepäilyjä. (Saini et. al 2020)

Etunimi Sukunimi

Turvassa-hanke 2019-2021
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Huoltoriidat jaettuna kolmeen ryhmään
Huoltoriidat voidaan jakaa kolmeen ryhmään (Auvinen 2006):
1) patologiset riidat eli high conflict- riidat (noin 9 %)
2) toisella tai molemmilla niin vaikeita psykososiaalisia pulmia,
että viranomaisten on ratkaistava, kumpi tarjoaa lapselle
turvallisemmat olosuhteet (psyko-sosiaaliset riidat, 41 %)
3) lapsella on kaksi tasaväkistä vanhempaa, jotka haluavat
ulkopuolisen päätöksen asiaan ("tasapeliriidat", noin 50 % kaikista)

Turvallisuus
arvioidaan
aina ensin!

-> Turvassa-hankkeessa kohderyhmänä 1-2, joissa on erilaiset
työskentelyprosessit (yksilö- tai ryhmämuotoinen).

”Low risk”

”High risk”

Moniammatillinen
riskiarvio
Turvassa -hanke 2019-21
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Korkean konfliktitason erot (high conflict):
psykososiaaliset ja patologiset riidat

Korkean turvallisuusriskin erot (high risk):

-pitkittynyt konflikti, ”umpikuja”

-vakava parisuhdeväkivalta ennen eroa
-vakava väkivalta tai sen uhka jatkuu (fyysinen,
henkinen, seksuaalinen, taloudellinen,
kunniaväkivalta jne.)
-vainoaminen (fyysinen, digitaalinen), lapsi
vainon välineenä
-lapsen kaltoinkohtelu, lapseen kohdistunut
väkivalta, vakava vieraannuttaminen
-lapsen kaappausuhka
-seksuaalirikos tai sen epäily
-itsetuhoisuus, itsemurhalla tai tappamisella
uhkailu
-perhesurmariski

-pitkittynyt huoltoriita, oikeusprosessit
-Kommunikaatiovaikeudet, ei kommunikaatiota
-vanhemman/lapsen psyykkinen oireilu
-vieraannuttaminen ja muu henkinen väkivalta

-kulttuuriset erityispiirteet
-vaativat uusperheiden ongelmat

-päihdeongelma tai muu riippuvuus
-vanhemman/lapsen neuropsykiatriset ongelmat
-lievä väkivalta, joka on käsitelty tai ei vaikuta
hyvinvointiin nyt

Turvassa-hankkeen asiakasryhmät

Tutkimusten perusteella
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Kuva: Pixabay

• Valtaosa perheistä selviää hyvin erosta muutaman
vuoden kuluessa.
• Konfliktitaso madaltuu alhaiseksi noin 75 %:ssa
kaikista perheistä 2-3 vuoden sisällä -> vanhemmat
kykenevät tekemään päätöksen lapsen asioissa
keskenään tai vähäisellä tuella.
• Korkean konfliktitason perheitä noin 10 % (high
conflict families), ->psykosiaalisia ongelmia tai
patologista riitelyä.

• Ei ole yksiselitteistä, milloin on kyse korkeasta
konfliktitasosta.
(Ervasti & Nylund 2014.)
• Konfliktia voivat aiheuttaa esim. vanhempien uudet parisuhteet, väkivalta, päihderiippuvuus,
psyyken ongelmat, vanhempien vaikeat kommunikaatio-ongelmat, taloudelliset kysymykset sekä
jyrkät uskonnolliset ja kulttuuriset ristiriidat (Auvinen 2002; Cashmore & Parkinson 2011). Etunimi Sukunimi
Turvassa-hanke 2019-2021
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Korkean konfliktitason piirteitä 1/2
(Brown 2011; muk. Ervasti & Nylund 2014)
1. Konfliktin/erimielisyyden korkea aste
2. Epävarmuus suhteen päättymisestä
3. Kova syyttely
4. Heikko kommunikaatio
5. Polarisoituneet asemat
6. Yksimielisyyden vaikea saavuttaminen
7. Vaikeuksia sopimuksen
noudattamisessa/täytäntöönpanossa
8. Lapset vedetään mukaan konfliktiin
Kuva: Pixabay

Turvassa-hanke 2019-2021
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Korkean konfliktitason piirteitä 2/2
(Brown 2011; muk. Ervasti & Nylund 2014)

9. Pysyttäytyminen vanhoissa rakenteissa ja odotuksissa
10. Rankaiseva käytös
11. Puolueelliset odotukset
12. Ulkopuolisten käyttäminen oman näkemyksen tukemisessa
13. Syiden hakeminen muuttuneelle käytökselle sairaudesta,
stressistä tai keski-iän kriisistä
14. Uusien foorumien etsiminen oman kannan esittämiselle
pikemmin kuin ratkaisun etsimiselle
15. Huoli tulevaisuudesta
16. Tilanteen jatkuminen, kunnes osapuolet ovat taloudellisesti
tai emotionaalisesti lopussa
Turvassa-hanke 2019-2021
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Tunnista konfliktia ylläpitävät tekijät ja riskisignaalit
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polarisaatio, demonisointi -> riski lapsen hyvinvoinnille

Hyvä
vanhempi

LOJALITEETTIRISTIRIITA
Paha
vanhempi

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Voimakkaita tunteita
Epäluottamusta, katkeruutta ja vihaa
Aggressiota ja väkivaltaa, manipulointia
Ylivireyttä
Haavoittuneisuutta
Jäykät ajattelumallit
Takertuminen menneisyyteen
Ei näe asioita lapsen kannalta
Empatiakyky puuttuu
Toisen vanhemmuuden mitätöinti
Taistelu, voittaja-häviäjä -asetelma
Voimavaroja syövät selviytymiskeinot
Kyvyttömyys/haluttomuus ottaa vastaan
ammattilaisen apua ja neuvoja

➢ Läheiset: puolien ottaminen
➢ Riski: ammattilaiset kietoutuvat mukaan
➢ Riski: mm. lapsen vieraantuminen Etunimi Sukunimi
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Mistä tulee huolestua?!
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• Erokriisi vs. aiempi väkivaltaisuus ja mielenterveysongelmat
• Jos väkivaltaa tai sen uhkaa ollut jo ennen eroa, työntekijän tulee tunnistaa onko kyse erotilanteeseen
liittyvästä aggressiosta/kriisistä, tilannesidonnaisesta väkivallasta vai pakottavan kontrollin väkivallasta.

• Ero
•
•
•
•
•
•

on kriisi myös väkivallan tekijälle, hälytysmerkit:
Eriävät tarinat väkivallasta (tekijä usein pyrkii vähättelemään tekoa)
Vaikeus hyväksyä eroa (puhe keskittyy erosuruun, katkeruus, vaikeus päästää irti)
Ei toivoa, ei vaihtoehtoa (näköalattomuutta tulevaisuuden tai oman toipumisen suhteen)
Pyrkimys kontrolloida, pakottava kontrolli (vaade raportoida omat ja lasten menot)
Kostoajatukset ja –teot (”kun teen näin niin, siitäpähän sai, kiusa se on pienikin kiusa”)
Väkivalta, sillä uhkailu ja vainoaminen (vv ja uhka kohdistuu usein uusiin kumppaneihin, seurataan expuolison menoja itse tai lasten kautta, pakonomainen tarve olla yhteydessä ja selvittää asioita)

• Jos aiempaa mielenterveyshistoriaa, psykoottisuutta, masennusoireilua – erokriisi voi laukaista/vahvistaa
• Syventyvä masennus, itsetuhoisuus, itsemurhalla uhkailu
• Päihteidenkäytön + muiden riippuvuuksien lisääntyminen
• ISÄN TAI ÄIDIN ERON JÄLKEISTÄ VANHEMMUUDEN LAATUA ARVIOITAESSA ON KIINNITETTÄVÄ HUOMIOTA KAHTEEN
(Ensi- ja turvakotien liitto)
SEIKKAAN: SUHTEEN LÄMPÖÖN SEKÄ VANHEMMAN KYKYYN OHJATA JA KASVATTAA LASTA. (Amato ym.)
Turvassa-hanke 2019-2021

Palvelupolku vai
noidankehä?
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- Asiakasvanhemmat ja lapset
kohtaavat useita eri
ammattilaisia
- Kaikilla ammattilaisilla oma
rooli
- Yhteistä keskustelua on vähän
- Ammattilaiset usein väsyneitä

- Lapset ja vanhemmat
hädissään: kuka voisi auttaa?
- Kuinka muodostaa yhteistä
tilannekuvaa? Kaikkia
tarvitaan!

Turvassa-hanke 2019-2021

Lapsen turvallisuutta ja hyvinvointia uhkaavat
riskitekijät erotilanteessa
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Etunimi Sukunimi
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Liukumäkimielikuvaharjoitus
Mukailtu kirjasta Minna Martin & Maila
Seppä 2014: Hengitysterapeutin
päiväkirja

Osa turvallisuutta on oppia
tuntemaan oman kehon
reaktioita ja ymmärtää, mitä
minulle tapahtuu eri
tunnetiloissa ja miten
kehoreaktioita voi rauhoittaa ->
hengitysharjoitukset
Turvassa-hanke 2019-2021

Pitkittynyt ero- ja huoltoriita on
lapsen kaltoinkohtelua

(Kuva: Pixabay)
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• Tutkimusten mukaan lapsilla, jotka ovat kasvaneet
vihamielisessä ympäristössä, on pysyvästi korkeampi
stressihormonitaso verrattuna toisenlaisissa
olosuhteissa kasvaneisiin lapsiin. Tällä on kauaskantoisia
vaikutuksia lapsen tulevaan elämään, selviytymiseen
ja menestymiseen (ns. toksinen stressi).
• Lapsuuden haitalliset kokemukset, ACE-tutkimukset.
(Nadine Burke Harris, Syvälle ulottuvat juuret).
• Kaikkien kansallisten ja kansainvälisten tutkimusten
mukaan lasta ja hänen kehitystään vahingoittavat
vanhempien riitaisat välit ja ilmiöt riitojen ympärillä.
(ks. Karttunen 2010, Salo 2011)
• Traumainformoitu työote, lasten ja vanhempien
auttaminen yhtä aikaisesti, on tutkitusti vaikuttavaa!
Turvassa-hanke 2019-2021
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Erokonfliktin vaikutukset lapseen
• Ero on aina lapselle traumaattinen kokemus,
selviytymiseen vaikuttaa, kuinka ero hoidetaan
ja lapsen omat ajatukset ja kokemukset
kuullaan

• Vakavimmat vaikutukset lapsen psyykkiseen
kehitykseen pitkäkestoisella eroriitelyllä
• Traumaperäinen stressi, traumaoireet
(vatsakivut, uniongelmat, mieleen tunkeutuvat
muistot ym), ahdistus, käytösongelmat

• Ahdistuneen ja pelokkaan vanhemman vaikea
asettua lapsen asemaan -> lapsi jää
tunteidensa kanssa yksin
(Haravuori ym 2017, Van der Val 2019, Laajasalo 2021)
Kuva: Power Point -kuvapankki

Turvassa-hanke 2019-2021

Keskeisimmät teemat työskentelyssä
lasten kanssa

Turvassa-hanke 2019-2021
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Turvallisuudesta puhuminen
• Lapsilla usein väkivaltakokemuksia, ovat saattaneet todistaa
vanhempien välistä väkivaltaa tai väkivalta on kohdistunut
suoraan heihin
• Lapselle oma elinympäristö on normaali, hän ei itse
välttämättä tunnista väkivaltaa
• Lapsi on hyvin lojaali vanhemmalleen: näkee mieluummin
itsensä pahana kuin oman vanhemman pahuuden (Tuija
Korhosen puheenvuoro 29.4.2021)
• Kun lapsi syyttää itseään tapahtuneista, hänellä syntyy illuusio
kontrollista (Korhonen 2021)

Etunimi Sukunimi

Turvassa-hanke 2019-2021
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Lojaaliteettiristiriita
• Lapselle on merkityksellistä saada säilyttää ja ylläpitää
suhdetta molempiin vanhempiin
• Lapselle totaalinen kontaktikatko voi aiheuttaa häpeää
• Turvallisuuden varmistaminen: Valvotut tapaamiset? Miten
tapaamisista keskustellaan? Miten suhteen ylläpitäminen on
turvallista lapsen näkökulmasta?
• Työntekijän tehtävänä ymmärtää ja kuulla lapsen ajattelua:
tavoite ei ole muuttaa lasta, vaan ymmärtää, miksi lapsi
ajattelee niin kuin ajattelee
Etunimi Sukunimi
Turvassa-hanke 2019-2021
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”Äiti ja koko äitin suku puhui
iskästä hirveitä asioita,
vaikka ne oli aiemmin olleet
hyvissä väleissä. Ja kyllä
iskäkin puhui äitistä. Pahinta
oli, että kaikki sukulaiset
kääntyi sen oman
sukulaisensa puolelle ja
jauhoivat keskenään pahoja
juttuja mun kuullen. Mulla ei
ollut yhtään neutraalia
sukulaista, sain koko ajan
miettiä, mitä sanon.”
Nuori kokemusasiantuntija
Kuva: Viola ry

Turvassa-hanke 2019-2021
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Vieraannuttaminen

(Sinkkonen 2018)
• Vieraannuttamista esiintyy noin 10 %
kaikista eroista ja 20-27 %
pitkittyneistä huoltoriidoista
• Motiivina usein viha ja katkeruus
• Määritteleminen ja rajaus vaikeaa:
nähdä vai sivuuttaa?
• Vieraannuttaminen aiheuttaa
"joukkueisiin jakaantumista", johon
ammattilaisetkin voivat
tempautua mukaan

(Kuva: Bixabay)

Turvassa -hanke 2019-21

Vieraannuttaminen: mitä se ei ole?
– vaihtoehtoiset selitysmallit
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• Vieraannuttamisen taustalla on ajatus siitä, että ennen eroa
lapsen ja vieraannuttamista kokevan vanhemman suhde on
ollut ”normaali”, hyvä ja myönteinen.
• Vieraannuttamisen käsite ei koske esimerkiksi tilanteita,
joissa tapaajavanhempi on käyttäytynyt väkivaltaisesti lasta
kohtaan tai lapsi pelkää tapaajavanhempaa.
• Vieraannuttaminen ei koske myöskään tilanteita, joissa
tapaajavanhempi on itse halunnut olla vähemmän
vuorovaikutuksessa lapsensa kanssa tai lapsi haluaa itse
etääntyä vanhemmasta omaehtoisesti.
Etunimi 2013)
Sukunimi
(Häkkänen-Nyholm, Laajasalo & Tuuri

Turvassa -hanke 2019-21
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Tainan ympyräkuva

Etunimi
Kelly & Johnston 2001; suomennos Aleneff, M.
(2015)Sukunimi

Turvassa -hanke 2019-21
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Vieraannuttamisen vaikutukset lapseen
• Henkistä väkivaltaa
• Traumatisoivaa, vakavat ja
kauskantoiset seuraukset
➢Ahdistuneisuus
➢Itsetuhoisuus
➢Kouluvaikeudet
➢Päihdeongelmat

Häkkänen-Nyholm
Sinkkonen 2018

• Väärät / virheelliset
muistot
• Pahoinpidellyn /
hyväksikäytetyn lapsen
identiteetti
• Rinnastettavissa vakavan
emotionaalisen
kaltoinkohtelun seurauksiin
• ISO RISKI
MIELENTERVEYDELLE!

Turvassa -hanke 2019-21

Vieraannuttamisen ilmeneminen lapsen
käyttäytymisessä
• Vääristyneet ja jyrkän kielteiset
uskomukset toisesta vanhemmasta
• Positiivisten ja myönteisten muistojen
puuttuminen toisesta vanhemmasta
• Avoin, ilkeä, aggressiivinen ja fyysinen
vastustaminen vieraannutettua
vanhempaa kohtaan
• Tuskainen suhtautuminen
vieraannutettua vanhempaa kohtaan

• Pyrkimys vieraannuttajavanhemman
miellyttämiseen
• Vieraannuttajavanhemman käyttäytymisen
matkiminen
• Kielellisessä ilmaisussa vieraannuttajavanhemmalta omaksuttuja ilmaisuja
• Vieraannuttajavanhemman epärealistinen
ihannointi

-> Lapsi rajaa omatoimisesti vieraannutetun vanhemman sukulaisia
-> Lapsi pitää toisen vanhemman rajaamiseen liittyvää toimintatapaansa oikeana
(Häkkänen-Nyholm 2017)
Turvassa -hanke 2019-21

25

26

”On todella hämmentävää, että miten
se mun mielipide muuttu
päinvastaseks sen mukaan, miten mun
vanhemmasta puhuttiin. Uskoin sitä
mitä mulle sanottiin ja mulla olo tosi
paha mieli mennä sen vanhemman
luo, mutta menin
velvollisuudentunnosta.
Aloin joskus 15-16-vuotiaana tajuta,
että ne puheet vanhemmasta ei ole
totta, että mulla on turvallinen olo ja
saan ruokaa ja musta pidetään huolta
ja mulla on rajoja.”
Nuori kokemusasiantuntija

Kuva: Viola ry

Turvassa-hanke 2019-2021
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Vieraannutetun lapsen kanssa
työskentely
• Neutraalit aikuiset lapsen puolella
• Mustavalkoinen käsitys haitallinen
lapsen kehityksen kannalta
• Mitä lapselle on kerrottu erosta?
• Hyvien ja ikävien asioiden
miettiminen molemmista kodeista
• Mustavalkoisuuden loiventaminen
• Lasta voi pelottaa, että hän
pettää vanhemman luottamuksen
• LASTA EI TARVITSE MUUTTAA

Turvassa-hanke 2019-2021

Kuva: pixabay
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Selviytymiskeinot
• Erilaisten selviytymiskeinojen harjoittelu
stressittömässä tilanteessa mahdollistaa keinojen
oppimisen ja käyttöönottamisen
• Harjoitellaan haastavia tilanteita: näytellään,
piirretään, tehdään sarjakuvia, tehdään
animaatioita, leikitään nukketeatteria
• Pohditaan keinoja pysyä poissa riidoista
• Läsnäolo- ja hengitysharjoitukset (esim. mieli.fi ->
Taran tarina, oivamieli.fi)
• Tunne- ja turvataitoja lapsille
Ladattavissa osoitteesta
https://www.julkari.fi/handle/10024/126027
Kuva: thl.fi

Turvassa-hanke 2019-2021

Etunimi Sukunimi
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Tunnetyöskentely 1/2
• Tunteiden säätely on
haastavaa lapsille, jotka ovat
eläneet pitkään stressaavassa
ympäristössä ja jääneet ilman
aikuisen rauhoittavaa apua
stressin ja
tunteiden säätelyssä
(Sajaniemi ym 2015: Stressin
säätely. Kehityksen ja
vuorovaikutuksen ydin.)

Turvassa-hanke 2019-2021
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Tunnetyöskentely 2/2
Turvamajat: sisäpuolelle asioita, joita haluaa ottaa
mukaan majaan, ulkopuolelle asioita, joita ei tahdo
mukaan
• Kortit, esim Mahti-kortit, Nalle-kortit ja emoji-kortit
• Kehopiirustukset
• Tunnerobotti https://mieli.fi/materiaalit-jakoulutukset/materiaalit/tunnerobotti-lapsille/
• Säätelyikkuna/lämpömittari
• Tunteiden miettiminen tilanteiden kautta
• Kuka huomaa mut –hankkeen materiaalit
https://ensijaturvakotienliitto.fi/violary/kehittamistyo
/kuka-huomaa-mut/
•

Kuva: Viola ry

Turvassa-hanke 2019-2021
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Lapsen myönteisen minäkuvan
tukeminen
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• Miten lapsi haluaa työskennellä?
Mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihin lisää
myönteistä minäkuvaa
• Mistä asioista lapsi tykkää? Missä hän on
hyvä?
• Selviytymiskeinojen oppiminen lisää
myönteistä minäkuvaa
• Vahvuusvirasto-leikki
• Valokuvaus
• Mitä kaikkea muutakin lapsi on kuin
vanhempien erotilanne?
• Keitä kaikkia läheisiä lapsen elämään
kuuluu? Verkostopuut, postilaatikkoleikki,
ritarilinnat, prinsessalinnat
Kuva: power point -kuvapankki

Turvassa-hanke 2019-2021
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Signs of Safety: Kolmen talon menetelmä
HYVIEN ASIOIDEN TALO
HUOLIEN TALO
TOIVEIDEN TALO
Turvallinen menetelmä myös
väkivaltatilanteissa
Puheeksioton menetelmä
Sopii myös arviointiin:
ensimmäisellä ja viimeisellä
tapaamisella sama tehtävä
Kuva: Viola ry

Turvassa-hanke 2019-2021
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KLIK-teatteri
•
•
•
•

Vaihtotilanteet
Ennen eroa olleet tilanteet
Vaikeat tilanteet tapaamisilla
Lapsen toiveet

• Käytännössä toimii tarinateatterina niin, että
lapsella on kaukosäätimen avulla valta
käsissään, hän saa koska tahansa muokata
esitystä haluamaansa suuntaan. Esityksen voi
tehdä myös nukketeatterina
• Mukailtu Turvataitoja lapsille –kirjan
teatterimenetelmästä

Turvassa-hanke 2019-2021
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Animaatiot
• Play-kaupasta Fox and Sheep
Animation Movie Studio –
sovellus
• Vaatii googletilin, ilmainen
sovellus, lisäosat muutaman
euron hintaisia
• Helppokäyttöinen
• Muuntautuu moniin
tilanteisiin
Turvassa-hanke 2019-2021

Kuva: Fox and Sheep Animations
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Valokuvaaminen
• Itsen näkeminen vahvana
• Voimauttavan valokuvauksen
menetelmä sopii hyvin lasten
eroauttamiseen
• Valokuvien avulla kertominen,
tästä haluan puhua
• Stressin vähentäminen
• Tunnetyöskentely: kuvataan
tunnetta valokuvan avulla
Turvassa-hanke 2019-2021

Kuva: Power point-kuvapankki

Etunimi Sukunimi
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Mikä ihmeen huoltoriita?
Mikä ihmeen huoltoriita? -piirrosvideo ja esitteitä on nyt kolmella
kielellä!
Video suomeksi: Mikä ihmeen huoltoriita? - YouTube
Video tekstitetty ruotsiksi: Vad då för vårdnadstvist? - YouTube
Video tekstitetty englanniksi: What’s a custody dispute? - YouTube

Tarkoitettu keskustelun apuvälineiksi asiakastyöhön!
Esite suomeksi: Mikä ihmeen huoltoriita? by Ensi- ja turvakotien
liitto - issuu
Esite ruotsiksi: Vad då för vårdnadstvist? by Ensi- ja turvakotien
liitto - issuu
Esite englanniksi: What’s a custody dispute? by Ensi- ja turvakotien
liitto - issuu
TILAUKSET: https://ensijaturvakotienliitto.fi/tietoa-liitosta/materiaalit/#esitteet

Turvassa-hanke 2019-2021
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”Oon oppinut tästä kaikesta sen,
että mun ajatuksiin on todella
vaikea kenenkään vaikuttaa, ellen
mä oikeasti ole sitä mieltä. Tämä on
vahvistanut sitä kuka mä olen ja
mä seison omien kokemuksieni ja
ajatusten kanssa ja ihan sama mitä
joku mulle sanoo.”
Nuori kokemusasiantuntija
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Kaksi kotia- sovellus
• Kalenteri lapsen arjen ja tapaamisten
suunnitteluun
• Chat- palvelu keskusteluun
vanhempien ja lasten tai vain
vanhempien kesken
• Tukea ja tietoa eron jälkeiseen
elämään ja lapsen aseman
huomioimiseen
• Mainosvideo sovelluksesta
https://apuaeroon.fi/kaksikotia/
Turvassa-hanke 2019-2021
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2.12.2021 seminaari Jokainen on
turvassa
• Seminaarissa julkaistaan Vaativa erotyö –
käsikirja
• Ilmoittautuminen Ensi- ja turvakotien
liiton kautta
Tutkimusyhteistyössä gradut:
• Jenna Huovinen: Turvallinen
rinnakkaisvanhemmuus
• Henna Rantanen: Lapsen turvallisuutta
vaarantavien tekijöiden tunnistaminen ja
moniammatillinen yhteistyö vaikeissa
erotilanteissa.
• Ulla Vanhakartano: blogi pro gradusta ->

Lapsi on vaativissa ero- ja huoltoriidoissa
sivullinen uhri - Ensi- ja turvakotien liitto
(ensijaturvakotienliitto.fi)
Kuva: Pixabay, Alex Demoura
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