
Palvelun tarkoitus ja yleiskuvaus
Lasten erovertaisryhmän tarkoitus on auttaa lasta käsittelemään 
vanhempien eroon liittyviä tunteita ja antaa lapselle keinoja 
selviytyä uudessa elämäntilanteessa. Ryhmät auttavat myös 
vanhempia ymmärtämään ja tukemaan lasta erotilanteessa ja 
sen jälkeen. Ryhmässä käytetään toiminnallisia menetelmiä. 
Tärkeää on lasten keskinäinen vertaisuus, jota aikuinen johtaa.  

kohderyhmä ja 
Palveluun Pääsyn kriteerit
Palvelu on tarkoitettu 5–11-vuotiaille lapsille, joiden vanhemmat 
ovat eronneet. Erosta tulee olla sen verran aikaa, että lapsen 
arki on selkiintynyt ja vakiintunut. Ryhmät kootaan niin, että 
saman ryhmän lasten ikäero on korkeintaan kaksi vuotta.  

Vanhemmat voivat ilmoittaa lapsen ryhmään, eikä siihen 
tarvita ammattilaisen suositusta tai lähetettä. Ryhmiin voi 
ilmoittautua jatkuvasti. 

Lasten erovertaisryhmiä järjestävät Ensi -ja turvakotien liiton 
jäsenyhdistykset eri puolilla Suomea. Alueen toimijat löytyvät 
apuaeroon.fi sivuston palveluhaun kautta. 

Palvelun sisältö
Lasten erovertaisryhmässä käydään läpi vanhempien eroon 
liittyviä kokemuksia ja tunteita. Ryhmässä nimetään tun-
teita, annetaan niille tilaa ja harjoitellaan niiden ilmaisua. 
Ryhmässä tuetaan ja vahvistetaan asioita, jotka tukevat ja 
helpottavat lasta uudessa elämäntilanteessa. Vertaisryhmä ja 
yhteiset keskustelut mahdollistavat kokemuksen vertaistuesta 
ja rohkaisevat lasta avoimeen vuorovaikutukseen. Jokaisella 

ryhmäkerralla on teema, jota käsitellään erilaisin toiminnalli-
sin menetelmin. 

Ennen ryhmän alkua ohjaajat ovat yhteydessä lapsen 
vanhempiin, ja ryhmän loputtua on vanhempien tapaami-
nen, jossa tuodaan esiin lapsen näkökulmaa ja kokemuksia. 
Ryhmän aikana tarjotaan tukea vanhemmuuteen ja annetaan 
vanhemmille keinoja tukea lasta eron jälkeisessä arjessa.
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Palvelun resurssit 
Vertaisryhmää ohjaa kaksi työntekijää. 
Ryhmät kokoontuvat 5–7 kertaa viikoittain. 
Ryhmässä on 4–8 lasta. Vanhemmilla on 
mahdollisuus olla yhteydessä ryhmän ohjaa-
jiin, jos heillä herää huoli lapsesta. Vanhem-
pia ja lapsia ohjataan tarvittaessa muihin 
palveluihin lisätuen saamiseksi.  

hyödyt eri osaPuolille
Lasten erovertaisryhmä tarjoaa perheille tukea eron 
varhaisessa vaiheessa, jolloin pystytään ennaltaeh-
käisemään tilanteiden vaikeutumista. Ryhmä tukee 
lapsen hyvinvointia ja antaa lapselle mahdollisuuden 
tulla kuulluksi. Ryhmän myötä vanhempien huoli 
lapsesta vähenee tai he saavat ohjauksen lapselle 
tarpeellisiin palveluihin. Usein ryhmien ohella tapah-
tuva vanhemmuuden tuki edistää myös vanhempien 
välistä yhteistyötä. 

valtakunnallinen tuki 
Jäsenyhdistyksissä järjestettävää lasten erovertaisryhmätoi-
mintaa koordinoi Ensi- ja turvakotien liitto. Keskusjärjestö 
järjestää ohjaajille lisäkoulutusta ja tapaamisia vuosittain. 
Ryhmiin osallistuneilta lapsilta ja heidän vanhemmiltaan 
kerätään palautetta, jota käytetään toiminnan raportoin-
nissa sekä toiminnan laadun varmistamiseen. Lisäksi 
jäsenyhdistysten ryhmät kirjataan Ensi- ja turvakotien liiton 
yhteiseen tietojärjestelmään, josta saadaan sekä alueellisia 
että valtakunnallisia tilastotietoja.

Turvaamme 
lapsen aseman 
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eron jälkeen.

Hyödyt
Työskentelyssä lapset 

tulevat kuulluiksi 
turvallisissa olosuhteissa. 

Osallistuminen tukee 
lapsen hyvinvointia eron 

jälkeen. 
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