
Tavoitteena 
 

● kartoittaa ja kehittää toimintamalleja, joilla tuetaan Lapin maakunnan lapsiperheitä 
erotilanteissa. 

● toimintamallien kehittäminen teknologiavälitteisiksi niin, että riippumatta välimatkoista 
kaikilla perheillä on yhdenvertainen mahdollisuus saada tukea ja neuvontaa 
erotilanteessa. 

● vahvistaa ammattilasten tieto-taitoa ja osaamista järjestämällä koulutusta. 
● koota ja käynnistää paikallisia ja maakunnallisen eroauttamisen verkoston toiminta. 

 
Tuloksena syntyy matalan kynnyksen lappilainen eroauttamisen toimintamalli, jossa 
hyödynnetään teknologiavälitteisyyttä ammatillisesti, vertaisesti ja vapaaehtoistoiminnassa. 
→ Perheet saaerotilanteessa oikea-aikaisesti neuvontaa, ohjausta ja tukea lähi- 
palveluina arkiympäristössään. 
 

Hankkeen kuulumisia 6/2017 

Eropalveluiden kartoitus:  
➢ Kevään ja kesän aikana Lapin eroauttamisen palveluja on kartoitettu. 
➢ Vaikuttaisi siltä, että palvelut keskittyvät suurempiin kuntiin ja pienissä kunnissa 

erotilanteisiin palveluja ei ole niin helposti saatavilla.  
➢ HOX! Ilmoitathan palvelustasi hanketyöntekijälle, jos arvelet, ettei se löydy esim. 

kuntasi/organisaatiosi/apuaeroon.fi -sivustojen kautta. 

Pilotoinnit:  
➢ Vanhemman neuvo ryhmä toteutuu loka-marraskuussa kuvapuhelimella. 
➢ Eroneuvo-tilaisuudet toteutuvat kuukausittain alkaen noin syyskuusta. 

Eroneuvo-tilaisuudet voivat toteutua 
kuvapuhelimella/facebook-livessä/chatissa/verkossa jotenkin muuten, toteutuksen 
suunnittelu on vielä kesken.  

➢ Tilaisuuksiin kutsutaan osallistujia koko maakunnan alueelta. 

Koulutus: 
➢ Syksyn/talven aikana tullaan järjestämään ainakin Eroneuvo- ja Vanhemman 

neuvo-ohjaajien koulutukset. Koulutus sisältää myös teknologiavälitteisyyden näissä 
palveluissa.  

➢ Lisäksi on tullut esiin toive uusien sovittelijoiden kouluttamisesta.  
➢ Yhtenä ajatuksena on myös kouluttaa ns. avainhenkilöitä lapsiperheiden 

peruspalveluihin (esim. neuvolat, päiväkodit jne.). 



Kehittämistyö: 
➢ Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen sekä eroauttamisen kehittämiseen kutsutaan 

mukaan ammattilaisia ja kokemusasiantuntijoita. Kehittäjätiimin ensimmäinen 
tapaaminen pidetään 14.8.2017 klo 12-16 Rovaniemellä (myös etäosallistuminen on 
mahdollista).  

➢ Kehittäjätiimin rooli on toimia ikään kuin työnanatajana hankkeelle ja antaa "syötteitä" 
siitä, mitä hankkeessa pitäisi ottaa huomioon ja tehdä, jotta saadaan käytännössä 
palveluita parannettua parisuhteen ja vanhemmuuden vahvistamisessa sekä 
erotilanteen tuessa.  

➢ Kehittäjätiimi pohtii myös sitä, miten parisuhteen ja vanhemmuuden vahvistamisen 
sekä eroauttamisen katvealueet maakunnassa saadaan poistettua, jakaa hyviä 
käytäntöjä ja parastaa niitä entisestään sellaisiksi, että kaikilla lappilaisilla on 
erotilanteessa mahdollisuus saada apua asuinpaikastaan riippumatta. 

Verkostot: 
➢ Hanketyöntekijä on osallistui kesäkuussa Rovaniemen eroauttajien tapaamiseen.  
➢ Lapin ensi- ja turvakodin eroauttajat ovat kokoontuneet pohtimaan, miten 

eropalveluita pitäisi kehittää ja suunnittelemaan pilotointeja.  
➢ HOX! Jos Lapissa toimii joitakin muita eroauttamisen verkostoja, vinkkaathan niistä 

hanketyöntekijälle. 

Muuta: 
➢ Vanhemmuus vahvaksi erossa -hanketta esiteltiin valtakunnallisessa erofoorumissa 

ja kerrottiin, että hankkeessa tullaan kehittämään Lappilainen eroauttamisen malli, 
jossa teknologiaa hyödyntäen palvelut viedään lähelle perheitä Lapin laajassa 
maakunnassa. 

➢ Joka toinen pari -elokuvasta järjestetään syksyllä ilmaisnäytös Rovaniemellä, jossa 
eroteemaa ja erotilanteen apua nostetaan esiin elokuvan oheistapahtumassa. 
 
 
 
 

  


