ero lapsiperheessä -työ:

yksilö-, pari- ja
perhetapaamiset
palvelun tarkoitus ja yleiskuvaus

Yksilö-, pari- ja perhetapaamisten tavoite on auttaa eronneita
vanhempia erottamaan vanhemmuussuhteen jatkuminen
parisuhteen päättymisestä. Työskentelyn aikana lapsen tilanne
tehdään näkyväksi ja tuetaan yhteistyövanhemmuuden rakentumista vanhempien välillä.

kohderyhmä ja
palveluun pääsyn kriteerit

Tuemme
yhteistyövanhemmuuden
rakentumista
vanhempien
välillä.

palvelun sisältö

Asiakas tai toisen organisaation työntekijä ottaa yhteyttä jäsenyhdistyksen asiakastyötä tekevään työntekijään. Asiakkaan
tilanne kartoitetaan yhteydenoton aikana ja sovitaan työskentelyn aloittamisesta. Yleensä työntekijä ottaa yhteyttä myös
toiseen vanhempaan ja hänet kutsutaan mukaan tapaamisiin.
Ensimmäinen asiakastapaaminen järjestyy noin viikon kuluessa ensimmäisestä yhteydenotosta. Työskentely aloitetaan joko
tapaamalla ensin vanhemmat erikseen ja sen jälkeen yhdessä

Palvelu on tarkoitettu eroa pohtiville tai eronneille vanhemmille, heidän alaikäisille lapsilleen ja uusperheellisille. Lapsia
tavataan vanhempien toiveesta tai työntekijän aloitteesta.
Asiakkaaksi voi hakeutua yksin tai yhdessä toisen vanhemman
kanssa. Palvelu on maksutonta. Ero lapsiperheessä -asiakastapaamistyötä tekevät jäsenyhdistykset ja niiden yhteystiedot
löytyvät apuaeroon.fi-sivustolta.

tai vanhempien yhteistapaamisella. Tästä sovitaan vanhempien
toiveita kuunnellen. Työskentelyn tavoitteet sovitaan yhdessä
ensimmäisessä tapaamisessa ja niiden saavuttamista seurataan työskentelyn kuluessa. Yksilö- tai paritapaamisia on 1–5,
ja ne kestävät 45–90 minuuttia. Perhetapaamisissa ovat läsnä
myös lapset. Perhetapaamisista sovitaan yhdessä vanhempien
kanssa. Asiakkuus päätetään yhteisesti sopien. Viimeisessä
tapaamisessa työskentely vedetään yhteen ja arvioidaan.

Turvaamme
lapsen aseman ja
ihmissuhteet eron
jälkeen.

palvelun resurssit

Työntekijöillä on sosiaali- tai terveysalan
ammatillinen koulutus ja tarvittava perehtyneisyys eroauttamiseen ja asiakastyöhön. Pari- ja perhetapaamiset tehdään
pääsääntöisesti työparityönä.

Hyödyt
Työskentelyssä osapuolet
tulevat turvallisissa
olosuhteissa kuulluiksi
ja uudet näkökulmat
selkiyttävät vanhempien
omaa ajattelua.

valtakunnallinen tuki

Yksilö-, pari- ja perhetapaamistyötä koordinoi Ensi- ja turvakotien liitto. Ensi- ja
turvakotien liitto tukee työn laatua ja kehittämistä järjestämällä jäsenyhdistyksessä työskenteleville työntekijöille vuosittain koulutuksia ja työkokouksia.
Työskentelyyn osallistuneilta vanhemmilta ja lapsilta kerätään palaute, jota käytetään toiminnan raportoimiseen ja toiminnan laadun varmistamiseen. Lisäksi
jäsenyhdistyksissä toteutuneet asiakastapaamiset kirjataan Ensi- ja turvakotien
liiton yhteiseen tietojärjestelmään, josta saadaan sekä alueellisia että valtakunnallisia tilastotietoja.

hyödyt eri osapuolille

Työskentelyn avulla vanhemmat saavat
arjen toimimaan paremmin ja lapsen tarpeet tulevat huomioiduiksi. Vanhemmat
saavat voimavaroja omaan jaksamiseen.
Työskentelyssä osapuolet tulevat turvallisissa olosuhteissa kuulluiksi ja uudet
näkökulmat selkiyttävät vanhempien
omaa ajattelua.

Ero muuttaa kaikkien perheenjäsenten elämää.
Jokaisen kokemus on erilainen.
Tarjoamme matalan kynnyksen keskusteluapua eronneille
tai eroa pohtiville. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja
maksuttomia.

Oulun ensi- ja turvakoti ry
Ero lapsiperheessä -työ
Sirpa Huotari
p. 040 159 1170
sirpa.huotari@oetk.fi

Jos sinua huolestuttaa erityisesti lapsen tilanne
vanhempien erotessa, voi lapsi tulla tapaamaan omaa
työntekijää. Lapsen kanssa työskentelyyn kuuluvat myös
vanhempien tapaamiset ja työskentelyyn pitää olla
molempien suostumus.

