
palvelun tarkoitus ja yleiskuvaus
Vanhemman neuvo® -ryhmän tavoite on tukea eron jälkeistä 
vanhemmuutta ja vanhempien välistä yhteistyötä. Ryhmä auttaa 
vanhempia näkemään ja huomioimaan lapsen tarpeet erotilan-
teessa ja löytämään käytännön toimintatapoja, jotka helpottavat 
lapsen arkea ja vanhempien välistä yhteistyötä.

 

kohderyhmä ja  
palveluun pääsyn kriteerit
Vanhemman neuvo® on vertaistukiryhmä eronneille ja eropää-
töksen tehneille vanhemmille, joilla on alle 18-vuotiaita lapsia. 
Vanhempi voi hakeutua ryhmään itse tai työntekijä voi ohjata 
hänet sinne. Ryhmiä järjestetään eri puolilla Suomea ja niitä 
toteuttavat Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset, kunnat  
ja järjestöt. Ryhmät ja niiden järjestäjät löytyvät apuaeroon.fi 
-sivuston palveluhaun kautta. 

palvelun sisältö
Lisäämällä vanhempien itsetuntemusta ja auttamalla heitä 
tarkastelemaan omia vuorovaikutustapojaan pyritään tuke-
maan yhteisen vanhemmuuden toteutumista ja aikuisen roolin 
säilyttämistä. Ryhmässä vanhemmat harjoittelevat pitämään 
päättyneen parisuhteen herättämät tunteet erillään lapsen 
asioissa tehtävästä yhteistyöstä. 

Ryhmäkertojen aikana käsitellään seuraavat teemat: eron 
tuomat muutokset aikuisen ja lapsen elämässä; yhteinen 
vanhemmuus; lapsen tunteet ja tarpeet vanhempien erotessa; 
vanhemmuus ja lapsen arki; vuorovaikutustavat; ongelmista 
kohti ratkaisua; sosiaaliset verkostot ja uudet suhteet ja van-
hemmuus.

yhteistyö- 
vanhemmuuden 

rakentumista 
vanhempien  

välillä.

Tuemme

ero lapsiperheessä -työ: 

vanhemman neuvo®  
-vertaistukiryhmä



palvelun resurssit
Vanhemman neuvo® -ryhmää ohjaa 
Vanhemman neuvo® -menetelmäkou-
lutuksen käynyt sosiaali- tai terveysalan 
ammattilainen, yksin tai työparin kanssa. 
Ryhmä kokoontuu 8 kertaa 2,5 tuntia 
kerrallaan. Vanhemman neuvo -ryhmän 
toteutus vaatii tilan, jossa voidaan työs-
kennellä yhtenä 8 henkilön ryhmänä ja 
vähintään kahtena 2–5 henkilön pienryh-
mänä. 

hyödyt eri osapuolille
Vanhemman neuvo® -ryhmä tukee 
vanhempaa tarkastelemaan muuttunutta 
elämäntilannetta lapsen näkökulmasta. 
Ryhmä auttaa myös löytämään käytän-
nön keinoja tukea lasta aiempaa parem-
min. Eron jälkeisen vanhemmuuden ja 
vanhempien välisen yhteistyön tukemi-
nen ennaltaehkäisee erokriisin haitallisia 
ja pitkittyneitä vaikutuksia.  

valtakunnallinen tuki 
Vanhemman neuvo® -vertaisryhmätoimintaa koordinoi Ensi- ja turvakotien 
liitto. Ensi- ja turvakotien liitto tukee työn laatua ja kehittämistä järjestämällä 
jäsenyhdistyksessä työskenteleville työntekijöille vuosittain koulutuksia ja työ-
kokouksia. Keskusjärjestö järjestää kaikille ryhmänohjaajille alueellisia lisäkou-
lutuksia ja ohjaajatapaamisia vuosittain. Ryhmiin osallistuneilta vanhemmilta 
kerätään palaute yhteiseen palautepankkiin. Palautetta käytetään toiminnan 
raportoinnissa sekä toiminnan laadun varmistamiseen. Lisäksi jäsenyhdistyk-
sissä ohjatut ryhmät kirjataan Ensi- ja turvakotien liiton yhteiseen tietojärjes-
telmään, josta saadaan sekä alueellisia että valtakunnallisia tilastotietoja.
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Hyödyt
Ryhmä tukee vanhempaa 
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Vanhemman neuvo®- ryhmä
ryhmä erityiseen vanhemmuuteen

Oulun ensi- ja turvakoti ry
Ero lapsiperheessä -työ

Sirpa Huotari
p. 040 159 1170
sirpa.huotari@oetk.fi

Järjestämme Vanhemman neuvo ryhmiä säännöllisesti 2-3
kertaa vuodessa. Osa ryhmistä on tarkoitettu erityislasten
eronneille vanhemmille.

Ryhmiin voi ilmoittautua ympäri vuoden ottamalla
yhteyttä Sirpa Huotariin ja samalla saat tiedon seuraavan
ryhmän alkamisajankohdasta. Jokainen ryhmäläinen
haastatellaan ennen ryhmän alkua.


