
Lape Eropalvelut      Muistio 
 
 
      17.5.2017 
Lape Eropalveluiden kehittämistyöryhmä 2. palaveri 
 
Aika  13:00 – 16:00     
 
Paikka  Laivapuiston perhetalo, Tiiliruukinkatu 1, 33200 Tampere 
 
Läsnä  Marja Olli, MLL Tampereen osasto, koordinaattori eropalvelut 
  Tuula Veko, Nokian kaupunki perheneuvola, sosiaalityöntekijä 

Aino Ritala-Koskinen, Tampereen yliopisto, yliopiston lehtori  
Päivi Segerroos, Kangasalan seurakunta, perhediakoni  
Anne Haring, Tampereen kaupunki Perheoikeudelliset palvelut, johtava sos.työntekijä 
Hanna Rienoja, Ylöjärven seurakunta, toiminnanjohtaja 

  Hanna Gråsten-Salonen, Tampereen kaupunki, vastaava koulukuraattori 
Arja Makkonen, Tampereen kaupunki, johtava sosiaalityöntekijä  
Pinja Forsström, Akaan kaupunki, perheneuvolapsykologi 
Jaana Vaittinen, Perhekulma Puhuri/Tampereen ensi- ja turvakoti, vastaava ohjaaja 

  Heikki Syrjämäki, Treen srk:n perheasiainneuvottelukeskus, perheneuvontatyönjohtaja 
Ulla Wegelius, Ikaalisten sosiaalitoimi, johtava sosiaalityöntekijä, lastenvalvoja 
Kari Vilkko, Miessakit, vastaava erotyöntekijä 
Hanna-Maria Kilpinen, Tampereen kaupunki sosiaalipäivystys, sosiaalityöntekijä 
Saara Erma, kokemusasiantuntija 
Meri Mäkihannu, kokemusasiantuntija 
Jami Vuorenmaa, kokemusasiantuntija 
Outi Ritari, MLL Tampereen osasto, koordinaattori eropalvelut 
Piia Savio, MLL Tampereen osasto, koordinaattori 

  Jaana Koivisto, Nokian kaupunki, Lapsiperheiden sosiaalipalvelut 
 
   

1. Aloitus  MLL Tampereen osaston toiminnanjohtajan Kaija 
Reiman-Salmisen tervehdys. 

 
 

2. Tapaamisen aloitus. Päivän tavoitteet ja aika-
taulu.  
 

 Marja Olli avasi päivän ja kertasi LAPEN tavoitteet 
eropalveluiden osalta sekä tulevan päivän tavoit-
teet 

3. Perhekeskustoimintamalli ja sähköiset palve-
lut 

 Jaana Koiviston puheenvuoro Perhekeskustoimin-
tamallista ja sähköisistä palveluista: Eropalvelut 
ovat osa perhekeskustoimintaa. Pirkanmaalle va-
littu Lapen osalta valittu kehittämisalueita, joista 
perhekeskustoimintamalli on keskeisin. Perhekes-
kustoimintamalli on verkosto, jossa kaikki lapsi ja 
perhepalvelut ovat yhteen sovitettuja, helpommin 
saavutettavissa ja tieto palveluista on selkeämpää. 
Perhekeskustoimintamallin suunnittelu käynnis-
tetty ja kuulemme lisää siitä syksyllä.  

 Sähköiset palvelut ovat oma kehittämiskokonai-
suus LAPESSA. Kaikille palveluille tulee yhteinen 
alusta, johon myös eropalveluiden hyvät käytän-
nöt sähköisten palveluiden osalta kerätään oman 
alaryhmän toimesta. Valitusta alustasta kuu-
lemme lisää myöhemmin syksyllä. 

 



 
 
 

4. Yhteinen välitehtävä: Sanapilvi Millaisia ero-
palveluiden tulisi olla? 

 

 

5. Kokemusasiantuntijoiden puheenvuoro: Meri 
ja Saara – omat erotarinat ja kokemukset pal-
veluista. Mistä oli hyötyä? Mikä oli vaikeaa? 
Mihin toivoisin muutosta? 
 

Merin erotarina: Avioero pikkulapsivaiheessa. Merillä on 
kolmealle kouluikäistä lasta. Entinen mies asuu ulkomailla. 
Ammattinsa vuoksi nähnyt paljon vaikeita eroja ja ei halun-
nut sellaista eroa itselleen ja lapsilleen. Hakenut itse paljon 
apua ja on ollut tyytyväinen saamiinsa julkisiin palveluihin. 
Merin haastavasta erotilanteesta johtuen kuitenkin palve-
luiden saamisessa on ollut haasteita. Eropalveluita on jou-
tunut pyytämään ja esimerkiksi perheneuvojalle hän rai-
vasi tiensä väkisin. Lastenvalvojalle Meri ei saanut aikaa. 
Käynyt perheneuvojalla, neuvolapsykologilla, saanut ver-
taistukea, ollut eroseminaarissa ja eron edessä -illoissa. 
 
Saaran erotarina: Avioerosta kulunut vuosi. Saaralla on 
kaksi pientä lasta. Ero itsessään ollut iso kriisi ja lisäksi lap-
set olivat eron hetkellä todella pieniä (puoli vuotta ja neljä 
vuotta). Tarvitsi kipeästi ulkopuolelta apua. Tuli eron 
edessä- iltaan entisen miehensä kanssa ja sai sieltä tarvit-
semaansa tietoa käytännön asioiden hoitamisesta. Eron 
edessä -iltojen myötä järjen ääni löytyi ja ajatus lapsen nä-
kökulman huomioimisesta kirkastui. Saaran mukaan oma 
eroprosessi helpottui, kun pystyi ajattelemaan asiaa lasten 
kannalta. 
Kuluneen vuoden aikana isoimmat askeleet on otettu ja 
koko perhe voi nyt hyvin, vaikka vielä onkin paljon käsitel-
tävää. Käynyt Eron edessä -illoissa, neuvolapsykologilla ja 
saanut vertaistukea.  Käyttänyt myös seurakuntien per-
heasiainneuvottelukeskuksen palveluita yksin ja yhdessä 
entisen miehensä kanssa ja nämä palvelut ovat käytössä 
edelleen. Saara on ollut tyytyväinen käyttämiensä eropal-
veluiden avoimuuteen ja joustavuuteen.  
Meri ja Saara korostivat erotarinoissaan suuresti vertais-
tuenmerkitystä. Heidän mukaansa vertaiselle voi puhua 
avoimesti peittelemättä mitään ja toinen ymmärtää. He 
kertoivat, kuinka tärkeää on saada antaa lupa omille tun-
teillensa ja saada osaksi myötätuntoa, armollisuutta ja hei-
dän kohdallaan myös aitoa ystävyyttä. Ymmärrys siitä, että 
joku on kokenut saman antaa voimaa jaksaa.    
Meri ja Saara kuvailivat kertomuksissaan erokriisin aikaisia 
voimakkaita tunteita ja tunnemyrskyjä. Niiden käsittelyyn 
tarvitsi ulkopuolista apua ja erityisesti tunnemyrskyssä tar-
vitsee apua vanhemmuuteen. Lasten asioiden esiin nosta-
minen auttoi vanhemman roolin säilyttämisessä. Molem-
mat korostivat puheessaan sitä, että vanhemmuus jatkuu 
parisuhteen päätyttyä ja yhteistyöhön täytyy pystyä. Van-



hemmuus on vastuuta omista tunteista. Kommunikointi-
kanavan täytyy pysyä auki. Meri ja Saara toivoivatkin, että 
eropalveluissa korostettaisi yhteistyövanhemmuuden ar-
voa ja merkitystä lapselle. 
Merillä ja Saaralla oli molemmilla tapansa hoitaa yhteis-
työvanhemmuutta.Molemmat korostivat molempien van-
hempien sitoutumista lapseen, joustamisen tärkeyttä ja 
sähköisten välineiden hyödyntämistä (mm. skype ja säh-
köinen kalenteri). Merin entinen mies asuu toisessa 
maassa ja tämän vuoksi isä ja lapset tapaavat toisiaan har-
vemmin. Siksi yhteydenpito ja joustavuus lasten asioiden 
hoidossa on erityisen tärkeää. Skype-puhelut ja viikkomei-
lit sähköpostilla ovat yhteydenpidon välineitä.  
Meriltä ja Saaralta kysyttiin keskustelun aikana, että sai-
vatkohe neuvolasta palveluohjausta. Molemmat oli oh-
jattu neuvolapsykologille, mutta ajan saanti oli aluksi vai-
keaa. Ensimmäisen käynnin jälkeen ovi psykologille on py-
synyt auki, mutta joustavuutta he toivoisivat paljon lisää. 
Erityisesti etäero on ongelmallinen palveluiden saatavuu-
den kannalta. Meri ja Saara toivoivat räätälöityjä palveluita 
jokaisen perheen kohdalla. 
Kokemusasiantuntija Jami käytti puheenvuoron erosta 
isän näkökulmasta. Hän on kokenut, että isät joutuvat pe-
rustelemaan omaa isyyttään. Hänen erostaan on kulunut 
jo yli kymmenen vuotta, ja silti hän kokee olevansa lasten 
äitiin verrattuna kakkosluokan kansalainen. Jami toivoisi-
kin viranomaisilta tasavertaista kohtelua ja korosti eri vi-
rastojen vastuuta. Hänen kokemuksensa mukaan kukaan 
ei ota vastuuta asioiden hoitamisesta vaan asiakasta pom-
potellaan palvelusta toiseen. Yhteishuoltajuuskin toteutuu 
Jamin tilanteessa vain paperilla. Miessakkien vastaavan 
erotyöntekijän Kari Vilkon mukaan miehet kokevat ylei-
sesti, että isät eivät tule erotilanteessa kuulluksi ja näh-
dyksi.  
Kokemusasiantuntijat korostivat yhteistyövanhemmuu-
den merkitystä, sekä kannustusta ja rohkaisua siihen. Tätä 
puhetta tarvitaan lisää. Lopuksi yhteisessä keskustelussa 
nousikin esiin tarve koko kulttuurin muutokselle, siihen mi-
ten perheet, perherakenteet ja vanhemmuus nähdään. Jo 
odotusaikana tulisi puhua tasavertaisesta vanhemmuu-
desta ja lisätä tietoa molempien vanhempien merkityk-
sestä lapselle.  
 

6. Palvelupolkutehtävän ohjeistus ja jakautumi-
nen työryhmiin.  

Työstettiin pienryhmissä eroasiakkaan palvelupolkua. Läh-
tökohtana miettiä palveluita kontaktipisteiden ja palvelu-
tuokioiden kautta polkua ennen, palvelun aikana ja jäl-
keen. 
 
Kontaktipiste+palvelutuokio+palvelupolku=Palvelukoke-
mus. 
 
Ryhmät työstivät aihetta ennakkokysymysten avulla. 
Marja kokoaa tuotoksista elokuun tapaamiseen seuraavan 
työstövaiheen. 

 
 



7.Alatyöryhmien alustavien kokoonpanojen sopimi-
nen 

Ryhmäläiset saivat ilmoittautua seuraaviin alatyöryhmiin, 
jotka Marja kutsuu koolle.  
 
1.)koulutus ja osaaminen 
2.)sovittelu 
3.)sähköiset palvelut 
4.)Eron ensiapupiste 
 
Jakautuminen alatyöryhmiin ( 2-8 hengen ryhmä) oman 
kiinnostuksen ja osaamisen mukaan. Osallistuja voi myös 
olla asiantuntija omalta työpaikalta/yksiköstä. Erotyötä 
tarkoitus edistää konkreettisten toimien kautta. Pilotit ensi 
vuonna. Alatyöryhmiä muodostuu LAPEN edetessä lisää 

 
 

8.Muut sovitut asiat  Uutiskirje kerran kuukaudessa, jossa nostetaan 
Pirkanmaan LAPEN eropalveluiden ydin asiat ja 
valtakunnalliset terveiset 

 

 Työalustaksi tulee MY Pirkanmaa – käyttöohjeet 
tulevat myöhemmin 

 

 Palvelukuvausten teko. Jokainen taho tekee toi-
minnastaan palvelukuvauksen, josta ohjeistus säh-
köpostilla.  

 12.9.2017 Lapsivaikutusten arviointi-koulutus 
Lape-ryhmille. Koulutus on koko päivän, aika-
taulu tulee myöhemmin. 

 
 

9. Seuraava tapaaminen Seuraava tapaaminen pe 18.8.2017 klo 13:00-15:30. Laiva-
puiston perhetalo, Tiiliruukinkatu 1, 33200 Tampere 

 

 

 
  

 
 


