EROPALVELUT LAPE PIRKANMAA
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TAUSTA
30 000 – 40 000 lasta kohtaa
vanhempiensa eron vuosittain.
Jokaisessa varhaiskasvatusryhmässä, koululuokassa ja
harrastusryhmässä on lapsia, joiden
vanhemmat ovat eronneet
50 % lapsista tulee elämään muussa
kuin ensimmäisessä perheessään 
monimuotoisuuden ymmärrys ja
kohtaaminen tulevat haastamaan
ammattilaiset (Jokinen 2016,
erofoorumi)

toteudu yhdenvertaisesti ( LAPEtyön valtakunnallinen ja Pirkanmaan
lähtötilanne)
Tampereen selvitys kiireellisistä
sijoituksista:
• yksinhuoltajaperheet 26%
• eroperheet 38%
• Uusperheet 11%
n. 60 % psykiatrisen diagnoosin
saaneista lapsista

Kaikkien kansallisten ja
kansainvälisten tutkimusten mukaan ja nuorista on yksinhuoltajaperheestä
lasta ja hänen kehitystään
tai on kokenut vanhempien avioeron
vahingoittavat vanhempien riitaisat (Kohortti 1987)
välit ja ilmiöt riitojen ympärillä (esim.
Karttunen 2010, Salo 2013)
Palvelut ovat hajallaan, eivätkä
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Kohortti 1987 – Palveluiden kehittämisen näkökulmasta
Yksilön kannalta tarkasteltuna tänä päivänä suomalainen
palvelujärjestelmä toimii vasta vakavien ongelmien
ilmaannuttua.
Korjaavat palvelut kohtaavat merkittävän osan ikäluokasta

Ehkäisevien ja hyvinvointia tukevien palveluiden merkitys
korostuu ylisukupolvisen ongelmaketjun katkaisemisessa ja
syrjäytymisen ehkäisemisessä.
Pitäisikö palvelujen reagoida tilanteisin ehkäisevästi jo
aiemmin – yhteisöjä vahvistamalla, ryhmämuotoisesti,
elinympäristöissä toimien, ottaa lasten tilanne
huomioon aina, kun vanhemmilla on ongelmia - myös
aikuisille suunnatuissa palveluissa?
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Eron eri ulottuvuudet

Psykologinen

Vanhemmuus

Taloudellinen

Sosiaalinen

Juridinen
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Toimenpide-ehdotukset Sovinnollisen eron edistämiseen
Jokaiselle perhekeskusalueelle kootaan eroverkosto. Verkosto koostuu
alueella erotyötä tekevistä sekä neuvolan, varhaiskasvatuksen, koulun
sekä seurakunnan ja järjestön työntekijöistä. Verkosto kokoontuu 2 kertaa
vuodessa ja tarvittaessa.
Verkosto on osa Pirkanmaan eroverkkoa, joka kokoontuu 4 kertaa
vuodessa tarkastelemaan eroauttamisen ilmiöitä ja antaa mahdollisuuden
kohdat toisia ammattilaisia.

Eroverkosto kuvaa alueen palvelut ja tiedottaa niistä perhekeskusalueen
viestintävälineissä ( esim. yhdelle nettisivulle, riippumatta siitä kuka
palvelun järjestää ) mistä löytyy palvelut niin asiakkaille kuin
työntekijöillekin. Koko Pirkanmaata palvelevat järjestöjen palvelut on
kuvattu ja niidenkin on hyvä löytyä perhekeskusalueen omilta sivuilta.
Tavoitteena perustetaan maakunnallinen Eron ensiapupiste tukemaan
asiakkaiden ja ammattilaisten tarpeita eroasioissa.
Ensiapupisteen tavoitteena juurruttaa ”nopeanavun” kaikille
perhekeskusalueille.
Perhekeskusalueella järjestetään vuosittain; Kuule, kohtaa ja tunnista
lapsiperheen tarpeet vanhempien erotilanteessa. Koulutus tarkoitettu
peruspalveluissa
työskenteleville.
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Toimenpide-ehdotukset Sovinnollisen eron edistämiseeen
Perhekeskusalueen palveluohjaajalla on tieto kaikista alueen eropalveluista
ja hän on kouluttautunut Pirkanmaan eroauttamisen avainhenkilöksi
Jatketaan hyvien käytäntöjen levittämistä tarpeiden mukaan, jos alueeltasi
puuttuu jokin eropalvelu, mihin tarvitaan koulutusta tai ohjausta ole
yhteydessä alueesi palveluohjaajaan
Perhekeskusalueella on nimetty työntekijät, jotka tekevät
perheasioidensovittelua
Jokaisen neuvolan, varhaiskasvatusyksikön ja koulun nettisivuilta, wilmasta
jne. löytyy vanhemmuussuunnitelma https://tampere.mll.fi/eroperheidenkohtaamispaikka/eron-ensiapupiste/vanhemmuussuunnitelma/ Alueen
palveluohjaajalla on osaaminen opastaa sen käytössä

Kaikissa edellä mainituissa on käytössä ohjeistus mitä huomioida omasta
työstä käsin, kun perheessä ero.
Yhteiset julisteet työpaikkojen seinille, perheasioidensovittelukoulutuksessa
olleiden tuotos, joista teetetään julisteet Pirkanmaalle
 Minun oikeuteni isän ja äidin erotessa
 Minun ajatuksiani kun eroatte
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 Meillä vanhemmilla
on velvollisuus
erotessamme
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KOHTI SOVINNOLLISTA EROA PIRKANMAAN
PERHEKESKUKSISSA
Neuvola
Koulu
Varhaiskasvatus
Työterveyshuolto
Terveysasemat
Kasvatus ja Perheneuvonta
Perheasioidensovittelu
Lastenvalvojatyö
Perheasiainneuvottelukeskus

Vertaistukiryhmät
Tukihenkilötoiminta

Kriisikeskus Osviitta
Ensi-ja turvakotienyhdistys
Setlementti Tampere
Miessakit
Rikosuhripäivystys
MLL Tampereen osasto
WWW.APUAEROON.FI
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Eron ensiapupiste
Verkkosivu
Infopalvelut
Pirkanmaan eroverkko
Palveluohjaus
Liikkuva Eroneuvonta

Lapsiperheiden sosiaalityö
Perhetyö
Lastensuojelu
Perheoikeudelliset palvelut
Käräjäoikeus
Oikeusaputoimisto
Asianajajapalvelut

High conflict erot
Tieto ohjaamisesta
ja toimintatavoista
Konsultointi ja
ohjaaminen

Tapaamispaikkatyö
KELA

Marja Olli
VANHEMMUUSSUUNNITELMA www.stm.fi/vanhe

MAAKUNNALLINEN ERON ENSIAPUPISTE

Verkkosivu – ajantasainen tieto perhekeskusalueiden
ja valtakunnallisista eropalveluista, chat-palvelu,
puhelinpalvelu, päivystysluonteinen palvelu

Pirkanmaan eroverkko – Verkoston ylläpitäminen ja
sen sisältöjen kehittäminen
Palveluohjaus – tieto eri alueiden palveluista ja ohjaus
niihin, Tampereella esim. useita pisteitä

Eron ensiapupisteiden koordinointi perhekeskusalueille
– työparina toimiminen
Eroneuvoja koulutus palveluohjaajille
Tunnista, kohtaa, kuule eroperheiden tarpeet omassa
työssäsi koulutuksen koordinointi. – LAPESSA pilotoitu
koulutus perhekeskusalueilla.
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Rakenteet, joissa juurtuminen tapahtuu
•

MLL Tampereen osasto on koordinoinut kuuden vuoden ajan
matalan kynnyksen eroauttamispalveluita Pirkanmaalaisille
lapsiperheille. Toimintaa on toteutettu yhdessä muiden
toimijoiden kanssa.

•

Toiminnassa on tunnistettavissa monia osa-alueita, mitä
LAPEN tavoitteiden mukainen Eron ensiapupisteen toiminta
edellyttää.

•

Pirkanmaan Eron ensiapupistettä on kehitetty LAPEtyöskentelyssä MLL Tampereen osaston rakentaman mallin
pohjalle. LAPE työskentelyssä MLL Tampereen osasto on
työskentelyn koordinointivastuussa. Eron ensiapupiste toimii
MLL Tampereen osaston eropalveluiden tiloissa ja
verkkosivuilla https://tampere.mll.fi/eroperheidenkohtaamispaikka/eron-ensiapupiste/

•

Jatkokehittäminen vaatii laajempaa vastuunottoa ja
resurssointia
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MLL Tampereen osasto

Vastannut erilaisesta eropalveluiden kehittämisestä
kuuden vuoden ajan Pirkanmaalla.
Luotettava, pitkäaikainen toimija - vahva organisaatio.
Eropalveluiden toiminta mahdollistunut MLL Tampereen
osaston omarahoituksella ja STEA-rahoituksella (3
työntekijää).
Eropalveluiden onnistumisessa on merkittävintä ollut
LAPE-työskentelyssä tavoiteltu verkostojen luominen ja
dialogi eri toimijoiden välillä – tunteminen, luottamus,
kyky tehdä asioita yhdessä, yhteiset tavoitteet
Kehitetty uusia palvelumuotoja yhdessä verkoston kanssa
vastaamaan asiakkailta nousseita tarpeita.
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Rakenteet, jossa juurtuminen tapahtuu

Kootaan ohjaustyöryhmä, joka asettaa toiminnalle
juurtumisajan tavoitteet ja tekee työn vaikuttavuutta
mittavaan suunnitelman tehdyn työn pohjalta.
Ohjaustyöryhmä koostuu kuntien, seurakuntien ja
järjestöjen ammattilaisista huomioiden Pirkanmaan kaikki
perhekeskusalueet.
Ohjaustyöryhmää johtaa eroasioiden substanssiosaaja,
jolla on näkemys verkostomaisen työn johtamisesta ja
kehittämisestä.

MLL Tampereen osasto vastaa operatiivisen työn
koordinoinnista, hallinnosta ja toteutuksesta asetettujen
tavoitteiden mukaisesti.
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Johtaminen

Sisältö,
vaikuttavuus

Dialogisuus

Verkostojohtaminen

Ohjaustyöryhmä

Palvelun yhdessä
tuottaminen

Eron
ensiapupiste
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Talous ja muu
hallinto

MLL Tampereen
osasto

MLL
eropalvelut

Paljonko maksaa?
Eron ensiapupisteen
maakunnallinen
työntekijä
60 000 €

Yksi sijoitettu
lapsi
18 000 -72 000
e/vuosi

Kuule, kohtaa ja tunnista
perheen tarpeet
vanhempien erotilanteessa
- koulutus
kaikille perhekeskusalueille
10 000 €

Yksi
työmarkkinoilta
syrjäytynyt nuori
100 000-400000/
Vuosi

Yksi huoltoriita
10 000-100 000 €
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Valtakunnalliset juurtumista tukevat toimet

LAPE valtakunnalliset tavoitteet nostavat Eron
ensiapupisteen keskiöön kehittämistyössä
9 paikkakuntaa aloittanut toiminnan
Pirkanmaan ominaispiirre –
Ei pelkästään pop up -toimintaa – konkreettista työtä
olemassa oleviin rakenteisiin
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”Äidillä oli oma
tarina, isällä oma.
Mun mielestä lapsi ei
voi olla sovittelijana
siinä niiden välissä”
MLL Tampereen osasto, Eroopas nuorilta vanhemmille
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