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EROKYSYMYKSET
VANHEMPIEN JA LASTEN HYVINVOINNIN KANNALTA ON TÄRKEÄTÄ HUOLEHTIA LASTEN SUHTEEN
SÄILYMISESTÄ SEKÄ ISÄÄN ETTÄ ÄITIIN
Erotilanteessa olevalle vanhemmalle on kaikkein tärkeintä säilyttää hyvät suhteet lapsiinsa myös eron jälkeen. Samoin
lasten tasapainoisen kasvun ja kehityksen kannalta on tärkeätä, että he säilyttävät suhteensa molempiin vanhempiin.
Tämän huomioiminen on keskeisintä, kun huolehditaan eroperheiden osallisten hyvinvoinnista eron keskellä ja ajassa
sen jälkeen. Tärkeintä, mitä lapset tarvitsevat, ovat riittävän hyvin voivat vanhemmat.
Naisten ja miesten vanhemmuus on pääosin samankaltaista aikuisen hoivaa, turvaa ja vastuunkantoa. Lisäksi
sukupuolilla on omia erityistehtäviä, jotka vaihtelevat lasten iästä ja sukupuolesta riippuen. Esimerkiksi isän yksi
erityistehtävistä on toimia lapsilleen isän ja miehen mallina. Molemmat vanhemmat ovat lapsilleen yhtä lailla
arvokkaita.

VANHEMMUUDEN JAKAMINEN TASAVERTAISESTI ISÄN JA ÄIDIN KESKEN ON OLTAVA ENSISIJAINEN
LÄHTÖKOHTA LASTEN HUOLTAJUUDESTA PÄÄTETTÄESSÄ
Erotilanteessa vanhemmat tekevät tärkeitä ratkaisuja itsensä ja lastensa tulevaisuuden suhteen. Useimmiten
molemmat vanhemmat ovat yhtä lailla kykeneviä vastaamaan lastensa hyvinvoinnista myös eron jälkeen. Kun
normilähtökohdaksi asetetaan se, että huoltajuus jaetaan tasavertaisesti vanhempien kesken, ei osapuolten tarvitse
ensisijaisesti keskittää voimavarojaan lapsista riitelemiseen.
Vanhemmuuden tasavertaisen jakamisen muuttamiseksi tulee edellyttää selkeät, erikseen määritellyt ja
asianmukaisesti todennetut perustelut.
Tämän hetken yhteiskunnassa nousee yhä kasvavassa määrin esiin miesten kokemuksia siitä, ettei heitä huomioida
tasavertaisesti vanhemmuutta jaettaessa. Yhteiskunnan toimijoita on tuettava hyödyntämään osaamista, jonka
kautta erovanhemmuutta kyetään vahvistamaan sukupuolet yhdenvertaisesti huomioiden.

EROSTA SELVIÄMISEKSI LUOTUJA TUKIPALVELUJA TULEE OLLA KATTAVASTI SAATAVILLA
Ero on sen osallisille merkittävä elämänmuutos. Monesti ihminen on riittävän valmis kohtaamaan eron ja hänellä on
kykyä ja mahdollisuuksia turvautua tarvittaessa muihin ihmisiin. Toisaalta useille ero on hyvinkin haastavan ja
monisyisen henkisen ja sosiaalisen kriisin paikka. Moni jopa menettää, ainakin väliaikaisesti, elämänhallintansa.
Monet miehet tarvitsevat nimenomaan miehille rakennettua erokriisitukea ja suurin osa tukea joka tapauksessa.
Usein miehiltä puuttuu erosta selviämiseksi tarpeellinen sosiaalinen turvaverkko tai he eivät osaa tai kehtaa turvautua
siihen. Lisäksi, eron ollessa nimenomaan naisen ja miehen välinen kriisi, luottamus naisiin saattaa olla väliaikaisesti
heikentynyt. Erokriisiinsä riittävää tukea saanut kykenee paremmin huolehtimaan itsestään ja läheisistään erokriisin
keskellä ja ajassa sen jälkeen.
Erojen määrä ja niistä aiheutuvat sosiaaliset ongelmat ovat kasvava haaste yhteiskuntamme hyvinvoinnille. Erosta
selviämiseksi luotuja tukipalveluja tulee olla saatavilla kaikkialla Suomessa ja niiden ylläpitämiseksi luotuja rakenteita
tulee vahvistaa.

