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Perheasioiden sovitteluun
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MITEN SAADA ARKI SUJUMAAN?

HANKALA SOPIA
LASTEN ASIOISTA?

ONKO PUHUMISEN PAIKKA?

PERHESOVITTELU AUTTAA JATKAMAAN VANHEMMUUTTA ERON JÄLKEEN

PERHEASIOIDEN SOVITTELU
Perheasioiden sovittelu on vanhemmille tarjolla oleva luottamuksellinen ja
maksuton palvelu.
Pääsette keskustelemaan kahden perhesovittelijan avustuksella siitä, miten
parhaiten voisitte jatkaa vanhemmuuttanne keskinäisessä yhteistyössä,
vaikka parisuhteenne päättyykin.

PERHESOVITTELUSSA
• vanhempia autetaan jäsentämään, mistä asioista heidän on tarpeen sopia erotilanteessa
• vanhemmat saavat apua ja tukea keskinäisiin neuvotteluihinsa
tilanteissa, joissa omat yritykset ovat saattaneet kääntyä riitelyksi ja ovat ehkä joutuneet umpikujaan
• tavoitellaan lasten asioiden ja arjen käytäntöjen ratkaisemista
sopimuksin, jotka voidaan myöhemmin vahvistaa lastenvalvojan luona

PERHESOVITTELIJA
• on ulkopuolinen, puolueeton taho, joka ei tee eikä tarjoa valmiita ratkaisuja
• auttaa kysymyksillään vanhempia itse löytämään omalle perheelleen sopivat ratkaisut
• on perheiden kanssa työskentelemään tottunut ammattilainen.

PERHESOVITTELULLA ETEENPÄIN!

HUOMIO LAPSIIN
Jotta lapset selviäisivät erosta mahdollisimman hyvin, on tärkeää, että lasten
asiat saadaan sovittua rakentavasti, vanhempien välisistä mahdollisista erimielisyyksistä huolimatta.
Perhesovittelulla pyritään estämään erimielisyyksien kasvaminen vanhempien
välisiksi jatkuviksi kiistoiksi ja riidoiksi.
Perhesovittelijat tarjoavat tukeaan ja apuaan vanhempien välisten keskustelujen
edistämiseksi. Tavoitteena on, että lasten suhteet molempiin vanhempiinsa säilyvät ja perheenjäsenten arki sujuu erosta huolimatta.
Sovittelussa keskustellaan kaikista niistä kysymyksistä, joita lasten asioiden järjestämiseen liittyy ja joista vanhempien on vaikea keskenään päästä yksimielisyyteen.

SOVITTELUN PROSESSI
Sovittelu alkaa erillistapaamisilla (kumpaakin vanhempaa tavataan ensin yksin),
jossa vanhemmille selvitetään tarkemmin, mistä sovittelussa on kyse ja käydään
läpi asiat, joista vanhemmat haluavat sopia ja todetaan yhdessä, ettei sovittelulle
ole estettä.
Sovittelutapaamisia on 1-3, joissa vanhemmat neuvottelevat tavoitteenaan löytää
ratkaisuja lasten asioiden järjestämiseen ja arjen käytäntöihin.
Mahdollisella jälkitapaamisella 3-6 kk:n kuluttua käydään läpi, miten sovitut
käytännöt ovat toimineet ja onko tullut uusia sovittelulla ratkaistavia asioita.

VANHEMMUUS JATKUU ERON JÄLKEENKIN!
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