
Huomio lapsiin 

 

Jotta lapset selviäisivät erosta mahdollisimman 
hyvin, on tärkeää, että lasten asiat saadaan 
sovittua rakentavasti vanhempien välisistä 
mahdollisista erimielisyyksistä huolimatta. 
Perheasioiden sovittelulla pyritään estämään 
erimielisyyksien kasvaminen vanhempien 
välisiksi jatkuviksi kiistoiksi ja riidoiksi. 

Perheasioiden sovittelijat tarjoavat tukeaan ja 
apuaan vanhempien välisten keskustelujen 
edistämiseksi. Näin 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. 

 

 

”Mieletön mahdollisuus, kolme 
kertaa 1½ tuntia meidän 

keskusteluja varten” 
isä 

 

 

Miten sovittelu etenee? 

 

Sovittelu alkaa erillisillä 
valmistelutapaamisilla, joissa kummallekin 
vanhemmalle selvitetään erikseen tarkemmin, 
mistä sovittelussa on kyse ja käydään läpi, 
mistä asioista he haluavat keskenään sopia. 
Tämän jälkeen yhteisiä sovittelutapaamisia on 
yhdestä kolmeen. Viimeisellä kerralla sovitaan 
mahdollisesta jälkitapaamisesta. 

Sovittelijoina toimivat sovittelijakoulutuksen 
saaneet ammattilaiset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Ehkä mä menin sinne silleen, että se on 
meidän avioeron sovittelua. Ei se ollut 

mulle niin selvää, että me ajatellaan nyt 
sitä lasta, mikä oli sitten tosi hyvä, koska 

siis moni asia ratkeaa sitä kautta, että 
me ajatellaan sitä lasta, ihan moni 

käytännön asia kuitenkin, että sehän on 
se meidän riitakapula.” 

äiti 
 

 

 

VANHEMMUUS JATKUU ERON 
JÄLKEENKIN! 

 

  



 

 
Perheasioiden sovittelu on akaalaisten 
lasten vanhemmille tarjolla oleva 
palvelu. Pääsette keskustelemaan 
kahden sovittelijan avustuksella siitä, 
miten parhaiten voisitte jatkaa 
vanhemmuuttanne keskinäisessä 
yhteistyössä, vaikka parisuhteenne onkin 
päättynyt. 

 

PERHEASIOIDEN 
SOVITTELULLA ETEENPÄIN! 

 
 
Ota yhteyttä:  
 
puh. 040 335 3040 
 
tai 
 
Pyydä apua-nappi  
Akaan kaupungin nettisivuilla  
(www.akaa.fi/tukea-arkeen/) 

      

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERVETULOA 
PERHEASIOIDEN 
SOVITTELUUN 

 

 

Perheasioiden sovittelussa 
 vanhempia autetaan jäsentämään, 

mistä asioista heidän on tarpeen 
sopia, kun lapsella on kaksi kotia 

 vanhemmat saavat apua ja tukea 
keskinäisiin neuvotteluihinsa 
tilanteissa, joissa omat yritykset 
ovat saattaneet kääntyä riitelyksi 
ja joutua umpikujaan tai joissa 
puhevälejä ei ole 

 tavoitellaan lasten asioiden ja 
arjen käytäntöjen ratkaisemista 
sopimuksin, jotka voidaan 
myöhemmin vahvistaa 
lastenvalvojan luona 

Perheasioiden sovittelija 
 on ulkopuolinen, puolueeton taho, 

joka ei tee tai tarjoa valmiita 
ratkaisuja 

 auttaa kysymyksillään vanhempia 
itse löytämään omalle perheelleen 
sopivat ratkaisut 

 on sovittelijakoulutuksen saanut 
ammattilainen 

Onko 
puhumisen 

paikka? 

 Hankala sopia 
lasten asioista? 

Miten saada 
arki sujumaan? 


