
Pilotin/kokeilun nimi: Eron Ensiapupiste

Kokeiluun/pilotointiin osallistuvat kehittämisyksiköt: Helsinki, Espoo, Vantaa, Porvoo, Järvenpää

Kokeilun ajanjakso: Aloitusaika vaihtelee kunnissa, kevät/syksy 2018 

Yhteyshenkilö: Marjatta Karhuvaara, Espoo

Lyhyt kuvaus pilotista/kokeilusta:

Perhekeskusosion toimenpide: nro 4 (Eroperheille tarjottavat palvelut) 

MITÄ?

Mitä kokeilulla halutaan muuttaa 

MIKSI?

Nykytila

MITEN TOTEUTETAAN?

Toimenpiteet

MITEN ARVIOIDAAN?

Arviointikysymykset

MITÄ SITTEN?

Juurruttaminen  ja 

Jatkokehittäminen

Helpompi saavutettavuus 

(fyysinen sijainti)

Eroperheiden palvelut ovat 

hajallaan ja erillään asiakkaiden 

arjen toimintaympäristöistä

Eropalveluita ja palveluohjausta tarjotaan 

kootusti samasta toimipisteestä, joka on 

sijoitettu esim. perhekeskukseen, 

varhaisen tuen palvelukeskittymään, 

ostoskeskuksen tai kirjaston yhteyteen

Mittaristoon palataan 

tarkemmin 

myöhemmin.

Laaditaan ylläpitosuunnitelma 

kerätyn palautteen ja arvioinnin 

kautta. Jos kokeilu osoittautuu 

toimivaksi, se vakiinnutetaan 

kiinteäksi osaksi maakunnallista 

palvelujärjestelmää.

Jatkokehittäminen: Aukioloaikojen 

laajentaminen virastoaiko-

jen ulkopuolelle

Matalampi kynnys Viranomaispalvelu korottaa 

asioimiskynnystä monella tavalla

Asiointi on mahdollista nimettömänä ja 

yksin ilman toista vanhempaa. 

Viranomaispalvelut ja 3-sektorin palvelut 

linkitetään ja  verkostoidaan paremmin.

Asiointi tapahtuu ilman ajanvarausta

Apu ja tuki nopeammin Apu, tuki ja tieto on hajallaan ja 

eri sisältöistä, asiakas joutuu 

asioimaan eri toimipisteissä, 

jonot palveluihin ovat pitkiä

Akuutti keskusteluapu, asiatieto ja tieto 

palveluista sekä palveluohjaus tarjotaan 

yhdestä paikasta. Asiointi tapahtuu ilman 

ajanvarausta

Jatkokehittäminen: Myös palvelut 

pystyttäisiin tarjoamaan samasta 

toimipisteestä
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Mahdollisuus erosta puhumiseen 

– sekä käytännön asioista että 

tunteista 

Asiakkailla on suuri puhumisen 

tarve. Lastenvalvojapalvelu 

keskittyy ja painottuu 

sopimustyöskentelyyn, ja siellä 

asioivat vanhemmat yhdessä.  

Perheneuvola- ja 

terapiapalveluihin on pitkät jonot 

ja joillekin liian korkea kynnys

Erosta puhumiselle on tilaa eri tavalla kuin 

sopimuspalvelussa. Myös järjestöt ja 

seurakunnat ovat mukana tarjoamassa 

mahdollisuutta kohtaamiseen ja 

keskusteluun.

Jatkokehittäminen: Koulutetun 

vertaistuen tarjoaminen edellyttäisi 

aukioloaikojen laajentamista 

virastoaiko-

jen ulkopuolelle ja soveltuvampia 

toimitiloja

Tiedontarpeeseen vastaaminen 

kokonaisvaltaisemmin. Tieto on 

auktorisoitua ja yhteisesti 

ymmärrettyä

Ajantasaisempi ja oikea-

aikaisempi palveluohjaus

Asiakkailla on suuri tiedon tarve 

ja puutteelliset tiedot 

eroprosessista ja palveluista. Eri 

toimijat ja sosiaalinen media 

tarjoavat  asiakkaille keskenään 

ristiriitaista informaatiota

Asiakkaille jaettava tieto on oikeaa, 

ajantasaista ja yhdenmukaista. Eri 

toimijoiden välinen yhteistyö ja työnjako 

mahdollistaa ajantasaisuuden ylläpidon ja 

virheellinen informaatio saadaan 

oikaistuksi. 

Asiakkaalle pyritään löytämään 

jatkopaikka, seuraava etappi ja/tai 

vaihtoehtoiset palvelupolut. 

Ensiapupisteeseen voi myös tulla 

uudelleen

Jatkokehittäminen: 

Tieto ja palvelut tulisi olla saatavilla 

myös sähköisesti

Eron ensiapupiste jatkuu…


