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Tapaamispaikkatoiminta  
_____________________________________ 
 
Tapaamispaikan palveluita järjestään sosiaalihuoltolain mukaisesti: 
 

 lastenvalvojan vahvistamalla tapaamissopimuksella tai 

 tuomioistuimen päätöksellä  
 
Tapaamispaikan palveluita myöntää sosiaalityöntekijä tai tapaamispaikan 
koordinaattori. 
 
Valvojan tehtävä on valvoa, että tapaaminen toteutuu lapsen näkökul-
masta turvallisella tavalla. Toimintaa ohjaa lapsen edun toteutuminen. Val-
voja laatii jokaisesta tapaamiskerrasta raportin. 
 
Ennen tapaamisten alkamista molemmat vanhemmat ja lapsi (tarvitta-
essa) käyvät alkutapaamisessa. Valmisteluihin kuuluu myös tapaamistiloihin 
tutustuminen, tapaamispaikan käytäntöjen ja sääntöjen läpikäyminen sekä 
niihin sitoutuminen. Alkutapaamisessa sovitaan myös ensimmäiset tapaamis-
ajat. 
 
Palvelu on asiakkaalle maksuton. 

 Tapaamisissa yhdessäolo on intensiivistä ja vaatii lapselta sekä vanhem-
malta voimavaroja. Tästä syystä tapaamiset ovat kestoltaan 1-3 tunnin 
mittaisia. 

 Tapaamisessa ovat läsnä tapaaja, lapsi / lapset ja valvoja. Erityistilan-
teissa voivat olla läsnä myös tulkki ja/tai vartija.  

 Tapaamisia toteutetaan tapaamispaikan varaustilanteen puitteissa.  

 Tapaamiset järjestetään yleensä yhtenä arki-iltana ja viikonloppuisin. 

 Tapaamisten ja vaihtojen yhteydessä vanhemmat eivät kohtaa toisiaan. 
Siitä syystä aikataulujen noudattaminen on erityisen tärkeää. 

 Tapaamisten toteutuminen edellyttää yhteistyötä molemmilta vanhem-
milta.  

 

 



 

 
Valvotut tapaamiset 

Valvotut tapaamiset mahdollistavat lapsen ja etävanhemman tapaamiset  
silloin, kun se ei muulla tavoin ole mahdollista.  
 
Valvotussa tapaamisessa tehtävään perehdytetty valvoja on koko tapaamisen 
ajan läsnä tapaamistilanteessa kuulo- ja näköyhteydessä lapseen ja tapaajaan.  

 

Tuetut tapaamiset 

Tuettu tapaaminen eroaa valvotusta tapaamisesta siten, että valvojan ei tar-
vitse olla koko tapaamisen ajan näkö- ja kuuloetäisyydellä, mutta hän seuraa 
tapaamisen kulkua. Valvoja on tarpeen mukaan saatavilla ja huolehtii tapaa-
misen alkamisesta ja päättymisestä.  

 

Valvotut vaihdot 

Valvotussa vaihdossa valvoja on läsnä ja lapsen turvana lapsen siirtyessä van-
hemmalta toiselle. Valvottu vaihto voidaan järjestää tilanteissa joissa van-
hempien ristiriidat tai muut asiat estävät vanhempien vuorovaikutuksen.  

Valvotun vaihdon tarkoituksena on varmistaa, että lapsi voi turvallisesti siir-
tyä toisen vanhemman luokse jäämättä vaihtotilanteessa vanhempien ristirii-
tojen keskelle.  

    

(Kuvat tapaamispaikan tiloista) 

 



 

 

 
 

 
 

Ota yhteyttä 

 
 

Lapsi- ja perhepalvelut 
Itä-Uudenmaan perheoikeudellinen yksikkö 

Taidetehtaankatu 4 C, 3. kerros, 06100 Porvoo 
 

 
Toimistosihteeri / ajanvaraus 

puh. 019 520 4991 
puhelinaika ma-to klo 9-11 sekä klo 13-14 

 
 

http://www.porvoo.fi/ita-uudenmaan-perheoikeudellinen-yksikko 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.porvoo.fi/ita-uudenmaan-perheoikeudellinen-yksikko

