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Träffplatsverksamhet 
_____________________________________ 
 
Träffplatsens service ordnas i enlighet med socialvårdslagen på basen av: 
 

 domstolens beslut  

 umgängesavtal fastställt av barnatillsyningsman 
 
 
Träffplatsens service beviljas av en socialarbetare eller träffplatsens koordina-
tor. 
 
Övervakarens uppgift är att övervaka att träffen förverkligas på ett ur 
barnets synvinkel tryggt sätt. Barnets bästa styr verksamheten. Övervakaren 
skriver en rapport efter varje träff. 
 
Innan träffarna inleds går båda föräldrarna och barnet (vid behov) på ett 
inledande möte. Till förberedelserna hör att alla parter bekantar sig med ut-
rymmena och går igenom träffplatsens praxis och regler samt förbinder sig till 
dem. På det inledande mötet kommer man överens om de första träfftiderna.  
 
Servicen är avgiftsfri för klienterna. 

 Samvaron på träffarna är intensiv och kräver resurser av både barnet 
och den träffande föräldern. Därför är träffarna 1-3 timmar långa. 

 På träffarna närvarar den träffande föräldern, barnet/barnen och över-
vakaren. I specialsituationer kan också tolk och/eller väktare närvara.  

 Träffarna förverkligas i enlighet med träffplatsens bokningsmöjligheter.  

 Träffarna ordnas vanligtvis en vardagskväll och på veckoslut. 

 I samband med träffarna och bytena möts föräldrarna inte. Därför är 
det viktigt att tidtabellerna fäljs punktligt.  

 För att träffarna ska kunna förverkligas, krävs samarbete av båda för-
äldrarna.  

 
 
 
 



 

 
Övervakade träffar 

Övervakade träffar möjliggör träffar mellan barnet och den träffande föräl-
dern då det av någon orsak inte är möjligt på annat sätt.  
 
En för uppgiften utbildad övervakare är under hela träffen närvarande på 
hör- och synavstånd från barnet och den träffande föräldern.  

 

Stödda träffar 

Stödda träffar skiljer sig från övervakade träffar så att övervakaren inte hela 
tiden befinner sig på direkt syn- och höravstånd till barnet och den träffande 
föräldern, och följer med träffens gång. 

Övervakaren finns tillhands i den utsträckning det behövs samt följer med 
och handleder vid träffens början, under träffen och vid träffens slut.  

 

Övervakade byten 

På övervakade byten är övervakaren på plats för att trygga barnets förflytt-
ning från den ena föräldern till den andra. Övervakade byten kan ordnas då 
föräldrarna pga. oenigheter eller andra orsaker inte kan kommunicera direkt 
med varandra.  

Avsikten med övervakade byten är att garantera att barnet kan förflytta sig 
tryggt mellan föräldrarna, utan att hamna mitt i föräldrarnas stridigheter.  

      

(Bilder från träffplatsens utrymmen) 

 



 

 

 
 

 
 

Ta kontakt 

 
 

Barn- och familjeservice 
Östra Nylands familjerättsliga enhet  

Konstfabriksgatan 4 C, 3 vån., 06100 Borgå 
 
 

Byråsekreterare / tidsbokning:  
tel. 019 520 4991 

telefontid må-to kl. 9-11 samt kl. 13-14 
 
 

https://www.borga.fi/ostra-nylands-familjerattsliga-enhet  
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