
 

 

 

Tapaamispaikkatoiminta 
Itä-Uudenmaan perheoikeudellinen yksikkö 

Porvoon tapaamispaikka 

 
  

Palvelee asukkaita Askolasta, Loviisasta, Lapinjärveltä, Porvoosta ja Sipoosta 



 

 
Tapaamispaikkatoiminta  
_____________________________________ 
 
Tapaamispaikan palveluita järjestään sosiaalihuoltolain mukaisesti: 

• lastenvalvojan vahvistamalla tapaamissopimuksella tai 

• tuomioistuimen päätöksellä  
 
Palvelu ei ole tarkoitettu sijoitetuille lapsille ja heidän vanhemmilleen, ne 
tapaamiset järjestetään lastensuojelun kautta. 
 
Tapaamispaikan palveluita myöntää lastenvalvoja tai tapaamispaikan 
koordinaattori. Palvelu on asiakkaalle maksuton. 
 
Ennen tapaamisten alkamista molemmat vanhemmat ja lapsi 
(tarvittaessa) käyvät alkutapaamisessa. Alkutapaamisessa kysytään perheen 
yhteystiedot ja toiveet tapaamisille, käydään läpi tapaamispaikan säännöt ja 
käytännöt sekä tutustutaan tapaamistiloihin. Alkutapaamisessa suunnitellaan 
myös tapaamisaikataulua, mikä toimitetaan vanhemmille, kun molemmat 
ovat sen hyväksyneet. 
 

• Tapaamisissa yhdessäolo on intensiivistä ja vaatii lapselta sekä 
vanhemmalta voimavaroja. Tästä syystä tapaamiset kestävät 
pääsääntöisesti kaksi tuntia. 

• Tapaamisessa ovat läsnä tapaaja, lapsi/lapset ja valvoja sekä 
tarvittaessa myös tulkki ja/tai vartija.  

• Tapaamisia toteutetaan tapaamispaikan varaustilanteen puitteissa.  

• Tapaamisia järjestetään keskiviikkoiltaisin ja lauantaipäivisin 
korkeintaan kerran viikossa. 

• Tapaamisten/vaihtojen yhteydessä vanhemmat eivät kohtaa toisiaan. 
Myös siksi aikataulujen noudattaminen on erityisen tärkeää. 

• Tapaamisten toteutuminen edellyttää molemmilta vanhemmilta 
sitoutumista tapaamispaikkapalveluun.  

 

Tapaamispaikassa toimii sosiaalialan ammattilaisia ja heidät on perehdytetty 
valvojan tehtäviin. Valvojien tehtävänä on valvoa, että tapaaminen toteutuu 
lapsen edun mukaisesti ja lapsen näkökulmasta turvallisella tavalla. Valvoja 
laatii jokaisesta tapaamiskerrasta raportin. 



 

 

Valvotut tapaamiset 

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

 
 

Tuetut tapaamiset 

Tuettu tapaaminen eroaa valvotusta tapaamisesta siten, että valvoja ei ole 
koko tapaamisen ajan näkö- ja kuuloetäisyydellä, mutta hän seuraa 
tapaamisen kulkua ja on tarpeen mukaan saatavilla. Tuetulla tapaamisella on 
mahdollista poistua tapaamispaikasta ja ulkoilla, mikäli lähivanhempi sen 
hyväksyy. Tapaamispaikan valvoja ei ulkoile perheen kanssa. 

 

Valvotut vaihdot 

Valvotussa vaihdossa valvoja huolehtii, että lapsi siirtyy vanhemmalta toiselle 
niin, etteivät vanhemmat kohtaa toisiaan.  Tarkoituksena on varmistaa 
turvallinen ja rauhallinen vaihto niin, ettei lapsi joudu vanhempien välisten 
ristiriitojen keskelle. Valvottu vaihto voidaan järjestää tilanteissa, joissa 
katsotaan lapsen edun mukaiseksi vanhempien välisen kohtaamisen 
välttäminen, mutta lapsi voi normaalisti tavata vanhempaa hänen kotonaan.  

 

Kuvat tapaamispaikan tiloista 

 



 

 

 
 

 
 

Ota yhteyttä 

 
 

Lapsi- ja perhepalvelut 

Itä-Uudenmaan perheoikeudellinen yksikkö 

Porvoon tapaamispaikka 

Taidetehtaankatu 4 C, 3. kerros, 06100 Porvoo 

tapaamispaikka@porvoo.fi 

040 676 1428 tai 040 676 1427 

 

Toimistosihteeri / ajanvaraus 

puh. 019 520 4991 (ma-to klo 9-11) 

 
 

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