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Sosiaalihuoltolain mukaiset (30.12.2014/1301, 27§) lapsen ja vanhemman vä-

liset valvotut ja tuetut tapaamiset sekä valvotut vaihdot ovat ammatillisesti oh-

jattua palvelua, jotka mahdollistavat lapsen ja hänestä erossa asuvan van-

hemman turvallisen tapaamisen. Tapaamisten valvonta perustuu aina joko las-

tenvalvojan vahvistamaan sopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen, jossa 

määritellään tarvittavien toimenpiteiden sisältö. 

 

Valvottu tapaaminen 
Mikäli lapsen ja toisen vanhemman tapaamiseen liittyy erityistä huolta, voidaan 

tapaaminen järjestää valvotusti. Tapaamisen valvonnalla turvataan lapsen 

asema tapaamisessa, ehkäistään niitä uhkia, joiden vuoksi tapaaminen on 

määrätty valvotuksi, ja huolehditaan lapsen turvallisuudesta tapaamistilantees-

sa. Valvotuissa tapaamisissa tapaaminen toteutetaan aina tapaamispaikassa 

ja valvoja on koko tapaamisen ajan näkö- ja kuuloyhteydessä lapseen ja van-

hempaan.  

 

Tuettu tapaaminen 
Tuetuissa tapaamisissa valvoja on lapsen ja vanhemman käytettävissä ta-

paamisen ajan. Hän huolehtii tapaamisen aloituksesta ja lopetuksesta. Tue-

tussa tapaamisessa ei ole jatkuvan valvonnan tarve. Lapsi ja vanhempi voivat 

halutessaan poistua tapaamispaikasta esim. ulkoilemaan sopimuksen mukaan 

joko työntekijän kanssa tai ilman työntekijää. Valvoja antaa tarvittaessa tukea 

tapaamisten sujumiseen lapsen edun ja sopimuksen mukaisesti.  

 

Valvottu vaihto 
Valvottu vaihto voidaan järjestää, kun vanhempien välillä on ristiriitoja, jotka 

estävät heitä hoitamasta lapsen vaihtotilannetta lapsen edunmukaisella taval-

la. Valvotuissa vaihdoissa valvoja huolehtii siitä, että vaihtotilanne säilyy rau-



 

hallisena ja lapsi siirtyy turvallisesti vanhemmalta toiselle. Tarpeen mukaan 

vaihto voi tapahtua perustellusta syystä ilman vanhempien välistä kohtaamista.  
  

 

Valvojan rooli 
Valvoja on tapaamisissa lapsen edusta huolehtiva turvallinen aikuinen, jolla on 

lain edellyttämä kelpoisuus toimia valvojana. Valvojan työtä ohjaavana periaat-

teena on laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta sekä sosiaalihuoltolaki.  

 

Valvoja on aina vanhempiin nähden puolueeton ja neutraali, eikä hän voi ottaa 

kantaa valvonnan tarpeen perusteluihin tai muihin tapaamisen taustoihin liitty-

viin asioihin. Työskentely on luottamuksellista ja valvojat ovat vaitiolovelvolli-

sia. Valvojalla on oikeus ja velvollisuus keskeyttää yksittäinen tapaaminen, mi-

käli se ei ole lapsen edun mukainen. Valvoja ilmoittaa keskeytyneestä tai to-

teutumattomasta tapaamisesta kirjallisesti lastenvalvojalle. Lastenvalvoja on 

velvollinen ottamaan yhteyttä vanhempiin kolmen peräkkäisen toteutumatto-

man tapaamisen tai keskeytyneen tapaamisen johdosta ja selvittämään ta-

paamisten toteutumattomuuden tai keskeytysten syitä.   

 

Tapaamisten käynnistäminen ja toteuttaminen 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perhetyö järjestää sosiaa-

lihuoltolain 27 §:n mukaiset valvotut ja tuetut tapaamiset sekä valvotut vaihdot 

mikäli lapsen kotikunta on Kainuun soten alueella. Palvelu järjestetään Tep-

panan kohtaamispaikalla ja Lastenkoti Salmilassa.  

 

Tapaamisten käynnistämiseksi vanhempien tulee olla yhteydessä perhetyön-

päällikköön ja toimittaa vahvistettu sopimus tai tuomioistuimen päätös tapaa-

misista. Tapaamisten ajankohtien jaksotus ja tuntimäärät on määritelty vahvis-



 

tetussa sopimuksessa tai tuomioistuimen päätöksessä. Tarkemmista aloituk-

seen liittyvistä aikatauluista sovitaan perhetyönpäällikön kanssa.  

 

Valvoja tekee valvotuista ja tuetuista tapaamisista sekä valvotuista vaihdoista 

molempien vanhempien kanssa kirjallisen tapaamissuunnitelman, jossa määri-

tellään tapaamisten tarkemmat yksityiskohdat. Tapaamissuunnitelma tehdään 

ensimmäisen tapaamisen yhteydessä tai puhelimitse ennen ensimmäistä ta-

paamista. Valvoja keskustelee myös lasten kanssa tapaamisista huomioiden 

lapsen iän ja kehitystason. Toteutuneista tapaamisista tehdään kirjaukset 

asiakastietojärjestelmään.   

 

Jos vanhempi joutuu perumaan sovitun tapaamisen, on hänen ilmoitettava sii-

tä mahdollisimman pian tapaamispaikkaan. Mikäli palvelun tarve päättyy, tulee 

vanhempien ilmoittaa asiasta perhetyönpäällikölle.      
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