
Turvallinen kohtaaminen lapselle.

Tapaamispaikka

Tapaamispaikkatoiminta 
on valtakunnallinen 

palvelu Ensi- ja 
turvakotien liiton 
jäsenyhdistyksissä



Tapaamispaikkatoiminta on monipuolista palvelua,  

joka mahdollistaa lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman 
turvallisen tapaamisen.

Tapaamispaikkatoiminta on 
asiantuntevaa palvelua

T
avoitteena on tukea lapsen ja 
häntä tapaavan vanhemman 
suhdetta. Valvonnan tarve on 
viranomaisen määrittelemä. 
Työntekijä on lapsen edus

ta huolehtiva turvallinen aikuinen. Tapaa
miset toteutetaan lapsen edusta huoleh
tien ja tilannetta lapsen näkökulmasta 
tarkastellen. 

 
Valvottu tapaaminen
Valvotussa tapaamisessa työntekijä on läsnä 
koko ajan, näkee ja kuulee kaiken. Valvotun 
tapaamisen avulla ehkäistään niitä uhkia, 
joiden vuoksi tapaaminen on määrätty val
votuksi. Valvottu tapaaminen voi kestää 1–3 
tuntia. Työntekijä voi keskeyttää tapaamisen 
lapsen edun niin vaatiessa.

Tuettu tapaaminen
Tuetussa tapaamisessa työntekijä huolehtii 
tapaamisen aloituksesta ja lopetuksesta sekä 
on tarvittaessa saatavilla koko tapaamisen 
ajan. Tuetussa tapaamisessa ei ole jatkuva 
valvonnan tarve, mutta tuen avulla varmiste
taan tapaamisten sujuminen lapsen edun ja 
sopimuksen mukaan.

Valvottu vaihto
Valvotun vaihdon tavoite on varmistaa, että 
lapsi voi turvallisesti siirtyä vanhemmalta 
toiselle.  Vaihto toteutetaan tapaamissopi
muksen mukaisesti. Työntekijä rauhoittaa 
vaihtotilanteen niin, ettei lapsi joudu van
hempien ristiriitojen keskelle. 

Ensi- ja turvakotien 
liiton jäsenyhdistys 
aloitti toiminnan 
Suomessa. Työtä on 
tehty ja kehitetty 
liitossa jo 30 
vuoden ajan.



On kivaa, kun 
näkee äitiä. 
voisin olla 
täällä vaikka
 100 tuntia.
Joona 5 v.

Tapaamispaikat 
on perustettu 
lapsen etua 
ajatellen. 
Vuonna 2014 

vanhempiaan ja 

muita sukulaisiaan 

tuli tapaamaan 

1244 lasta.  



Tänne tulee 
kuin omaan 

kotiin. 

erkki 37 v.

– Tapaamiseen tuleminen tuntuu iloiselta.
– Haluaisin jutella, pelailla, käydä kaupungilla tai leipoa.

Lapset Tapaamispaikka Poukaman tapaamisista.



suunnitellaan ja tavoitteita pohditaan yhdessä 
lapsen, perheen ja yhteistyöverkoston kanssa, 
erityisesti lapsen näkökulmaa painottaen.  Ta
paamispaikan käytännöt on rakennettu tuke
maan lapsen ja kaikkien osapuolten turvalli
suutta. 

Tarvittaessa tapaamiset voidaan järjestää 
siten, että vanhemmat eivät kohtaa toisiaan. 
Tapaamisjärjestelyjä voidaan räätälöidä lap
sen tarpeiden mukaan. Tapaamisohjaajat tu
kevat lapsen turvallisuudentunnetta konk
reettisin keinoin. Tarvittaessa he osallistuvat 
tapaamisen kulkuun.

Erilaiset syyt tapaamiselle
Syitä tapaamispaikan palvelujen käyttämi
seen ovat muun muassa vanhempien riitaisat 
välit ja luottamuspula, päihde tai mielenter
veysongelmat, tapaamis ja huoltoriidat, koet
tu väkivalta tai väkivallan uhka tai kaappaus
uhka. Tapaamispaikoissa voidaan järjestää 
myös sijoitettujen lasten ja heidän biologisten 
vanhempiensa tapaamisia. 

Kohti yhteistyövanhemmuutta

E
ron yli kantava vanhemmuus ja 
vanhempien välinen toimiva yh
teistyö auttavat ja suojaavat lasta, 
kun elämä muuttuu. Riitaisassa 
erossa tai vanhempien keskinäi

sen luottamuksen puuttuessa vanhempien 
yhteistyö on vaikeaa.  

Tapaamispaikassa lapsen ja tapaajavan
hemman suhdetta tuetaan siten, että se edis
tää lapsen kasvua ja kehitystä. Lasta suojataan 
vanhempien välisiltä konflikteilta. Tapaamis
ten sujuessa sovitusti vanhemmat voivat ra
kentaa keskinäistä luottamustaan uudelleen. 
Tapaamispaikkatoiminnassa rakennetaan ja 
tuetaan vanhempien välistä yhteistyötä lap
sensa asioissa.  

Turvallisuus ennen kaikkea
Tapaamispaikan asiakkailla on usein taka
naan vaikeita elämänkokemuksia. Vanhempi
en vaikea erotilanne saattaa jatkua huoltorii
tana käräjäoikeudessa.  Tämän vuoksi tapaa
mispaikoissa panostetaan erityisesti alkuta
paamiseen ja haastatteluun, jossa tapaamiset 

Lapsi tarvitsee molemmat vanhempansa. 
Valtaosa vanhemmista pystyy hyvään yhteistyöhön 
lapsen asioissa eron jälkeen. 

Tapaamispaikoissa lasten ja aikuisten turvallisuus on taattu.



Laatukriteerit

Toiminnassa kiinnitetään erityistä 

huomiota lasten ja aikuisten 

turvallisuuteen.

Tapaamiset perustuvat 
viranomaisten tekemiin päätöksiin ja 

vahvistamiin sopimuksiin.

Toimintaa 

kehitetään ja 
arvioidaan
suunnitelmallisesti.

Tapaamispaikan työntekijöillä on 

sosiaalihuollon ammatillisen 

henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 

annetun lain mukainen koulutus.

Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten 
tapaamispaikoissa:



Dokumentointi on osa 

asiakastyön prosessia.

Lasta suojataan tapaamisen 

aikana vanhempien välisiltä ristiriidoilta. 

Lapsen oikeus pitää yllä 

suhdetta kumpaankin vanhempaansa 

toteutuu turvallisesti.

Vanhemmat saavat tukea 

yhteistyövanhemmuuden 

toteuttamiseen.

  

Päivitetty 2014–2015



Ensi- ja turvakotien liitto ry | Asemamiehenkatu 4 A | 00520 Helsinki
www.ensijaturvakotienliitto.fi

Yhteystiedot
Ensi- ja turvakotien liito ry

Jäsenyhdistykset /paikkakunnat, joissa tapaamispaikka:

uuTeen
alkuun.

Helsinki www.paakaupunginturvakoti.fi
Helsinki www.pienperhe.fi 
Hämeenlinna www.khperhetyo.fi   
Iisalmi www.ylasavonensijaturvakoti.fi
Imatra www.ensijaturvakotienliitto.fi/jasenyhdistykset   
Jyväskylä www.ksetu.fi
Kokkola www.kokkolanensijaturvakoti.fi 
Kotka www.kymenlaaksonensijaturvakoti.fi 
Kuopio www.kuopionensikotiry.net  
Lahti www.lahdenensijaturvakoti.fi 
Oulu www.oulunensijaturvakoti.fi 
Outokumpu www.pohjoiskarjalanensikoti.fi 
Raahe www.ensijaturvakotienliitto.fi/jasenyhdistykset 
Rovaniemi www.lapinensijaturvakoti.fi 
Tampere  www.tetuko.fi 
Turku www.tuentu.fi 
Vaasa www.vaasanturvakoti.fi  
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