TIEDOTE 7.9.2018

ROVANIEMEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMÄ (SHL 27 § mukainen) TUETTU JA
VALVOTTU TAPAAMINEN / VALVOTTU TAPAAMISVAIHTO
Vanhemmat hakevat käräjäoikeuden päätöksellä tai lastenvalvojan vahvistamalla sopimuksella
maksusitoumusta tuettuihin tai valvottuihin tapaamisiin tai valvottuihin tapaamisvaihtoihin
Rovaniemen kaupungilta. Ellei kysymyksessä ole Rovaniemen kaupungin perhetuvalla
tapahtuvasta tuetusta tapaamisesta, määräytyy tapaamispaikka Rovaniemen kaupungin
kilpailuttamien ostopalvelusopimusten perusteella. Tässä tapauksessa vanhemmat eivät voi
keskenään päättää, eikä käräjäoikeus voi vahvistaa tapaamispaikkaa, vaan tapaamispaikka
määräytyy Rovaniemen kaupungin lastenvalvojan myöntämän maksusitoumuksen mukaisesti.
Kaikki tapaamispaikat sijaitsevat kahden (2) kilometrin säteellä Hallituskatu 7:stä eli ovat
kävelymatkan päässä kaupungin keskustasta. Tapaamispaikan kustannuksista vastaa lapsen
kotikunta. Tapaava vanhempi huolehtii itse lapsen tapaamisen aikaisesta ruokailusta ja sen
kustannuksista.
Tapaamispäätöksessä tulee näkyä tapaamisen kesto, ketkä tapaamiseen osallistuvat, perustelut sille, miksi
tapaaminen on tuettu tai valvottu sekä mahdolliset rajoitukset ja vaatimukset esimerkiksi ulkoilun,
vanhempien kohtaamisen / kohtaamattomuuden, vanhemman puhalluttamisen tai huumeseulan
esittämisen suhteen.

1) TUETTU TAPAAMINEN ROVANIEMEN KAUPUNGIN PERHETUVALLA
Palvelu on tarkoitettu pienen lapsen (alle kouluikäinen) ja vanhemman väliseen tapaamiseen, eivätkä
tapaamiset voi toteutua lapsen kotona vanhempien keskinäisen erimielisyyden vuoksi.
Tapaamiset eivät voi toteutua tapaavan vanhemman luona, koska
1. vanhemman ja lapsen välillä ei vielä ole suhdetta, lapsi ei tunne vanhempaansa
2. vanhemman oma koti ei ole pienen lapsen tapaamiseen sopiva / turvallinen paikka
3. vanhempi tarvitsee tukea pienen lapsen hoitoon ja vuorovaikutussuhteen luomiseen
4. tapaavalla vanhemmalla ei ole läheisiä, jotka voivat auttaa tapaamiset alkuun.
Tuettu tapaaminen perhetuvalla on mahdollista maanantaisin klo 12.30 – 16.00 varaustilanteen mukaan,
kerralla mahtuu 2 – 3 perhettä. Tapaaminen voi olla joka viikko kestoltaan 2 – 3 tuntia kerralla ja jatkua
enintään 3 kk. Toteutuessaan aika riittää yllä olevien asioiden ratkaisemiseen. Tapaamisten välillä
työskennellään vanhempien kanssa.
Tuettua tapaamista koordinoi sosionomi Ritva Kyllönen puh. 050 572 1550 perhesosiaalityöstä, valvojana
toimii perhetyöntekijä. Lisätietoja perhetuvalla tapahtuvasta tapaamisesta saa tapaamisten
koordinaattorilta.
Käräjäoikeuden päätös tai lastenvalvojan vahvistama sopimus toimitetaan osoitteeseen:
Perhepalvelukeskus / Perhesosiaalityö / Tapaamisen koordinaattori Ritva Kyllönen, PL 8216
(Korkalonkatu 4, 2 krs), 96101 Rovaniemi, liitteenä tulee olla vanhempien yhteystiedot. Palvelun
järjestämiselle on jätettävä aikaa vähintään kaksi viikkoa.

2) TUETTU JA VALVOTTU TAPAAMINEN ROVANIEMEN KAUPUNGIN OSTOPALVELUNA
Tuettu tapaaminen voidaan toteuttaa ma - la klo 9:00 – 18:00, 1 - 8 h/kerta. Tuetussa tapaamisessa valvoja
on käytettävissä tapaamisen ajan.
Valvottu tapaaminen voidaan toteuttaa ma - la klo 9:00 – 18:00, 1 - 2 h/kerta. Valvotussa tapaamisessa
valvoja on kokoajan näkö- ja kuuloyhteydessä lapseen ja vanhempaan.
Valvoja voi päättää, että tapaamista ei aloiteta tai se keskeytetään, mikäli se on välttämätöntä lapsen edun
vuoksi. Valvojan on annettava toimivaltaiselle lastenvalvojalle kirjallinen selvitys keskeyttämistään tai
muusta syystä toteutumatta jääneistä sovituista tapaamisista.
Tapaamisen valvojalla on ammattihenkilölain (817/2015) mukainen sosiaalialan koulutus.

Käräjäoikeuden päätös toimitetaan osoitteeseen: Perhepalvelukeskus/Lastenvalvojat, PL 8216
(Korkalonkatu 4, 3 krs), 96101 Rovaniemi. Liitteenä tulee olla vanhempien yhteystiedot.
Maksusitoumukset postitetaan molemmille vanhemmille sekä tapaamispaikkaan.
Maksusitoumusasian käsittelylle ja tapaamispaikan järjestämiselle tulee jättää aikaa vähintään
kaksi viikkoa.
3) VALVOTTU VAIHTO ROVANIEMEN KAUPUNGIN OSTOPALVELUNA
Valvottu tapaamisvaihto voidaan toteuttaa ma – su klo 9:00 – 18:00. Valvoja huolehtii, että lapsi siirtyy
sopimuksen tai päätöksen mukaisesti vanhemmalta toiselle.
Valvoja voi päättää, että vaihtoa ei suoriteta, mikäli se on välttämätöntä lapsen edun vuoksi. Valvojan on
annettava toimivaltaiselle lastenvalvojalle kirjallinen selvitys keskeyttämistään tai muusta syystä
toteutumatta jääneistä sovituista tapaamisista.
Tapaamisvaihdon valvojalla on ammattihenkilölain (817/2015) mukainen sosiaalialan koulutus.

Käräjäoikeuden päätös toimitetaan osoitteeseen: Perhepalvelukeskus/Lastenvalvojat, PL 8216
(Korkalonkatu 4, 3 krs), 96101 Rovaniemi. Liitteenä tulee olla vanhempien yhteystiedot.
Maksusitoumukset postitetaan molemmille vanhemmille sekä tapaamispaikkaan.
Maksusitoumusasian käsittelylle ja tapaamispaikan järjestämiselle tulee jättää aikaa vähintään
kaksi viikkoa.

