Lakisääteiset tapaamispalvelut vs. Perhepesät
Mitä yhteistä?
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Tarkoituksena tapaamisoikeuden toteutuminen lapsen edun mukaisesti
Tapaamisessa on läsnä perheen ulkopuolinen, puolueeton aikuinen
Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia
Aloitustapaaminen ammattilaisen kanssa sovittelevalla työotteella, lapsen etua korostaen
Vanhempien välillä voi olla ristiriitoja ja epäluottamusta
Tapaamisessa on mahdollista saada tukea lapsen perushoitoon ja kohtaamiseen
Lapsen etu huomioidaan koko tapaamisen ajan

Entäs eroavaisuudet?
LAKISÄÄTEISET PALVELUT

PERHEPESÄT

(valvotut ja tuetut tapaamiset, valvotut vaihdot)
❖

❖

Tapaaminen järjestetään lastenvalvojan vahvistaman
sopimuksen, oikeuden päätöksen tai lastensuojelun
sosiaalityöntekijän kirjallisen pyynnön perusteella
Määräaikainen sopimus tapaamisista

❖
❖
❖

Tapaaminen ei edellytä erillistä lainvoimaista sopimusta
tai määräystä
Tapaamiset perustuvat vanhempien vapaaehtoisuuteen ja
heidän keskinäiseen sopimiseen
Voi olla kertaluonteista tai pidempiaikaista muuttuvien
tarpeiden mukaisesti

❖

Järjestetään sen kunnan toimesta, jonka alueella lapsi on
kirjoilla

❖
❖
❖

Palvelussa ei ole kuntarajoja
Perhepesään voi hakeutua miltä paikkakunnalta tahansa
Pesien sijainti on Helsingissä

❖

Molempien vanhempien aloitustapaaminen
työntekijöiden kanssa voidaan hoitaa erikseen

❖

Vanhempien on kyettävä osallistumaan työntekijän kanssa
pidettävään alkutapaamiseen yhdessä sekä sopimaan
aikatauluista ja mahdollisista muutoksista keskenään

❖

Voidaan järjestää jos esimerkiksi lapseen kohdistuu jokin
erityinen huoli tai uhka tapaamiseen liittyen

❖

Itse tapaamistilanteisiin ei voi lähtökohtaisesti liittyä
lastensuojelullista huolta
Perhepesät eivät sovellu perheille, joilla on huoltoriita
kesken

❖
❖

Tapaamista valvoo sosiaalihuollon ammatillisesta
kelpoisuudesta annetun lain mukainen henkilö

❖
❖
❖

❖

Valvojalla on vastuu lapsesta ja hänen turvallisuudestaan
koko tapaamisen ajan, myös arvioidessa tapaamisen
aloittamista. Hänellä on oikeus ja velvollisuus olla
aloittamatta tapaamista tai keskeyttää se tarvittaessa

❖

❖
❖

❖

❖

Tarvittaessa valvoja raportoi tapaamisista kirjallisesti

❖

Tapaamisen ajan Perhepesässä on tehtävään koulutettu
vapaaehtoinen
Vapaaehtoinen ei ole valvovassa roolissa
Vanhemmalla on yhdessä lapsen kanssa
poistumismahdollisuus tapaamispaikasta aina niin
halutessaan
Lapsen jättäminen tapaamiseen on lasta jättävän
vanhemman vastuulla ja tapaamisen ajan vastuu lapsesta
on häntä tapaavalla vanhemmalla (tai muulla häntä
tapaavalla lapsen läheisellä aikuisella, jolle lapsen jättänyt
vanhempi on vastuun antanut)
Lapsi ei voi jäädä hetkeksikään vapaaehtoisen kanssa
kahden kesken
Mikäli tapaaminen ei syystä tai toisesta ole lapsen edun
mukainen, vapaaehtoisella on velvollisuus puuttua
tilanteeseen ja tilanteen niin vaatiessa pyytää
viranomaisilta apua
Lisäksi vapaaehtoinen ilmoittaa kaikista lapsen edun
vastaisista tilanteista aina hankkeen työntekijöille ja
työntekijöillä on velvollisuus keskustella asiasta perheen
kanssa sekä tehdä tarvittaessa myös lastensuojeluilmoitus
Tapaamisista ei tehdä kirjauksia eikä niistä laadita
raportteja

