ero lapsiperheessä -työ:

tapaamispaikkatoiminta
palvelun tarkoitus ja yleiskuvaus

Tapaamispaikassa järjestetään sosiaalihuoltolain (1301/2014)
27 §:n mukaista palvelua, joka mahdollistaa lapsen ja hänestä
erossa asuvan vanhemman tapaamisen. Toiminnan tarkoitus
on varmistaa, että lapsen oikeus pitää yllä suhdetta kumpaankin
vanhempaan toteutuu. Tapaamispaikkatyö on vaativaa ammatillista palvelua, jolla tuetaan lapsen ja tapaajavanhemman suhdetta sekä yhteistyövanhemmuutta lapsen etu ja turvallisuus
huomioiden.

kohderyhmä ja
palveluun pääsyn kriteerit

Tuemme
yhteistyövanhemmuuden
rakentumista
vanhempien
välillä.

palvelun sisältö

Palveluun kuuluvat valvotut ja tuetut tapaamiset sekä valvotut
vaihdot. Valvotuissa tapaamisissa työntekijä on tapaamisen ajan
jatkuvassa näkö- ja kuuloyhteydessä lapseen ja vanhempaan.
Tuetuissa tapaamisissa työntekijä on käytettävissä tapaamisen
ajan. Valvotuissa vaihdoissa työntekijä huolehtii, että lapsi siirtyy
turvallisesti vanhemmalta toiselle. Tapaamiset aloitetaan, kun
on saatu päätös tapaamisista ja tieto valvonnan perusteista.

Tapaamispaikat on tarkoitettu vanhempien eron tai lastensuojelun sijoituksen vuoksi toisistaan erillään asuville lapsille ja
vanhemmille. Perusteita tapaamispaikan palvelujen käyttämiseen
ovat muun muassa vanhempien luottamuspula ja ristiriitaiset
välit, päihde- ja mielenterveysongelmat, tapaamis- ja huoltoriidat,
väkivalta tai sen uhka, kaappausuhka tai lapsen sijoitus. Tapaamisten valvonta tai tuki perustuu lastenvalvojan vahvistamaan
sopimukseen tai tuomioistuimen tai lastensuojelun päätökseen,
jossa määritellään tarvittavien toimenpiteiden sisältö. Viranomainen toimittaa vahvistetun sopimuksen, väliaikaismääräyksen tai
päätöksen tapaamispaikkaan tapaamisen järjestelyjä varten.

Tapaamiset alkavat kummankin vanhemman alkuhaastattelulla
ja lapsen ja vanhemman/vanhempien tai sijaisvanhemman
tutustumiskäynnillä. Tapaamiset pyritään toteuttamaan viranomaisen vahvistaman sopimuksen tai päätöksen mukaisesti.
Työntekijä voi perustellusta syystä päättää, että tapaamista ei
aloiteta tai vaihtoa ei tehdä, tai keskeyttää tapaamisen, jos se on
välttämätöntä lapsen edun vuoksi.

Turvaamme
lapsen aseman
ja ihmissuhteet
eron jälkeen.

palvelun resurssit

Hyödyt

Lapsen ja vanhemman
yhdessäoloa tuetaan
yksilöllisen tarpeen
mukaisesti.

valtakunnallinen tuki

Tapaamispaikkatoimintaa tarjoavat Ensi- ja
turvakotien liiton jäsenyhdistykset eri puolilla
Suomea. Toimintaa ohjaavat valtakunnalliset
laatukriteerit, joiden toteutumista seurataan
ja auditoidaan. Ensi- ja turvakotien liitto
tukee työn laatua ja kehittämistä järjestämällä
tapaamispaikkojen työntekijöille vuosittain
koulutuksia ja työkokouksia. Asiakastyö
kirjataan Ensi- ja turvakotien liiton yhteiseen tietojärjestelmään, josta saadaan sekä
alueellisia että valtakunnallisia tilastotietoja.
Toiminnan laatua arvioidaan ja kehitetään
yhdessä keskusjärjestön ja jäsenyhdistysten
työntekijöiden kanssa. Kehittämisessä huomioidaan asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden palautteet.

Työntekijöillä on sosiaali- tai terveydenhuollon AMK-tutkinto tai vastaava
opistotasoinen koulutus sekä tehtävän
edellyttämä työkokemus. Työntekijöillä on säännöllinen työnohjaus ja he
saavat täydennyskoulutusta. Työskentely
tapahtuu yhteistyössä perheen läheis- ja
ammattilaisverkostojen kanssa (lastenvalvojat, lastensuojelu, käräjäoikeus).
Toiminta dokumentoidaan asiakastietojärjestelmään, asiakirjat säilytetään
lain mukaisesti ja toimitetaan sovitusti
palvelun tilaajalle. Toimintaa arvioidaan
keräämällä tapaamispaikan asiakasvanhemmilta ja -lapsilta sekä yhteistyötahoilta säännöllisesti palautetta.

hyödyt eri osapuolille

Lapsen oikeus suojeluun ja osallisuuteen toteutuu tapaamispaikassa. Lasta suojataan vanhempien välisiltä ristiriidoilta. Lapsi kokee
olonsa turvalliseksi työntekijän varmistaessa lapsen edun toteutumisen tapaamisessa ja siirtymissä. Lapsen ja vanhemman yhdessäoloa
tuetaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Lasta ja hänen tarpeitaan
tehdään vanhemmalle näkyväksi tuomalla esille lapsen tunteita,
näkemyksiä ja kokemuksia.
Vanhempia kannustetaan viettämään aikaa lapsen kanssa ja
huomiota ohjataan tapaamisen aikana lapseen. Vanhemmat saavat
kannustusta, ohjausta ja palautetta vanhemmuudestaan. Lapsen
sisarukset ja tärkeät sukulaiset voivat myös osallistua tapaamiseen,
jos siitä on sovittu vanhempien ja yhteistyötahojen kanssa. Vanhemmat saavat tukea yhteistyövanhemmuuden toteuttamiseen.
Vanhemmat saavat tietoa yhteistyövanhemmuudesta. Työntekijän
apu tekee mahdolliseksi rakentaa vanhempien yhteistyötä lapsen
asioissa niin, että turvallisuusnäkökulma on otettu huomioon.

Koulukatu 20, 90100 OULU
www.oetk.fi/tapaamispaikkatoiminta
Tuetut tapaamiset voidaan toteuttaa myös yön yli
tapaamisina. Lisäksi meillä on mahdollisuus järjestää
tuettuja tapaamisia perheen kotona.

Oulun ensi- ja turvakoti ry
Tapaamispaikkatoiminta
Paikkatiedustelut: Palveluesimies Emmi Satokangas
p. 040 1247133 / emmi.satokangas@oetk.fi
p. 0400 532585 / p. 041 3094774 / ohjaajat
tapaamispaikka@oetk.fi

Tuettujen ja valvottujen tapaamisten sekä valvottujen
vaihtojen rinnalle järjestetään myös tukikeskusteluja ja tapaamisia yhteistyövanhemmuuden rakentamiseksi.
Tukikeskusteluja järjestetään yksilö-, pari- ja
perhetapaamisina. Tukikeskusteluihin tarvitaan erillinen
maksusitoumus.

