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1. Tuomioistuimen päätös
Jos lapsen ja erillään asuvan vanhemman valvotuista tapaamisista on oikeuden päätös, se tulee toimittaa lapsioikeudellisiin palveluihin. Oikeuden päätöksen mukana tulee
laittaa molempien vanhempien yhteystiedot. Lapsioikeudellisten palveluiden palveluohjaaja ottaa yhteyttä vanhempiin.
2. Lastenvalvojan vahvistama sopimus
Valvotuista tapaamisista voidaan tehdä myös sopimus lastenvalvojan luona. Tällöin vanhemmat varaavat ajan lastenvalvojalle yhteiseen neuvotteluun. Neuvottelussa vanhemmat voivat sopia lapsen ja erillään asuvan vanhemman
tapaamisista sekä valvonnan tai tuen tarpeesta. Valvottujen
tapaamisten käytännön järjestelyistä vastaa lapsioikeudellisten palveluiden palveluohjaaja.

VALVOTUT TAPAAMISET

Jyväskylän kaupunki ostaa valvottuja tapaamisia useilta eri
palveluntuottajilta. Lapsen ja vanhemman väliset tapaamiset ovat asiakkaille maksutonta.
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VALVOTUT TAPAAMISET
Kun vanhemmat eivät asu yhdessä, lapsella on oikeus tavata
sitä vanhempaa, jonka luona hän ei asu. Mikäli lapsen ja toisen vanhemman tapaamiseen liittyy erityistä huolta, voidaan
tapaaminen järjestää valvotusti.
Näitä syitä ovat esimerkiksi
huoli siitä, että tapaajavanhempi on kykenemätön
huolehtimaan lapsesta
vanhempien välinen luottamuspula
pitkä aika lapsen ja tapaajavanhemman edellisestä
tapaamisesta
tapaajavanhemman päihde- tai mielenterveysongelmat
uhka väkivallasta
Tapaamisten valvonnalla ja sen tukemisella turvataan lapsen
asema tapaamisissa ja huolehditaan hänen turvallisuudestaan tapaamistilanteessa. Tapaamista valvovan henkilön tehtävänä on huolehtia, että tapaamiset toteutuvat lapsen edun
mukaisella tavalla. Valvotut tapaamiset ovat usein tilapäinen
tapa toimia siihen saakka, kunnes lapsi voi tavata toista vanhempaansa ilman tukea tai valvontaa.

Valvottuja tapaamisia voidaan toteuttaa kolmella tavalla
Valvottu tapaaminen
Valvotuissa tapaamisissa valvoja on tapaamisen ajan
näkö- ja kuuloyhteydessä lapseen ja vanhempaan. Valvojalla on velvollisuus keskeyttää tapaaminen, jos se on
lapselle turvaton, esimerkiksi jos vanhempi käyttäytyy
aggressiivisesti tai tulee tapaamiseen päihtyneenä.
Tuettu tapaaminen
Tuettu tapaaminen eroaa valvotusta tapaamisesta vain
siten, että valvojan ei tarvitse olla koko tapaamisen
ajan näkö- ja kuuloetäisyydellä. Tuetuissa tapaamisissa
valvoja on käytettävissä tapaamisen ajan.
Valvottu vaihto
Valvotuissa vaihdoissa valvoja huolehtii, että lapsi siirtyy sopimuksen tai päätöksen mukaisesti turvallisesti
vanhemmalta toiselle. Vaihto voidaan järjestää myös
niin, että vanhemmat eivät kohtaa lainkaan. Työntekijä
rauhoittaa vaihtotilanteen niin, että lapsi ei joudu vanhempien ristiriitojen keskelle. Valvottu vaihto voidaan
järjestää, kun vanhempien välillä on ristiriitoja, jotka
estävät vanhempien välistä vuorovaikutusta.
Valvoja voi päättää, että tapaamista ei aloiteta, vaihtoa ei suoriteta, tai tapaaminen keskeytetään, jos se on välttämätöntä
lapsen edun vuoksi.
Valvoja laatii jokaisesta tapaamisesta tai vaihdosta raportin,
vanhemmat saavat tiedonsaantilomakkeen lapsioikeudellisista
palveluista tai osoitteesta:
www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/lapsenhuoltajuus/lapsioikeudelliset
Tapaamisten valvonta perustuu joko lastenvalvojan vahvistamaan sopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen, jossa määritellään tarvittavien toimenpiteiden sisältö.

