
KOULUTUSPÄIVÄN SISÄLTÖ: 

Lapsen tapaamiset vanhempiensa ja muiden lä-
heisten kanssa saatetaan toteuttaa valvottuna tai 
tuettuna. Tällaisia tilanteita on silloin, kun lapsi ei 
asu yhdessä vanhempansa kanssa tai lapsi on sijoi-
tettu sijaishuoltoon.

Sosiaalihuoltolain 27 §:ssä säädetään lapsen ja 
vanhemman välisten tapaamisten valvonnasta 
tilanteessa, jossa lapsen ja lapsen vanhemman 
välisten tapaamisten valvonta perustuu joko so-
siaalilautakunnan vahvistamaan sopimukseen tai 
tuomioistuimen päätökseen. Tämän lisäksi las-
tensuojelulain 63 §:ssä säädetään sijaishuollossa 
olevan lapsen ja lapsen läheisen yhteydenpidon 
rajoittamisesta, jonka nojalla lapsen ja lapsen lä-
heisen yhteydenpito on voitu rajata valvottuihin 
tapaamisiin.

Koulutuksen tarkoituksena on läpikäydä lapsen 
valvottuihin tapaamisiin liittyvät lainsäännökset 
ja niiden käytännön soveltaminen. Koulutuksen 
aamupäivän lakiosuuden kouluttajana toimii OTK 
Kati Saastamoinen, joka on toiminut lastensuo-
jelun juridiikan asiantuntijana vuodesta 2005 alka-

en ja kirjoittanut vuonna 2018 ilmestyneen kirjan, 
joka osaltaan koskee lapsen ja lapsen läheisen yh-
teydenpidon rajoittamista.  Koulutuksen iltapäivä-
osion puheenvuoro koostuu lapsen tapaamispaik-
katoiminnan hyvien toimintatapojen esittelystä. 
Tästä osiosta vastaa Espoon tapaamispaikkatoi-
minnan toiminnasta vuodesta 2007 alkaen vas-
tannut vastaava ohjaaja Johanna Laajakallio. 
Laajakallion puheenvuoro koostuu Espoon tapaa-
mispaikkatoiminnassa pitkään ja laajasti kehite-
tyistä toimivien käytäntöjen esittelystä sekä muun 
muassa siitä, mitä tapaamispaikkatoiminnan yh-
teistyö muiden lasten valvottuihin tapaamisiin liit-
tyvien viranomaisten kanssa parhaimmillaan on. 

Koulutus on tarkoitettu lapsen valvottuja ja tuet-
tuja tapaamisia toteuttavien tahojen lisäksi kaikille 
tapaamissopimuksia vahvistaville lastenvalvojille, 
tuomareille sekä lapsen asioista vastaaville sosiaa-
lityöntekijöille ja sosiaaliohjaajille. Jokaisen lasten 
parissa toimivan sosiaalihuollon ammattilaisen on 
hyvä tuntea lapsen valvottuihin tapaamisiin liittyvä 
lainsäädäntö ja sen käytännön soveltaminen.

YHTEYSTIEDOT:
OTK Kati Saastamoinen
044 – 974 74 56
kati.saastamoinen@aavalex.fi
PL 80, 02771 Espoo
www.aavalex.fi

LAPSEN VALVOTUT JA TUETUT TAPAAMISET

Tule oppimaan ja 
kuulemaan uutta. 

PÄIVÄN KOULUTTAJAT:
OTK Kati Saastamoinen 
Vastaava ohjaaja Johanna Laajakallio

Tampere  
pe 5.4.2019

Kuopio  
pe 12.4.2019

Helsinki  
ke 24.4.2019

Oulu  
ti 24.9.2019

Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi.
Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi päivän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.

Aina voidaan tehdä paremmin!



KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA:

Kello 8.30 Ilmoittautuminen alkaa

Kello 9.00 Johdatus päivän aiheeseen

  Lapsen valvotut tapaamiset osana sosiaalihuoltoa

  Lapsen valvottuja ja tuettuja tapaamisia koskevat lainsäädäntö:
  Sosiaalihuoltolaki 27 § ja lastensuojelulain 63 §

Kello 10.15 Tauko

Kello 10.30 Lapsen valvottuihin tapaamisiin liittyvät ilmoitusvelvollisuudet  
  Lapsen valvottujen tapaamisten kirjaaminen

Kello 11.30 Lounas

Kello 12.30 Espoon tapaamispaikkatoiminnan toimivat käytännöt

  Lapsen vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön ja sovinnollisuuden  
  edistäminen tapaamispaikassa

Kello 13.30 Iltapäiväkahvi

Kello 14.00 Turvallisuus tapaamispaikkatyössä – asiakkaiden ja työntekijöiden näkökulma

  Tapaamispaikkatoiminnan yhteistyö lastenvalvojien ja käräjäoikeuden kanssa

Kello 14.45 Kysymyksiä ja keskustelua

Kello 15.00 Koulutustilaisuus päättyy

LAPSEN VALVOTUT JA TUET TAPAAMISET

Aina voidaan tehdä paremmin!


