VOIKUKKIA-toiminta
Kokemusasiantuntijoiden palkkiosuositukset 2017
Suositukset on laadittu yhdessä VOIKUKKIA-vanhempien kehittäjäryhmän kanssa 12.6.2016 ja 17.6.2017.
Ohjeita päivitetään kokemusten karttuessa yhteistyössä kehittäjäryhmän, VOIKUKKIA-verkoston ja
rahoittajan kanssa.
Suositukset on päivittänyt 19.6.2017 VOIKUKKIA-toiminnan suunnittelija Hanna Hägglund,
hanna.hagglund@suomenkasper.fi, p. 044 345 0939

Huomioitavaa kokemusasiantuntijoiden palkkioista ja yhteistyöstä päätettäessä
•

•

•
•
•
•

Hyvä kokemusasiantuntija osaa puhua paitsi omasta näkökulmasta, myös muiden vanhempien
tilanteita laajalti tuntien sekä lastensuojelutyötä ymmärtäen. Tällaiselle kokemusasiantuntijuudelle
on nyt kova kysyntä. Pyyntöjä tulee voikukkien lisäksi muilta järjestöiltä sekä THL:ltä ja ministeriöltä.
Kokemusasiantuntijoita tarvitaan.
Pyynnöt tulevat usein lyhyellä varoitusajalla, VOIKUKKIA-vanhemmat matkustavat niitä varten satoja
kilometrejä ja käyttävät kymmeniä tunteja valmistelutyöhön.
o Jossain kohtaa vapaaehtoistyö muuttuu ammattimaiseksi toiminnaksi.
o Miksei siitä maksettaisi myös ammattilaisen palkkiota?
Reilulla palkkiolla ja matkakuluilla voi kattaa tulonmenetykset silloin kun joutuu ottamaan omasta
työstään palkatonta vapaata.
Ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden yhteistyö: hyväksytäänkö kokemusasiantuntija
tasavertaiseksi työkumppaniksi?
o Palkkio on osoitus työn arvostuksesta.
Aikataulut: vertaisohjaaja/kokemusasiantuntija kannattaa ottaa mukaan suunnitteluun heti alusta
alkaen. Miten ja mihin aikaan ryhmä tai tilaisuus kannattaa järjestää, jotta kokemusasiantuntija
pääsisi mukaan omilta töiltään tai muilta velvollisuuksilta?
Muita huomioitavia asioita:
o Tuki ja työnohjaus on tärkeää mm. sen vuoksi, ettei kokemusasiantuntija jää yksin sen
jälkeen, kun on yleisön edessä jakanut raskaita kokemuksia omasta elämästään. Tukea voi
tarvita myös valmistautumiseen. Ryhmiä ohjaaville vertaisohjaajille ohjaajakollegoiden ja
järjestävän tahon tuki ja hyväksyntä on todella tärkeää.
o Tekeekö koulutus kokemusasiantuntijan? Kuinka tärkeää koulutus on? Koulutus antaa tukea
ja itsevarmuutta.
o Kokemusasiantuntijoiden läsnäolon vaikuttavuudesta raportointi on tärkeää. Jotta voidaan
vaikuttaa asenteisiin, tarvitaan lukuja ja raportteja.

Palkkiot VOIKUKKIA-kehittämistyössä ja esiintymisissä
Maksamme kokemusasiantuntijoille palkkion silloin, kun he ovat osallistuneet voikukkien materiaalien
tekemiseen niin, että on työstetty yhdessä sovittua teemaa (esim. Vuonna 2017 Tukihenkilön käsikirja ja
Kokemusasiantuntijan käyttöohjeet) ja työskentelystä on syntynyt materiaalia, jota voikukat voivat
hyödyntää.
• Peruspalkkio on 100 € + matkakulut (esim. työpajapäivä vanhempien viikonlopussa, materiaalien
työstöä paikallisessa tapaamisessa, menetelmän tai oppaan työstämispajapäivään osallistuminen
jne.)

Maksamme kokemusasiantuntijoille palkkion silloin kun he esiintyvät voikukkien pyynnöstä jossain
tapahtumassa tai tilaisuudessa, jossa muu tilaisuuden järjestäjä ei maksa esiintymispalkkiota.
• VOIKUKKIA-vertaisohjaajan puheenvuoro ohjaajakoulutuksessa: 100 € + matkakulut (käytännössä
vaatii vapaapäivän ottamista omasta työstä)
• Kokemusasiantuntijan pyydetty puheenvuoro seminaarissa, OhjaajaVerstaassa tai vastaavassa
tilaisuudessa: 100 € + matkakulut.
Palkkiota EI makseta
• Pikkujoulutapaamisista tai vastaavista tutustumis- ja illanviettotapaamisista
• Työnohjauksellisista tai valmentavista tapaamista (esim. LAPE-työskentelyn preppaukset ja purut)
• "Mitä kuuluu"-tapaamisista, joissa kartoitetaan toiveita ja ajatuksia kehittämistyöstä
• Osallistumisesta OhjaajaVerstaisiin (ryhmänohjaajana, ei pyydettynä puhujana).
Palkkio voidaan harkinnanvaraisesti maksaa
• Osallistumisesta OhjaajaVerstaisiin tai vastaaviin VOIKUKKIA-tilaisuuksiin silloin, jos
kokemusasiantuntija joutuu osallistuakseen ottamaan palkatonta vapaata omasta työstään.
Palkkio on tällöin tarkoitettu korvaamaan ansionmenetystä vapaaehtoistyön vuoksi. Palkkion
maksamisesta on aina sovittava etukäteen VOIKUKKIA-työntekijän kanssa. Palkkion on
pääsääntöisesti 100 € + matkakulut.

VOIKUKKIA-vertaisohjaajien palkkiosuositukset
VOIKUKKIA-toiminta ei itse järjestä vertaistukiryhmiä. Ryhmiä järjestävät mm. kuntien lastensuojelu,
sosiaalialan järjestöt ja yksityiset palveluntarjoajat. VOIKUKKIA-toiminta ei päätä ryhmänohjaajien palkkioista
tai kulukorvauksista, mutta kannustaa ryhmien toteuttajia sopimaan näistä selkeästi, kirjallisesti ja
ennakkoon. Ohjaajaverkoston pyynnöstä olemme tehneet palkkiosuositukset koulutettujen vertaisohjaajien
palkkioista.
VOIKUKKIEN suositus:
• vertaisohjaajapalkkioksi VOIKUKKIA-ryhmän ohjaamisesta ammatillisten ohjaajien rinnalla: 1200 € +
matkakulut / koko ryhmäprosessi (sisältäen: ryhmän suunnittelu yhdessä ammatillisten ohjaajien
kanssa, alkutapaamisiin osallistuminen mahdollisuuksien mukaan, ryhmäkertojen valmistelut ja
purut, n. 10 ryhmätapaamisten ohjaaminen ammatillisten ohjaajien rinnalla, lopputapaaminen ja arviointi)
• Kokemusasiantuntijan kertaluontoinen vierailu VOIKUKKIA-ryhmässä: 100 € + matkakulut
(käytännössä vaatii vapaapäivän ottamista omasta työstä)
Noudatamme soveltuvin osin Koulutetut Kokemusasiantuntijat KoKoa ry:n palkkiosuosituksia (lähde:
www.kokemusasiantuntija.fi). Erityistä asiantuntemusta sekä pohjatyötä vaativissa tehtävissä (kuten
VOIKUKKIA-ryhmän ohjaamisessa) oma palkkiosuosituksemme eroaa KoKoan suosituksesta.
HUOM! Palkkiot ja myös päivärahat vaikuttavat moniin muihin sosiaalietuuksiin. Tämän selvittelyyn ja
etuuksien viivästymisiin voi mennä pitkiä aikoja ja paljon vaivaa. Kuntoutus-, työttömyys-, sairauspäiväraha
ym. etuisuuksia saavien kanssa pitää selvittää etukäteen, mitä tämä heidän kohdallaan käytännössä
tarkoittaa. Työssä käyville ja opiskelijoille systeemi on selkeämpi.

