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VOIKUKKIA- VERTAISTUKIHENKILÖSOPIMUS 

SOPIMUKSEN OSAPUOLET 

VOIKUKKIA-vertaistukihenkilö 
Nimi Y-tunnus/sotu

Osoite Sähköposti 

Puhelin Pankkiyhteys 

Kunta 
Nimi Osoite 

Kunnan edustaja Edustajan asema kunnassa 

Puhelin Sähköposti 

SOPIMUKSEN SISÄLTÖ  

VOIKUKKIA-vertaistuensaajan tiedot 
Tuensaaja Lapsen sijoittajakunta 
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Työskentelyn tavoite, kesto ja sisältö 
Tavoite 

Kesto 

Sisältö 

VOIKUKKIA-vertaistukihenkilön palkkio, kustannukset ja laskutus 
Palkkio/tapaamiskerta 

Matkakulut 

Muut kulut 

Laskutusjakso 

Laskutusosoite 

SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 

Vertaistukihenkilö 

Paikka ja pvm Allekirjoitus 

Kunnan edustaja 

Paikka ja pvm Allekirjoitus 

Sopimusta on tehty kaksi saman sisältöistä, molemmille osapuolille omansa. 

LIITTEET 

VOIKUKKIA-vertaistukihenkilön verokortti 
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SOPIMUS VOIKUKKIA-VERTAISTUKIHENKILÖTOIMINNASTA 

Sopimus  

VOIKUKKIA-vertaistukihenkilötoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja 
luottamuksellisuuteen. Toiminta on vaativaa ja vastuullista. Vertaistukihenkilö on 
vaitiolovelvollinen tuettavan henkilön asioista.  

VOIKUKKIA-vertaistukihenkilötoiminnan aloittamisesta, sisällöstä ja korvausten 
maksamisesta tehdään aina sopimus, joka sisältää suunnitelman toiminnan 
tavoitteista, työskentelytavoista ja resursseista. Sopimukseen kirjatun suunnitelman 
tarkoituksena on selkeyttää osapuolille toiminnan tarkoitus. Sopimuksen 
vertaistukihenkilötoiminnasta laatii vertaistukihenkilön ja asiakkaan yhteyshenkilönä 
toimiva sosiaalityöntekijä.  

VOIKUKKIA-vertaistukihenkilö sitoutuu toimimaan yhteistyössä sosiaalihuollosta 
vastaavan toimielimen, yhteyshenkilön ja tuen saajan kanssa tukisuunnitelmassa ja 
sopimuksessa kuvatulla tavalla. Kunnan sosiaalitoimi sitoutuu maksamaan sopimuksen 
mukaisen palkkion ja korvauksen, antamaan tukihenkilölle tukea ja edistämään 
tukihenkilön koulutuksiin ja vertaistoimintaan osallistumista. 

VOIKUKKIA-vertaistukihenkilön velvollisuudet ja kulujen korvaaminen 

Vertaistukihenkilö täyttää ja palauttaa vertaistukihenkilön 
kuukausiraporttilomakkeen kunnan sosiaalityöntekijälle kuukausittain niiltä kuukausilta, 
jolloin tukitoimintaa on ollut. Korvaukset tukitoiminnasta maksetaan raportin 
lähettämisen jälkeen.  

Korvattavat kulut 

VOIKUKKIA-vertaistukihenkilölle maksetaan Pohjois-Savon lastensuojelun 
kehittämisyksikön toimintaohjeen https://bit.ly/362hg3p mukainen lautakunnan vahvistama 
tukihenkilöpalkkio (verollista tuloa saajalle) sekä kulukorvaus ja matkakorvaus. 
Kulukorvaus on tarkoitettu tukihenkilötoiminnan toteutuksesta aiheutuviin sekä 
tuettavan että vertaistukihenkilön kuluihin. Matkakorvauksella korvataan tukihenkilön 
matkakulut tukihenkilötapaamisiin. Matkakorvaus haetaan tukihenkilöraportin 
yhteydessä. Raporttiin tulee tehdä selvitys matkan tekemisestä (kilometrit, aika, 
mistä mihin). Vertaistukihenkilön tulee toimittaa sopimuskuntaan verokortti 
ensimmäisen kuukausiraportin liitteenä.  

Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen 

Sopimus voidaan voimassaoloajasta riippumatta irtisanoa päättymään 
irtisanomista seuraavan kuukauden kuluttua. Jos VOIKUKKIA-vertaistukihenkilö tai 
hänen toimintansa todetaan sopimattomaksi tai tuettavan tilannetta vaarantavaksi, 
sopimus voidaan purkaa välittömästi. Vertaistukihenkilön ja tuettavan velvoitteet  

https://bit.ly/362hg3p
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