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LIITE 2 VALVOTTUJEN TAPAAMISTEN JA VAIHTOJEN KORVAUKSET 

 

NYKYTILAN, VAIKUTUSTEN JA KUSTANNUSTEN ARVIOINTI JA VALMISTELUTYÖ 

Valvottujen tapaamisten ja vaihtojen palkkioiden nykytila 

Valvottuja tapaamisia ja vaihtoja toteutetaan Pirkanmaan kunnissa hyvin eri tavoin. 
Tampereella on oma yksikkönsä, jossa valvottuja tapaamisia ja vaihtoja tekee 20 
toimeksiantosopimussuhteista valvojaa. Tampereella valvottujen tapaamisten piirissä on 
vuonna 2021 ollut 166 lasta.  

Toimeksiantosopimussuhteinen valvoja saa Tampereen kaupungilla valvonnasta palkkiota 
15 €/tunti ja raportointikorvauksen 15 €/tapaaminen sekä kulukorvauksen 7 €/tapaaminen. 
Valvotusta vaihdosta valvoja saa 20 € palkkion ja 7 € kulukorvauksen. Nykyisillä 
korvauksilla esimerkiksi kahden tunnin valvonnasta saa palkkioksi 52 € ja uudella 
korvausmallilla 57 € tapaaminen.  

Muilta osin valvottuja tapaamisia ja vaihtoja toteutetaan joko ostopalveluna (lähinnä 
Tampereen ensi- ja turvakoti ry:n Perhekulma Puhurin tapaamispaikka) tai omien 
perhetyöntekijöiden/asiantuntijoiden voimin. Muutamassa kunnassa saattaa olla oma 
nimetty asiantuntija valvottuihin tapaamisiin ja vaihtoihin.   

Vaikuttavuuden arviointi esityksestä palkkioiden yhdenmukaistamisessa 

Vaikuttavuuden arvioinnissa huomioitava, että sekä asiakasvaikutukset, 
perhehoitajavaikutukset että talousvaikutukset ovat pohdittu ja laskettu suuntaa-antavasti 
ja valmistelun tiedossa olevilla luvuilla. Suoria ja hyvinvointialueella välittömästi 
realisoituvia vaikutuksia ei voida näiltä osin esittää.  

Yhtenäisten palkkioiden käyttöönotto ja palvelujen laajentaminen koko hyvinvointialueelle: 

Hyödyt: 

 Valvottujen tapaamisten ja vaihtojen organisoinnin keskittäminen yhdenmukaistaa 
palvelua ja lisää asiakkuuden jatkuvuutta muissa sosiaalipalvelujen prosesseissa 

 Valvojien koordinointi ja yhtenäiset käytännöt helpottavat rekrytointia ja varmistavat 
valvottujen tapaamisten ja vaihtojen toteutumista (erityisesti lapsen etu) 

 Hyvinvointialueella yhdenmukainen palkkiojärjestelmä valvotuille tapaamisille ja 
vaihdoille 

Haitat: 

 Hyvinvointialuetasoinen palvelutuotanto lisää tarvittavan henkilöstön määrää 
muutamalla henkilötyövuodella 
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Valmistelu 

Valvottujen tapaamisten kokonaisuutta on valmisteltu hyvinvointialuevalmistelijan toimesta. 
Lisäksi apuna on käytetty Tampereen kaupungin valvottujen tapaamisten ja vaihtojen 
koordinaattoreilta saatua tietoa.   

Kustannusvertailu omasta palvelutuotannosta ja yksityisestä palvelutuotannosta 

Omana palvelutuotantona esimerkiksi yhden valvotun tapaamisen (2 h) hinnaksi 
muodostuu tällä esityksellä 57 €.  

Ostopalveluna Tampereen ensi- ja turvakoti ry:n Perhekulma Puhurin tapaamispaikasta 
vastaavan valvotun tapaamisen kustannukseksi muodostuu 114 €.  

 

Voimassaolevat sopimukset ja siirtyminen uusien palkkioiden ja 
kulukorvausten piiriin 

Kunnista hyvinvointialueelle siirtyvien perhehoitajien, tukihenkilöiden ja tukiperheiden sekä 
valvottujen tapaamisten ja vaihtojen valvojien osalta esitetään että, 
toimeksiantosopimukset siirtyvät sellaisinaan ja voimassaolevilla palkkioilla 
hyvinvointialueelle.  

Valvottujen tapaamisten ja vaihtojen osalta päivitetään samat palkkiot koko 
hyvinvointialueelle ja päivitetään nykyisten valvojien osalta toimeksiantosopimuksia 
vuoden 2023 alkupuolella takautuvasti 1.1.2023 alkaen. Valvottujen tapaamisten ja 
vaihtojen toteutumista omana palvelutuotantona pyritään kehittämään ja laajentamaan 
koko hyvinvointialuetta koskevaksi.  

 

 


