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Asiakirjan nimi:  Palveluhinnasto Vaalijala 2022 
Päiväys ja hyväksyjä:  Hallitus 26.5.2021 § 71 (kuntoutusyksiköt), 22.9.2021 § 127 (avopalvelut, asiantuntijapalvelut) 
Voimassaoloaika:  1.1. - 31.12.2022 
Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 

Sisällysluettelo 
 
Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, kuntoutusyksiköt .......................................... 3 

Aikuiset (alaikäraja 18 vuotta kuntoutusyksiköissä) ............................................... 3 

Lapset ja nuoret (ikäraja alle 26 vuotta oppilaskodeissa) .................................... 10 

Perhekuntoutus Pesue, Nenonpelto .................................................................... 17 

Toiminnallinen kuntoutus, Nenonpelto ................................................................. 17 

Avopalvelut ............................................................................................................ 18 

Perhehoito ........................................................................................................... 18 

Osallisuutta edistävä toiminta,  Päivähoito/päivätoiminta .................................... 18 

Työllistymistä tukeva toiminta, Työtoiminta kv- ja sos.huolto ............................... 18 

Palveluasuminen, Vammaispalvelut/ohjattu asuminen ........................................ 19 

Tehostettu palveluasuminen, Vammaispalvelut/autettu asuminen ...................... 19 

Asumisen lisäpalvelut tarvittaessa ....................................................................... 22 

Päivä- ja työtoiminnan lisäpalvelut tarvittaessa ................................................... 22 

Rajoitustoimenpiteiden arviointi  asumispalvelussa ............................................. 22 

Muut palvelut ....................................................................................................... 23 

Alueelliset poliklinikat ja liikkuvat kuntoutuspalvelut ........................................ 24 

Kuntoutuksen suunnittelu moniammatillisessa työryhmässä ................................... 26 

Kuntoutuksen suunnittelu Vaalijalan poliklinikoilla tai etäyhteyden välityksellä .... 26 

Kuntoutuksen suunnittelu asiakkaan omassa toimintaympäristössä ................... 26 

Kehitysvammalain mukaisten rajoitustoimenpiteiden arviointi ja  konsultaatio ........ 26 

Lääkäri ................................................................................................................. 26 

Psykologi ............................................................................................................. 27 

Sosiaalityöntekijä ................................................................................................. 27 

Ammattiryhmäkohtainen hinnoittelu ........................................................................ 27 

Autismikuntoutusohjaus ....................................................................................... 27 

AVEKKI-palvelut .................................................................................................. 28 

Fysioterapia ......................................................................................................... 29 

Koira-avusteinen kuntoutus ................................................................................. 30 

Kommunikaatio-ohjaaja/tulkki .............................................................................. 30 

Konsultoiva ja kuntouttava perhetyö .................................................................... 31 

Konsultoiva sairaanhoitaja ................................................................................... 32 

Kuntoutuksen suunnittelija ................................................................................... 32 

Lääkäripalvelut .................................................................................................... 33 



 Palveluhinnasto 2 (40) 
 
 

___________________________________________________________________________________________ 

Asiakirjan nimi:  Palveluhinnasto Vaalijala 2022 
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___________________________________________________________________________________________ 

Asiakirjan nimi:  Palveluhinnasto Vaalijala 2022 
Päiväys ja hyväksyjä:  Hallitus 26.5.2021 § 71 (kuntoutusyksiköt), 22.9.2021 § 127 (avopalvelut, asiantuntijapalvelut) 
Voimassaoloaika:  1.1. - 31.12.2022 
Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, kuntoutusyksiköt 
 

Aikuiset (alaikäraja 18 vuotta kuntoutusyksiköissä) 
  

Hintaluokka 
 
Taso 1 
 

Vrk-hinta 
 

319,00 

Puitesopimuskunta  
+ 10 % 
350,90 

Ulkokuntahinta  
+ 20 % 
382,80 

 
  
Palvelukuvaus 
 
Asiakkaalla on tulosyyhyn perustuen tutkimuksen, tuen, valvonnan, avustamisen ja kuntou-
tuksen tarvetta päivittäisissä toiminnoissa ja niistä selviytymisestä, liikkumisessa, elintoimin-
noissa, fyysisestä sairaudesta, vammasta, psyykkisestä tilanteesta ja/tai asuinoloista ja/tai 
muusta erityisen tuen tarpeesta johtuen. 
                                                                                                                                                                                                    
Palveluun kuuluu 
 
Yksilöllinen kuntoutusprosessin ja itsemääräämisoikeuden vahvistamisen suunnitelman 
suunnittelu tavoitteineen, tilannearvio, toteutus, seuranta ja arviointi yhteistyössä asiakkaan 
ja lähettävän tahon kanssa, moniammatilliset asiantuntijapalvelut sovittuna ja lakisääteisesti 
(mm. sosiaalityöntekijä, lääkäri, psykologi), tarvittava hoiva, hoito, huolenpito, vuorokausi-
rytmi sekä kommunikointi asiakkaan omin kommunikaatiokeinoin, tiivis yhteistyö läheisten 
kanssa, mahdollinen ensikäynti kotona ennen kuntoutukseen tuloa, asiakkaan kanssa yh-
dessä suunniteltu päiväaikainen toiminta ja strukturointi, mahdollinen opiskelu ilman henki-
lökohtaista avustajaa sekä omavalintainen vapaa-ajan toiminta ryhmässä ilman henkilökoh-
taista avustajaa, oma huone, hygieniatarvikkeet, terveydenhoito, lääkitys ja seuranta, vähin-
tään ½ vuoden välein ja lakisääteisesti tavoitteiden väliarviointi asiakkaan ja lähettävän ta-
hon kanssa, omahoitajien ja kuntoutuskoordinaattorin palvelut (ks. omahoitajan ja kuntou-
tuskoordinaattorin tehtävät), asiakkaan rajoittamaton yhteydenpito hänen omaan verkos-
toonsa peruspuhelimella tms. omin kommunikaatiokeinoin, tulotilanteen kuljetukset kuntou-
tukseen ja kotiuttamispalvelut kuljetuksineen tarvittaessa avustettuna sekä yli 3 kk:n kun-
toutus; perusvaatetus tarvittaessa, tarvittavat apuvälineet, 2 vuoden välein silmälasit, koti-
käyntien kuljetukset tarvittaessa saatettuna puolen vuoden välein sekä suuhygienistin ja 
hammaslääkärin palvelut. (ks. kuntoutusyksikön palvelukuvaus www.vaalijala.fi) 
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___________________________________________________________________________________________ 

Asiakirjan nimi:  Palveluhinnasto Vaalijala 2022 
Päiväys ja hyväksyjä:  Hallitus 26.5.2021 § 71 (kuntoutusyksiköt), 22.9.2021 § 127 (avopalvelut, asiantuntijapalvelut) 
Voimassaoloaika:  1.1. - 31.12.2022 
Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 

Hintaluokka 
 
Taso 2 
 

Vrk-hinta 
 

380,00  
               

Puitesopimuskunta  
+ 10 % 
418,00 

 

Ulkokuntahinta  
+ 20 % 
456,00 

 
 
Palvelukuvaus 
 
Asiakkaalla on tulosyyhyn perustuen tutkimuksen, tuen, valvonnan, avustamisen ja kuntou-
tuksen tarvetta päivittäisissä toiminnoissa ja niistä selviytymisessä, liikkumisessa, elintoi-
minnoissa, fyysisestä sairaudesta, vammasta, psyykkisestä tilanteesta ja/tai asuinoloista 
ja/tai muusta erityisen tuen tarpeesta johtuen. Ryhmässä toimiminen voi olla vaikeaa. 
Tulosyy voi olla äkillinen. 
 
Palveluun kuuluu 
 
Yksilöllinen kuntoutusprosessin ja itsemääräämisoikeuden vahvistamisen suunnitelman 
suunnittelu tavoitteineen, tilannearvio, toteutus, seuranta ja arviointi yhteistyössä asiakkaan 
ja lähettävän tahon kanssa, moniammatilliset asiantuntijapalvelut ja tutkimukset sovittuna ja 
lakisääteisesti (mm. sosiaalityöntekijä, lääkäri, erikoislääkäri, psykologi), tarvittava hoiva, 
hoito, huolenpito, vuorokausirytmi sekä kommunikointi asiakkaan omin kommunikaatiokei-
noin, tiivis yhteistyö läheisten kanssa, mahdollinen ensikäynti kotona ennen kuntoutukseen 
tuloa, asiakkaan kanssa yhdessä suunniteltu tuettu päiväaikainen toiminta ja strukturointi, 
mahdollinen opiskelu sekä omavalintainen vapaa-ajan toiminta ryhmässä tuettuna, oma 
huone, hygieniatarvikkeet, terveydenhoito, lääkitys, lääkitysmuutokset ja seuranta, vähin-
tään ½ vuoden välein tai lakisääteisesti useammin tavoitteiden väliarviointi asiakkaan, lä-
hettävän tahon ja läheisten kanssa, omahoitajien ja kuntoutuskoordinaattorin palvelut (ks. 
omahoitajan ja kuntoutuskoordinaattorin tehtävät), asiakkaan rajoittamaton yhteydenpito 
hänen omaan verkostoonsa peruspuhelimella tms. omin kommunikaatiokeinoin, tulotilan-
teen kuljetukset kuntoutukseen ja kotiuttamispalvelut kuljetuksineen tarvittaessa avustet-
tuna sekä yli 3 kk:n kuntoutus; perusvaatetus tarvittaessa, tarvittavat apuvälineet, 2 vuoden 
välein silmälasit, kotikäyntien kuljetukset tarvittaessa saatettuna noin ½ vuoden välein sekä 
suuhygienistin ja hammaslääkärin palvelut. (ks. kuntoutusyksikön palvelukuvaus www.vaali-
jala.fi)  
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___________________________________________________________________________________________ 

Asiakirjan nimi:  Palveluhinnasto Vaalijala 2022 
Päiväys ja hyväksyjä:  Hallitus 26.5.2021 § 71 (kuntoutusyksiköt), 22.9.2021 § 127 (avopalvelut, asiantuntijapalvelut) 
Voimassaoloaika:  1.1. - 31.12.2022 
Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 

Hintaluokka 
 
Taso 3 
 

Vrk-hinta 
 

470,00 

Puitesopimuskunta  
+ 10 % 
517,00 

Ulkokunta hinta  
+ 20 % 
564,00 

 
Palvelukuvaus 
 
Asiakkaalla on tulosyyhyn perustuen jatkuvaa tai kiireellistä tai kriisiytynyttä laaja-
alaista tutkimuksen, tuen, valvonnan, avustamisen ja/tai kuntoutuksen tarvetta päivittäi-
sissä toiminnoissa ja niistä selviytymisessä ja/tai liikkumisessa, elintoiminnoissa, fyysisestä 
sairaudesta, vammasta, psyykkisestä tilanteesta ja/tai asuinoloista ja/tai muusta erityisen 
tuen tarpeesta johtuen.  Ryhmässä toimiminen voi olla vaikeaa. Tulosyy voi olla äkillinen.     
                                                                                                                                                                                                                                               
Palveluun kuuluu 
 
Yksilöllinen kuntoutusprosessin ja itsemääräämisoikeuden vahvistamisen suunnitelman ta-
voitteellinen suunnittelu tavoitteineen, tilannearvio, toteutus, seuranta ja arviointi yhteis-
työssä asiakkaan ja lähettävän tahon kanssa, moniammatilliset asiantuntijapalvelut ja tutki-
mukset sovittuna ja lakisääteisesti (mm. sosiaalityöntekijä, lääkäri, erikoislääkäri, psyko-
logi), tarvittava hoiva, hoito, huolenpito, vuorokausirytmi sekä kommunikointi asiakkaan 
omin kommunikaatiokeinoin, kommunikaation yksilöllinen arviointi, suunnittelu ja han-
kinta (hankinta yli 3 kk:n kuntoutus), tiivis yhteistyö läheisten kanssa, mahdollinen ensi-
käynti kotona ennen kuntoutukseen tuloa, asiakkaan kanssa yhdessä suunniteltu päiväai-
kainen toiminta ja strukturointi, mahdollinen opiskelu sekä omavalintainen tarvittaessa yk-
silöllisesti tuettu vapaa-ajan toiminta, oma huone, hygieniatarvikkeet, terveyden- ja sai-
raudenhoito, lääkitys, lääkitysmuutokset ja seuranta, asiakkaan tarvitsemat lääkärin 
määräämät kuntoutuksen aikana arvioidut ja annetut terapiat (esim. musiikki-, ratsas-
tus-, puhe-, psykoterapia kuten Kela ne myöntäisi). Asiakas saa tarvitsemansa henki-
lökohtaisen ohjauksen 4 - 6 h/pv. Vähintään 3 kk:n välein ja/tai lakisääteisesti useam-
min tavoitteiden väliarvio asiakkaan, lähettävän tahon ja läheisten kanssa, omahoitajien ja 
kuntoutuskoordinaattorin palvelut (ks. omahoitajan ja kuntoutuskoordinaattorin tehtävät), 
asiakkaan rajoittamaton yhteydenpito hänen omaan verkostoonsa peruspuhelimella tms. 
omin kommunikaatiokeinoin. Tulotilanteen kuljetukset kuntoutukseen ja kotiuttamispalvelut 
kuljetuksineen tarvittaessa avustettuna sekä yli 3 kk:n kuntoutus; perusvaatetus tarvitta-
essa, tarvittavat apuvälineet, 2 vuoden välein silmälasit, kotikäyntien kuljetukset tarvittaessa 
saatettuna ½ vuoden välein sekä suuhygienistin ja hammaslääkärin palvelut. (ks. kuntou-
tusyksikön palvelukuvaus www.vaalijala.fi) 
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___________________________________________________________________________________________ 

Asiakirjan nimi:  Palveluhinnasto Vaalijala 2022 
Päiväys ja hyväksyjä:  Hallitus 26.5.2021 § 71 (kuntoutusyksiköt), 22.9.2021 § 127 (avopalvelut, asiantuntijapalvelut) 
Voimassaoloaika:  1.1. - 31.12.2022 
Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 

Hintaluokka 
 
Taso 4 
 

Vrk-hinta 
 

590,00 

Puitesopimuskunta  
+ 10 % 
649,00 

Ulkokuntahinta  
+ 20 % 
708,00 

 
Palvelukuvaus 
 
Asiakkaalla on tulosyyhyn perustuen jatkuvaa tai kiireellistä tai kriisiytynyttä laaja-alaista tut-
kimuksen, tuen, valvonnan, avustamisen ja kuntoutuksen tarvetta päivittäisissä toimin-
noissa ja niistä selviytymisessä ja/tai liikkumisessa, elintoiminnoissa, fyysisestä sairau-
desta, vammasta, psyykkisestä tilanteesta, haasteellisesta käytöksestä ja/tai asuinoloista 
ja/tai muusta erityisen tuen tarpeesta johtuen.  Ryhmässä toimiminen voi olla vaikeaa. Tu-
losyy voi olla äkillinen. Asiakkaan erityishuolto voi olla tahdosta riippumatonta.  
                                                                                                                                                                                                                                                  
Palveluun kuuluu 
 
Yksilöllinen kuntoutusprosessin ja itsemääräämisoikeuden vahvistamisen suunnitelman 
suunnittelu tavoitteineen, tilannearvio, toteutus, seuranta ja arviointi yhteistyössä asiakkaan 
ja lähettävän tahon kanssa, moniammatilliset asiantuntijapalvelut ja tutkimukset sovittuna ja 
lakisääteisesti (mm. sosiaalityöntekijä, lääkäri, erikoislääkäri, psykologi), tarvittava hoiva, 
hoito, huolenpito, vuorokausirytmi sekä kommunikointi asiakkaan omin kommunikaatiokei-
noin, kommunikaation yksilöllinen arviointi, suunnittelu ja hankinta (hankinta yli 3 kk:n kun-
toutus), tiivis yhteistyö läheisten kanssa, mahdollinen ensikäynti kotona ennen kuntoutuk-
seen tuloa, asiakkaan kanssa yhdessä suunniteltu päiväaikainen toiminta ja strukturointi, 
mahdollinen tuettu opiskelu sekä omavalintainen tarvittaessa yksilöllisesti tuettu vapaa-ajan 
toiminta, oma huone, hygieniatarvikkeet, terveyden- ja sairaudenhoito, lääkitys, lääkitys-
muutokset ja seuranta, asiakkaan tarvitsemat lääkärin määräämät kuntoutuksen aikana an-
netut terapiat (esim. musiikki-, ratsastus-, puhe-, psykoterapia kuten Kela ne myöntäisi). 
Asiakas saa tarvitsemansa henkilökohtaisen ohjauksen 6 - 10 h/pv. Vähintään 3 kk:n 
välein (tahdosta riippumaton 1 kk:n välein) ja/tai lakisääteisesti tavoitteiden väliarviointi 
asiakkaan, lähettävän tahon ja läheisten kanssa, omahoitajien ja kuntoutuskoordinaattorin 
palvelut (ks. omahoitajan ja kuntoutuskoordinaattorin tehtävät), asiakkaan rajoittamaton yh-
teydenpito hänen omaan verkostoonsa peruspuhelimella tms. omin kommunikaatiokeinoin. 
Tulotilanteen kuljetukset kuntoutukseen ja kotiuttamispalvelut kuljetuksineen tarvittaessa 
avustettuna sekä yli 3 kk:n kuntoutus; perusvaatetus tarvittaessa, tarvittavat apuvälineet, 2 
vuoden välein silmälasit, kotikäyntien kuljetukset tarvittaessa saatettuna ½ vuoden välein 
sekä suuhygienistin ja hammaslääkärin palvelut. (ks. kuntoutusyksikön palvelukuvaus 
www.vaalijala.fi)  
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___________________________________________________________________________________________ 

Asiakirjan nimi:  Palveluhinnasto Vaalijala 2022 
Päiväys ja hyväksyjä:  Hallitus 26.5.2021 § 71 (kuntoutusyksiköt), 22.9.2021 § 127 (avopalvelut, asiantuntijapalvelut) 
Voimassaoloaika:  1.1. - 31.12.2022 
Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 

Hintaluokka 
 
Taso 5 
 

Vrk-hinta 
 

690,00 

Puitesopimuskunta  
+ 10 % 
759,00 

Ulkokuntahinta  
+ 20 % 
828,00 

 
Palvelukuvaus 
 
Asiakkaalla on tulosyyhyn perustuen jatkuvaa tai kiireellistä tai kriisiytynyttä laaja-alaista tut-
kimuksen ja tilanteen kartoituksen ja/tai diagnoosin tarkennuksen, runsaan tuen, valvon-
nan, avustamisen ja/tai kuntoutuksen tarvetta päivittäisissä toiminnoissa ja/tai liikkumi-
sessa, elintoiminnoissa, fyysisestä sairaudesta, vammasta, psyykkisestä tilanteesta ja/tai 
sairaudesta ja/tai asumisen haasteista ja/tai käyttäytymisen erityisistä haasteista ja/tai 
muusta vaativan erityisen tuen tarpeista johtuen. Asiakkaan erityishuolto voi olla tahdosta 
riippumatonta.     
                                                                                                                                                                                                                     
Palveluun kuuluu 
 
Yksilöllinen kuntoutusprosessin ja itsemääräämisoikeuden vahvistamisen suunnitelman 
suunnittelu tavoitteineen, tilannearvio, toteutus, seuranta ja arviointi yhteistyössä asiakkaan 
ja lähettävän tahon kanssa, moniammatilliset asiantuntijapalvelut, tutkimukset ja arvioinnit 
sovittuna sovituin menetelmin ja lakisääteisesti (mm. sosiaalityöntekijä, lääkäri, erikoislää-
käri, psykologi), tarvittava hoiva, hoito, huolenpito, vuorokausirytmi sekä kommunikointi asi-
akkaan omin kommunikaatiokeinoin, kommunikaation yksilöllinen arviointi, suunnittelu ja 
hankinta (hankinta yli 3 kk:n kuntoutus), tiivis yhteistyö läheisten kanssa, mahdollinen ensi-
käynti kotona ennen kuntoutukseen tuloa, asiakkaan kanssa yhdessä suunniteltu päiväai-
kainen toiminta ja strukturointi, mahdollinen tuettu opiskelu sekä omavalintainen tarvitta-
essa yksilöllisesti tuettu vapaa-ajan toiminta, oma huone, hygieniatarvikkeet, terveyden- ja 
sairaudenhoito, lääkitys, lääkitysmuutokset ja seuranta, asiakkaan tarvitsemat lääkärin 
määräämät lääkärin määräämät kuntoutuksen aikana annetut terapiat (esim. musiikki-, rat-
sastus-, puhe-, psykoterapia kuten Kela ne myöntäisi). Asiakas saa tarvitsemansa henki-
lökohtaisen ohjauksen 10 - 12 h/pv. Vähintään 3 kk:n välein (tahdosta riippumaton 1 kk:n 
välein) ja lakisääteisesti tavoitteiden väliarviointi asiakkaan, lähettävän tahon ja läheisten 
kanssa, omahoitajien ja kuntoutuskoordinaattorin palvelut (ks. omahoitajan ja kuntoutus-
koordinaattorin tehtävät), asiakkaan rajoittamaton yhteydenpito hänen omaan verkostoonsa 
peruspuhelimella tms. omin kommunikaatiokeinoin. Tulotilanteen kuljetukset kuntoutukseen 
ja kotiuttamispalvelut kuljetuksineen tarvittaessa avustettuna sekä yli 3 kk:n kuntoutus; pe-
rusvaatetus tarvittaessa, tarvittavat apuvälineet, 2 vuoden välein silmälasit, kotikäyntien kul-
jetukset tarvittaessa saatettuna noin ½ vuoden välein sekä suuhygienistin ja hammaslääkä-
rin palvelut. (ks. kuntoutusyksikön palvelukuvaus www.vaalijala.fi) 
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___________________________________________________________________________________________ 

Asiakirjan nimi:  Palveluhinnasto Vaalijala 2022 
Päiväys ja hyväksyjä:  Hallitus 26.5.2021 § 71 (kuntoutusyksiköt), 22.9.2021 § 127 (avopalvelut, asiantuntijapalvelut) 
Voimassaoloaika:  1.1. - 31.12.2022 
Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 

Hintaluokka 
 
Taso 6 
 

Vrk-hinta 
 

870,00 

Puitesopimuskunta  
+ 10 % 
957,00 

Ulkokuntahinta  
+ 20 % 

1 044,00 

 
Palvelukuvaus 
 
Asiakkaalla on tulosyyhyn perustuen jatkuvaa, kiireellistä tai kriisiytynyttä laaja-alaista tutki-
muksen ja tilanteen kartoituksen ja/tai diagnoosin tarkennuksen, runsaan tuen, valvonnan, 
avustamisen ja kuntoutuksen tarvetta päivittäisissä toiminnoissa ja/tai liikkumisessa, elintoi-
minnoissa, fyysisestä sairaudesta, vammasta, psyykkisestä tilanteesta ja/tai sairaudesta 
ja/tai asumisen haasteista ja/tai käyttäytymisen vakavista, laaja-alaisista haasteista ja/tai 
muusta vaativan erityisen tuen tarpeista johtuen. Asiakkaan erityishuolto voi olla tahdosta 
riippumatonta. Asiakkaan kuntoutus ja tutkimus vaativat erityistä laaja-alaista mo-
niammatillista osaamista.  
                                                                                                                                                                                                         
Palveluun kuuluu 
 
Yksilöllinen kuntoutusprosessin ja itsemääräämisoikeuden vahvistamisen suunnitelman ta-
voitteellinen suunnittelu, toteutus, seuranta ja arviointi yhteistyössä asiakkaan ja lähettävän 
tahon kanssa, moniammatilliset asiantuntijapalvelut ja tutkimukset sovittuna ja lakisäätei-
sesti (mm. sosiaalityöntekijä, lääkäri, erikoislääkäri, psykologi), tarvittava hoiva, hoito, huo-
lenpito, vuorokausirytmi sekä kommunikointi asiakkaan omin kommunikaatiokeinoin, kom-
munikaation yksilöllinen arviointi, suunnittelu ja hankinta (hankinta yli 3 kk:n kuntoutus), tii-
vis yhteistyö läheisten kanssa, mahdollinen ensikäynti kotona ennen kuntoutukseen tuloa, 
asiakkaan kanssa yhdessä suunniteltu päiväaikainen toiminta ja strukturointi tai opiskelu 
sekä omavalintainen tarvittaessa yksilöllisesti tuettu vapaa-ajan toiminta, oma huone, hy-
gieniatuotteet, terveyden- ja sairaudenhoito, lääkitys, lääkitysmuutokset ja seuranta, asiak-
kaan tarvitsemat lääkärin määräämät lääkärin määräämät kuntoutuksen aikana annetut te-
rapiat (esim. musiikki-, ratsastus-, puhe-, psykoterapia kuten Kela ne myöntäisi). Asiakas 
saa tarvitsemansa henkilökohtaisen ohjauksen 10 - 14 h/pvä tai enemmän. Vähintään 
3 kk:n välein (tahdosta riippumaton) ja lakisääteisesti tavoitteiden väliarvio asiakkaan, lähet-
tävän tahon ja läheisten kanssa, omahoitajien ja kuntoutuskoordinaattorin palvelut (ks. 
omahoitajan ja kuntoutuskoordinaattorin tehtävät), rajoittamaton yhteydenpito asiakkaan 
omaan verkostoonsa peruspuhelimella tms. omin kommunikaatiokeinoin. Tulotilanteen kul-
jetukset kuntoutukseen ja kotiuttamispalvelut kuljetuksineen tarvittaessa avustettuna sekä 
yli 3 kk:n kuntoutus; perusvaatetus tarvittaessa, tarvittavat apuvälineet, 2 vuoden välein sil-
mälasit, kotikäyntien kuljetukset tarvittaessa saatettuna ½ vuoden välein sekä suuhygienis-
tin ja hammaslääkärin palvelut. (ks. kuntoutusyksikön palvelukuvaus www.vaalijala.fi)  
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___________________________________________________________________________________________ 

Asiakirjan nimi:  Palveluhinnasto Vaalijala 2022 
Päiväys ja hyväksyjä:  Hallitus 26.5.2021 § 71 (kuntoutusyksiköt), 22.9.2021 § 127 (avopalvelut, asiantuntijapalvelut) 
Voimassaoloaika:  1.1. - 31.12.2022 
Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 

 
Tahdosta riippumaton erityishuolto: Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1997 § 32; 
§ 37; § 38; § 42; § 81. Tahdosta riippumaton erityishuolto  lakisääteiset toiminnat, seu-
rannat, valvottu, suunniteltu, liikkuminen, tarvittaessa ratkaisuna käytetty poistumisen estä-
minen, tahdosta riippumaton erityishuolto toteutuu kyseisessä laitoksessa, tarvittavat tuetut 
lakisääteiset oikeusprosessit. 
 
 
Erityisterapiat sovitaan yksilöllisesti erikseen eli kuuluvatko kuntoutuksen hintaan vai vaadi-
taanko erillinen maksusitoumus (kuten esim. traumaterapia, kiintymyssuhdeterapia). 
 
 
Henkilökohtainen ohjaus: henkilökohtainen ohjaus tarkoittaa sitä, että lähiohjaaja on koko 
ajan asiakkaan kanssa läsnä klo 06 - 22 välisenä aikana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
Lähiohjaus voi olla päivän mittaan jaettuna useampaan jaksoon. Tarvittaessa asiakkaalla 
voi olla esim. kaksi lähiohjaajaa yhtä aikaa esimerkiksi koulussa (lähiohjaaja-aika tällöin h x 
2). 
 
1.1.2021 alkaen: 
Henkilökohtainen ohjaus: henkilökohtainen ohjaus tarkoittaa sitä, että lähiohjaaja on koko 
ajan asiakkaan kanssa läsnä klo 06 - 22 välisenä aikana. Lähiohjaus voi olla päivän mittaan 
jaettuna useampaan jaksoon. Tarvittaessa asiakkaalla voi olla esimerkiksi kaksi lähiohjaa-
jaa yhtä aikaa esimerkiksi koulussa (lähiohjaaja-aika tällöin h x 2). Lähiohjaus tapahtuu so-
siaali- ja terveysalalle koulutetun henkilön valvonnassa.  
 
 
Henkilökohtainen yöhoitaja klo 22 - 06 30 e /tunti (henkilökohtainen ohjaus on hinnoiteltu 
muuten klo 06 - 22). 
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___________________________________________________________________________________________ 

Asiakirjan nimi:  Palveluhinnasto Vaalijala 2022 
Päiväys ja hyväksyjä:  Hallitus 26.5.2021 § 71 (kuntoutusyksiköt), 22.9.2021 § 127 (avopalvelut, asiantuntijapalvelut) 
Voimassaoloaika:  1.1. - 31.12.2022 
Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 

Lapset ja nuoret (ikäraja alle 26 vuotta oppilaskodeissa) 
  

Hintaluokka 
 
Taso 1 
 

Vrk-hinta 
 

320,00 
 

Puitesopimuskunta  
+ 10 % 
352,00 

 

Ulkokuntahinta  
+ 20 % 
384,00 

 
  
Palvelukuvaus 
 
Asiakkaalla on tulosyyhyn perustuen tutkimuksen, tuen, valvonnan, avustamisen, kuntou-
tuksen ja kasvatuksen tarvetta päivittäisissä toiminnoissa ja/tai liikkumisessa, elintoimin-
noissa, fyysisestä sairaudesta, vammasta, psyykkisestä tilanteesta ja/tai koulunkäynnissä 
ja/tai kotitilanteesta ja/tai muusta erityisen tuen tarpeesta johtuen.  
                                                                                                                                                            
Palveluun kuuluu 
 
Yksilöllinen kuntoutusprosessin ja itsemääräämisoikeuden vahvistamisen suunnitelman 
suunnittelu tavoitteineen, tilannearvio, toteutus, seuranta ja arviointi yhteistyössä asiakkaan 
ja lähettävän tahon kanssa, moniammatilliset asiantuntijapalvelut sovittuna ja lakisääteisesti 
(mm. sosiaalityöntekijä, lääkäri, psykologi), tarvittava hoiva, hoito, huolenpito, vuorokausi-
rytmi sekä kommunikointi asiakkaan omin kommunikaatiokeinoin, tiivis yhteistyö perheiden 
kanssa, mahdollinen ensikäynti kotona ennen kuntoutukseen tuloa, asiakkaan kanssa yh-
dessä suunniteltu päiväaikainen toiminta (strukturointi), peruskoulu Sateenkaaren erityis-
koulussa (kustannukset sovitaan erikseen) tai opiskelu ilman henkilökohtaista avustajaa 
sekä omavalintainen vapaa-ajan toiminta ryhmässä ilman henkilökohtaista avustajaa, oma 
huone, hygieniatarvikkeet, terveydenhoito, lääkitys ja seuranta, vähintään ½ vuoden välein 
ja lakisääteisesti tavoitteiden väliarviointi asiakkaan ja lähettävän tahon kanssa, omahoita-
jien ja kuntoutuskoordinaattorin palvelut (ks. omahoitajan ja kuntoutuskoordinaattorin tehtä-
vät), asiakkaan rajoittamaton yhteydenpito hänen omaan verkostoonsa peruspuhelimella 
tms. omin kommunikaatiokeinoin, tulotilanteen kuljetukset kuntoutukseen ja kotiuttamispal-
velut kuljetuksineen tarvittaessa avustettuna sekä yli 3 kk:n kuntoutus; perusvaatetus tarvit-
taessa, tarvittavat apuvälineet, 2 vuoden välein silmälasit, kotikäyntien kuljetukset tarvitta-
essa saatettuna noin 3 viikon välein sekä suuhygienistin ja hammaslääkärin palvelut. (ks. 
kuntoutusyksikön palvelukuvaus www.vaalijala.fi) 
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___________________________________________________________________________________________ 

Asiakirjan nimi:  Palveluhinnasto Vaalijala 2022 
Päiväys ja hyväksyjä:  Hallitus 26.5.2021 § 71 (kuntoutusyksiköt), 22.9.2021 § 127 (avopalvelut, asiantuntijapalvelut) 
Voimassaoloaika:  1.1. - 31.12.2022 
Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 

Hintaluokka 
 
Taso 2 
 

Vrk-hinta 
 

425,00 

Puitesopimuskunta  
+ 10 % 
467,50 

Ulkokuntahinta  
+ 20 % 
510,00 

 
Palvelukuvaus 
 
Asiakkaalla on tulosyyhyn perustuen tutkimuksen, tuen, valvonnan, avustamisen, kuntou-
tuksen ja kasvatuksen tarvetta päivittäisissä toiminnoissa ja niissä selviytymisessä ja/tai liik-
kumisessa, elintoiminnoissa, fyysisestä sairaudesta, vammasta, psyykkisestä tilanteesta ja 
käyttäytymisen haasteista ja/tai koulunkäynnissä ja/tai kotitilanteesta ja/tai muusta erityi-
sen tuen tarpeesta johtuen.  Ryhmässä toimiminen voi olla vaikeaa. Tulosyy voi olla 
äkillinen.  
                                                                                                                                                   
Palveluun kuuluu 
 
Yksilöllinen kuntoutusprosessin ja itsemääräämisoikeuden vahvistamisen suunnitelman 
suunnittelu tavoitteineen, tilannearvio, toteutus, seuranta ja arviointi yhteistyössä asiakkaan 
ja lähettävän tahon kanssa, moniammatilliset asiantuntijapalvelut ja tutkimukset sovittuna ja 
lakisääteisesti (mm. sosiaalityöntekijä, lääkäri, erikoislääkäri, psykologi), tarvittava hoiva, 
hoito, huolenpito, vuorokausirytmi sekä kommunikointi asiakkaan omin kommunikaatiokei-
noin, tiivis yhteistyö perheiden kanssa, mahdollinen ensikäynti kotona ennen kuntoutukseen 
tuloa, asiakkaan kanssa yhdessä suunniteltu päiväaikainen toiminta (strukturointi), perus-
koulu Sateenkaaren erityiskoulussa (kustannukset sovitaan erikseen) tai opiskelu sekä 
omavalintainen tuettu vapaa-ajan toiminta, oma huone, hygieniatarvikkeet, terveyden- ja 
sairaanhoito, lääkitys, lääkitysmuutokset ja seuranta, vähintään 3 kk:n välein ja laki-
sääteisesti tavoitteiden väliarvio asiakkaan, lähettävän tahon ja perheen kanssa, oma-
hoitajien ja kuntoutuskoordinaattorin palvelut (ks. omahoitajan ja kuntoutuskoordinaattorin 
tehtävät), asiakkaan rajoittamaton yhteydenpito hänen omaan verkostoonsa peruspuheli-
mella tms. omin kommunikaatiokeinoin, tulotilanteen kuljetukset kuntoutukseen ja kotiutta-
mispalvelut kuljetuksineen tarvittaessa avustettuna sekä yli 3 kk:n kuntoutus; perusvaatetus 
tarvittaessa, tarvittavat apuvälineet, 2 vuoden välein silmälasit, kotikäyntien kuljetukset tar-
vittaessa saatettuna noin 3 viikon välein sekä suuhygienistin ja hammaslääkärin palvelut. 
(ks. kuntoutusyksikön palvelukuvaus www.vaalijala.fi) 
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___________________________________________________________________________________________ 

Asiakirjan nimi:  Palveluhinnasto Vaalijala 2022 
Päiväys ja hyväksyjä:  Hallitus 26.5.2021 § 71 (kuntoutusyksiköt), 22.9.2021 § 127 (avopalvelut, asiantuntijapalvelut) 
Voimassaoloaika:  1.1. - 31.12.2022 
Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 

Hintaluokka 
 
Taso 3 

Vrk-hinta 
 

585,00 

Puitesopimuskunta  
+ 10 % 
643,50 

 

Ulkokuntahinta  
+ 20 % 
702,00 

 
 
Palvelukuvaus 
 
Asiakkaalla on tulosyyhyn perustuen jatkuvaa tai kiireellistä tai kriisiytynyttä laaja-
alaista tutkimuksen, tuen, valvonnan, avustamisen, kuntoutuksen ja kasvatuksen tarvetta 
päivittäisissä toiminnoissa ja niistä selviytymisessä ja/tai liikkumisessa, elintoiminnoissa, 
fyysisestä sairaudesta, vammasta, psyykkisestä tilanteesta ja käyttäytymisen moninaisista 
haasteista ja/tai koulunkäynnissä ja/tai kotitilanteesta ja/tai muusta erityisen tuen tarpeesta 
johtuen. Ryhmässä toimiminen voi olla vaikeaa. Tulosyy voi olla äkillinen.  
                                                                                                                            
Palveluun kuuluu 
 
Yksilöllinen kuntoutusprosessin ja itsemääräämisoikeuden vahvistamisen suunnitelman 
suunnittelu tavoitteineen, tilannearvio, toteutus, seuranta ja arviointi yhteistyössä asiakkaan 
ja lähettävän tahon kanssa, moniammatilliset asiantuntijapalvelut ja tutkimukset sovittuna ja 
lakisääteisesti (mm. sosiaalityöntekijä, lääkäri, erikoislääkäri, psykologi), tarvittava hoiva, 
hoito, huolenpito, vuorokausirytmi sekä kommunikointi asiakkaan omin kommunikaatiokei-
noin, kommunikaation yksilöllinen arviointi, suunnittelu ja hankinta (hankinta yli 3 
kk:n kuntoutus), tiivis yhteistyö perheiden kanssa, mahdollinen ensikäynti kotona ennen 
kuntoutukseen tuloa, asiakkaan kanssa yhdessä suunniteltu päiväaikainen toiminta (struk-
turointi), peruskoulu Sateenkaaren erityiskoulussa (kustannukset sovitaan erikseen) tai 
opiskelu sekä omavalintainen tuettu vapaa-ajan toiminta, oma huone, hygieniatarvikkeet, 
terveyden- ja sairaanhoito, lääkitys, lääkitysmuutokset ja seuranta, asiakkaan tarvitsemat 
lääkärin määräämät terapiat kuntoutuksen aikana ja terapiatarpeen arviointi (esim. 
musiikki-, ratsastus-, puhe-, perheterapia kuten Kela ne myöntäisi). Asiakas saa tar-
vitsemansa henkilökohtaisen ohjauksen 4 - 6 h/pv. Vähintään 3 kk:n välein ja lakisäätei-
sesti tavoitteiden väliarvio asiakkaan, lähettävän tahon ja perheen kanssa, omahoitajien ja 
kuntoutuskoordinaattorin palvelut (ks. omahoitajan ja kuntoutuskoordinaattorin tehtävät), 
asiakkaan rajoittamaton yhteydenpito hänen omaan verkostoonsa peruspuhelimella tms. 
omin kommunikaatiokeinoin. Tulotilanteen kuljetukset kuntoutukseen ja kotiuttamispalvelut 
kuljetuksineen tarvittaessa avustettuna sekä yli 3 kk:n kuntoutus; perusvaatetus tarvitta-
essa, tarvittavat apuvälineet ja 2 vuoden välein silmälasit, kotikäyntien kuljetukset tarvitta-
essa saatettuna noin 3 viikon välein sekä suuhygienistin ja hammaslääkärin palvelut. (ks. 
kuntoutusyksikön palvelukuvaus www.vaalijala.fi) 
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___________________________________________________________________________________________ 

Asiakirjan nimi:  Palveluhinnasto Vaalijala 2022 
Päiväys ja hyväksyjä:  Hallitus 26.5.2021 § 71 (kuntoutusyksiköt), 22.9.2021 § 127 (avopalvelut, asiantuntijapalvelut) 
Voimassaoloaika:  1.1. - 31.12.2022 
Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 

Hintaluokka 
 
Taso 4  
 
 

Vrk-hinta 
 

680,00 
 

Puitesopimuskunta  
+ 10 % 
748,00 

 

Ulkokuntahinta  
+ 20 % 
816,00 

 

 
Palvelukuvaus 
 
Asiakkaalla on tulosyyhyn perustuen jatkuvaa tai kiireellistä tai kriisiytynyttä laaja-alaista tut-
kimuksen, tuen, valvonnan, avustamisen, kuntoutuksen ja kasvatuksen tarvetta päivittäi-
sissä toiminnoissa ja/tai liikkumisessa, elintoiminnoissa, fyysisestä sairaudesta, vammasta, 
psyykkisestä tilanteesta, hyvin haasteellisesta käytöksestä ja/tai koulunkäynnissä ja/tai 
kotitilanteesta ja/tai muusta erityisen tuen tarpeesta johtuen. Ryhmässä toimiminen voi olla 
vaikeaa. Tulosyy voi olla äkillinen. Asiakkaan erityishuolto voi olla tahdosta riippuma-
tonta (tahdosta riippumaton yli 18 v.).  
 
Palveluun kuuluu 
 
Yksilöllinen kuntoutusprosessin ja itsemääräämisoikeuden vahvistamisen suunnitelman 
suunnittelu tavoitteineen, tilannearvio, toteutus, seuranta ja arviointi yhteistyössä asiakkaan 
ja lähettävän tahon kanssa, moniammatilliset asiantuntijapalvelut ja tutkimukset sovittuna ja 
lakisääteisesti (mm. sosiaalityöntekijä, lääkäri, erikoislääkäri, psykologi), tarvittava hoiva, 
hoito, huolenpito, vuorokausirytmi sekä kommunikointi asiakkaan omin kommunikaatiokei-
noin, kommunikaation yksilöllinen arviointi, suunnittelu ja hankinta (hankinta yli 3 kk:n kun-
toutus), tiivis yhteistyö perheiden kanssa, mahdollinen ensikäynti kotona ennen kuntoutuk-
seen tuloa, asiakkaan kanssa yhdessä suunniteltu päiväaikainen toiminta (strukturointi), pe-
ruskoulu Sateenkaaren erityiskoulussa (kustannukset sovitaan erikseen) tai opiskelu sekä 
omavalintainen vapaa-ajan toiminta, oma huone, hygieniatuotteet, terveyden- ja sairauden-
hoito, lääkitys, lääkitysmuutokset ja seuranta, asiakkaan tarvitsemat lääkärin määräämät 
terapiat ja terapiatarpeen arviointi kuntoutuksen aikana (esim. musiikki-, ratsastus-, puhe-, 
perheterapia kuten Kela ne myöntäisi). Asiakas saa tarvitsemansa henkilökohtaisen oh-
jauksen 6 - 10 h/pv. Vähintään 3 kk:n välein (tahdosta riippumatonta 1 kk:n välein) ja laki-
sääteisesti tavoitteiden väliarviointi asiakkaan, lähettävän tahon ja perheen kanssa, oma-
hoitajien ja kuntoutuskoordinaattorin palvelut (ks. omahoitajan ja kuntoutuskoordinaattorin 
tehtävät), asiakkaan rajoittamaton yhteydenpito hänen omaan verkostoonsa peruspuheli-
mella tms. omin kommunikaatiokeinoin. Tulotilanteen kuljetukset kuntoutukseen ja kotiutta-
mispalvelut kuljetuksineen tarvittaessa avustettuna sekä yli 3 kk:n kuntoutus; perusvaatetus 
tarvittaessa, tarvittavat apuvälineet, 2 vuoden välein silmälasit, kotikäyntien kuljetukset tar-
vittaessa saatettuna noin 3 viikon välein sekä suuhygienistin ja hammaslääkärin palvelut. 
(ks. kuntoutusyksikön palvelukuvaus www.vaalijala.fi) 
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___________________________________________________________________________________________ 

Asiakirjan nimi:  Palveluhinnasto Vaalijala 2022 
Päiväys ja hyväksyjä:  Hallitus 26.5.2021 § 71 (kuntoutusyksiköt), 22.9.2021 § 127 (avopalvelut, asiantuntijapalvelut) 
Voimassaoloaika:  1.1. - 31.12.2022 
Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 

Hintaluokka 
 
Taso 5 
 

Vrk-hinta 
 

790,00 

Puitesopimuskunta  
+ 10 % 
869,00 

Ulkokuntahinta  
+ 20 % 
948,00 

 
Palvelukuvaus 
 
Asiakkaalla on tulosyyhyn perustuen jatkuvaa tai kiireellistä tai kriisiytynyttä laaja-alaista tut-
kimuksen ja tilanteen kartoituksen ja/tai diagnoosin tarkennuksen, runsaan tuen, valvon-
nan, avustamisen, kuntoutuksen ja kasvatuksen tarvetta päivittäisissä toiminnoissa ja/tai 
liikkumisessa, elintoiminnoissa, fyysisestä sairaudesta, vammasta, psyykkisestä tilanteesta 
ja/tai sairaudesta ja/tai kotitilanteesta ja/tai koulunkäynnin haasteista ja/tai käyttäytymisen 
erityisistä haasteista ja/tai muusta vaativan erityisen tuen tarpeista johtuen. Asiakkaan eri-
tyishuolto voi olla tahdosta riippumatonta (tahdosta riippumaton yli 18 v.).  
                                                                                                                                                                                                                                   
Palveluun kuuluu 
 
Yksilöllinen kuntoutusprosessin ja itsemääräämisoikeussuunnitelman suunnittelu, toteutus, 
seuranta ja arviointi yhteistyössä asiakkaan ja lähettävän tahon kanssa, moniammatilliset 
asiantuntijapalvelut ja tutkimukset sovittuna ja lakisääteisesti (mm. sosiaalityöntekijä, lää-
käri, erikoislääkäri, psykologi), tarvittava hoiva, hoito, huolenpito, vuorokausirytmi sekä 
kommunikointi asiakkaan omin kommunikaatiokeinoin, kommunikaation yksilöllinen arvi-
ointi, suunnittelu ja hankinta (hankinta yli 3 kk:n kuntoutus), tiivis yhteistyö ja perhetyö per-
heiden kanssa, mahdollinen ensikäynti kotona ennen kuntoutukseen tuloa, asiakkaan 
kanssa yhdessä suunniteltu päiväaikainen toiminta (strukturointi), peruskoulu Sateenkaaren 
erityiskoulussa (kustannukset sovitaan erikseen) tai opiskelu sekä omavalintainen vapaa-
ajan toiminta, oma huone, hygieniatuotteet, terveyden- ja sairaudenhoito, lääkitys, lääkitys-
muutokset ja seuranta, asiakkaan tarvitsemat lääkärin määräämät terapiat ja terapiatarpeen 
arviointi (esim. musiikki-, ratsastus-, puhe-, perheterapia kuten Kela ne myöntäisi). Asiakas 
saa tarvitsemansa henkilökohtaisen ohjauksen 10 - 12 h/pv. Vähintään 3 kk:n välein 
(tahdosta riippumatonta 1 kk:n välein) ja lakisääteisesti tavoitteiden väliarviointi asiakkaan, 
lähettävän tahon ja perheen kanssa, omahoitajien ja kuntoutuskoordinaattorin palvelut (ks. 
omahoitajan ja kuntoutuskoordinaattorin tehtävät), asiakkaan rajoittamaton yhteydenpito 
hänen omaan verkostoonsa peruspuhelimella tms. omin kommunikaatiokeinoin. Tulotilan-
teen kuljetukset kuntoutukseen ja kotiuttamispalvelut kuljetuksineen tarvittaessa avustet-
tuna sekä yli 3 kk:n kuntoutus; perusvaatetus tarvittaessa, tarvittavat apuvälineet, 2 vuoden 
välein silmälasit, kotikäyntien kuljetukset tarvittaessa saatettuna noin 3 viikon välein sekä 
suuhygienistin ja hammaslääkärin palvelut. (ks. kuntoutusyksikön palvelukuvaus www.vaali-
jala.fi)  
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___________________________________________________________________________________________ 

Asiakirjan nimi:  Palveluhinnasto Vaalijala 2022 
Päiväys ja hyväksyjä:  Hallitus 26.5.2021 § 71 (kuntoutusyksiköt), 22.9.2021 § 127 (avopalvelut, asiantuntijapalvelut) 
Voimassaoloaika:  1.1. - 31.12.2022 
Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 

Hintaluokka 
 
Taso 6 
 
 

Vrk-hinta 
 

900,00 

Puitesopimuskunta  
+ 10 % 
990,00 

Ulkokuntahinta  
+ 20 % 

1 080,00 

 
Palvelukuvaus 
 
Asiakkaalla on tulosyyhyn perustuen laaja-alaista tutkimuksen ja tilanteen kartoituksen ja/tai 
diagnoosin tarkennuksen, runsaan tuen, valvonnan, avustamisen, kuntoutuksen ja kasva-
tuksen tarvetta päivittäisissä toiminnoissa ja/tai liikkumisessa, elintoiminnoissa, fyysisestä 
sairaudesta, vammasta, psyykkisestä tilanteesta ja/tai sairaudesta ja/tai koulunkäynnin 
haasteista ja/tai käyttäytymisen vakavista, laaja-alaisista haasteista ja/tai muusta vaati-
van erityisen tuen tarpeista johtuen. Asiakkaan erityishuolto voi olla tahdosta riippumatonta 
(tahdosta riippumaton yli 18 v.). Asiakkaan kuntoutus ja tutkimus vaativat erityistä 
laaja-alaista moniammatillista osaamista.  
 
Palveluun kuuluu 
 
Yksilöllinen kuntoutusprosessin ja itsemääräämisoikeuden vahvistamisen suunnitelman 
suunnittelu tavoitteineen, tilannearvio, toteutus, seuranta ja arviointi yhteistyössä asiakkaan 
ja lähettävän tahon kanssa, moniammatilliset asiantuntijapalvelut ja tutkimukset sovittuna ja 
lakisääteisesti (mm. sosiaalityöntekijä, lääkäri, erikoislääkäri, psykologi), tarvittava hoiva, 
hoito, huolenpito, vuorokausirytmi sekä kommunikointi asiakkaan omin kommunikaatiokei-
noin, kommunikaation yksilöllinen arviointi, suunnittelu ja hankinta (hankinta yli 3 kk:n kun-
toutus), tiivis yhteistyö ja perhetyö perheiden kanssa, mahdollinen ensikäynti kotona ennen 
kuntoutukseen tuloa, asiakkaan kanssa yhdessä suunniteltu päiväaikainen toiminta (struk-
turointi), peruskoulu Sateenkaaren erityiskoulussa (kustannukset sovitaan erikseen) tai tu-
ettu opiskelu sekä omavalintainen tuettu vapaa-ajan toiminta, oma huone, hygieniatarvik-
keet, terveyden- ja sairaudenhoito, lääkitys, lääkitysmuutokset ja seuranta, asiakkaan tarvit-
semat lääkärin määräämät terapiat (esim. musiikki-, ratsastus-, puhe-, perheterapia kuten 
Kela ne myöntäisi). Asiakas saa tarvitsemansa henkilökohtaisen ohjauksen 10 - 12 
h/pv tai enemmän. Vähintään 3 kk:n välein (tahdosta riippumatonta 1 kk:n välein) ja laki-
sääteisesti tavoitteiden väliarvio asiakkaan, lähettävän tahon ja perheen kanssa, omahoita-
jien ja kuntoutuskoordinaattorin palvelut (ks. omahoitajan ja kuntoutuskoordinaattorin tehtä-
vät), rajoittamaton yhteydenpito asiakkaan omaan verkostoonsa peruspuhelimella tms. 
omin kommunikaatiokeinoin. Tulotilanteen kuljetukset kuntoutukseen ja kotiuttamispalvelut 
kuljetuksineen tarvittaessa avustettuna sekä yli 3 kk:n kuntoutus; perusvaatetus tarvitta-
essa, tarvittavat apuvälineet, 2 vuoden välein silmälasit, kotikäyntien kuljetukset tarvittaessa 
saatettuna noin 3 viikon välein sekä suuhygienistin ja hammaslääkärin palvelut. (ks. kuntou-
tusyksikön palvelukuvaus www.vaalijala.fi) 
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Asiakirjan nimi:  Palveluhinnasto Vaalijala 2022 
Päiväys ja hyväksyjä:  Hallitus 26.5.2021 § 71 (kuntoutusyksiköt), 22.9.2021 § 127 (avopalvelut, asiantuntijapalvelut) 
Voimassaoloaika:  1.1. - 31.12.2022 
Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 

 
Henkilökohtainen yöhoitaja klo 22 - 06, 30 e/tunti (henkilökohtainen ohjaus on hinnoiteltu 
muuten klo 06 - 22) 
 
 
Erityisterapiat sovitaan yksilöllisesti erikseen eli kuuluvatko kuntoutuksen hintaan vai vaadi-
taanko erillinen maksusitoumus (kuten esim. traumaterapia, kiintymyssuhdeterapia) 
 
 
Tahdosta riippumaton erityishuolto: Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1997 §32; 
§37; §38; §42; §81. Tahdosta riippumaton erityishuolto  lakisääteiset toiminnat, seuran-
nat, valvottu, suunniteltu, liikkuminen, tarvittaessa ratkaisuna käytetty poistumisen estämi-
nen, tahdosta riippumaton erityishuolto toteutuu kyseisessä laitoksessa, tarvittavat tuetut 
lakisääteiset oikeusprosessit. 
 
 
Henkilökohtainen ohjaus: henkilökohtainen ohjaus tarkoittaa sitä, että lähiohjaaja on koko 
ajan asiakkaan kanssa läsnä klo 06 - 22 välisenä aikana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Lähiohjaus voi olla päivän mittaan jaettuna useampaan jaksoon. Tarvittaessa asiakkaalla 
voi olla esim. kaksi lähiohjaajaa yhtä aikaa esimerkiksi koulussa (lähiohjaaja-aika tällöin h x 
2). 
 
1.1.2021 alkaen: 
Henkilökohtainen ohjaus: henkilökohtainen ohjaus tarkoittaa sitä, että lähiohjaaja on koko 
ajan asiakkaan kanssa läsnä klo 06 - 22 välisenä aikana. Lähiohjaus voi olla päivän mittaan 
jaettuna useampaan jaksoon. Tarvittaessa asiakkaalla voi olla esimerkiksi kaksi lähiohjaa-
jaa yhtä aikaa esimerkiksi koulussa (lähiohjaaja-aika tällöin h x 2). Lähiohjaus tapahtuu so-
siaali- ja terveysalalle koulutetun henkilön valvonnassa.  
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Asiakirjan nimi:  Palveluhinnasto Vaalijala 2022 
Päiväys ja hyväksyjä:  Hallitus 26.5.2021 § 71 (kuntoutusyksiköt), 22.9.2021 § 127 (avopalvelut, asiantuntijapalvelut) 
Voimassaoloaika:  1.1. - 31.12.2022 
Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 

Perhekuntoutus Pesue, Nenonpelto Hinta 
2022 

Hinta  
2021 

Hinta 
2020 

Pesueen perhekuntoutus toteutuu siten, että lapsi on kuntou-
tuksessa Vaalijalan oppilaskodissa, jolloin palvelun hinta on 
lapsen hinnoitteluluokka. Perheen vanhempi sisaruksineen voi 
olla Pesueen perhekuntoutuksessa asuen tietyn ajan Pesueen 
tiloissa. Vanhempien ja sisarusten vrkhinta kattaa ohjauksen 
sekä ylläpitokulut (liinavaatteet, vuokran ym.) paitsi ruokailun.  

   

Vanhempi, hlö/päivä 100 - - 
Sisarus, hlö/päivä 50 - - 

 
 
 

Toiminnallinen kuntoutus, Nenonpelto Hinta 
2022 

Hinta  
2021 

Hinta 
2020 

Peruspalvelu/kerta 
Toiminta Nenonpellon eri toiminnallisen kuntoutuksen yksi-
kössä päiväaikaisen toiminnan tiekartan mukaisesti 

56 45 - 

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta/kerta 
Ohjattu sosiaalipedagoginen hevostoiminta talleilla 
 

65 58 - 

Golftoiminta/kerta 
Golfin peluu Anolan kentällä ohjatusti, sisältää golfohjauksen ja 
välineet 

65 58 - 
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Asiakirjan nimi:  Palveluhinnasto Vaalijala 2022 
Päiväys ja hyväksyjä:  Hallitus 26.5.2021 § 71 (kuntoutusyksiköt), 22.9.2021 § 127 (avopalvelut, asiantuntijapalvelut) 
Voimassaoloaika:  1.1. - 31.12.2022 
Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 

Avopalvelut 
 

 Hinta/KP 
2022 

Hinta/KP  
2021 

Hinta/KP 
2020 

Perhehoito     

Pitkäaikainen perhehoito    
Maksuluokka 1 
Tarvitsee ohjausta, auttamista ja valvontaa, pystyy toimimaan 
jonkin verran omatoimisesti 

54 53 50 

Maksuluokka 2 
Tarvitsee auttamista kaikissa arjen toiminnoissa 

81 79 75 

Maksuluokka 3 
Tarvitsee auttamista kaikissa arjen toiminnoissa, terveyteen ja 
hyvinvointiin liittyvä ohjauksen ja avun tarve on vahva 

97 95 90 

Maksuluokka 4 
Tarvitsee jatkuvaa, kokoaikaista, henkilökohtaista apua ja oh-
jausta 

107 105 100 

Lyhytaikainen perhehoito 166 166 144 
Osavuorokautinen perhehoito (alle 12 h) 83 83 72 

Osallisuutta edistävä toiminta,  
Päivähoito/päivätoiminta 

   

Länsirinteen toimintakeskus, Pieksämäki  56 50 49 
Koivikon toimintakeskus päivätoiminta, Kuopio  66 66 66 
Koivikon toimintakeskus puolipäivätoiminta, Kuopio  35 35 35 
Pihlajan toimintakeskus, Varkaus  77 76 76 
Kuutinharjun toimintakeskus, jalkautuva päivätoiminta (pal-
velukodin asiakkaille), Rautalampi 

35   

Sipulin toimintakeskus jalkautuva päivätoiminta (palveluko-
din asiakkaille), Kuopio 

28 28 28 

Siekkilän toimintakeskus jalkautuva päivätoiminta (palvelu-
kodin asiakkaille), Mikkeli  

32 32 32 

Sääksvuoren toimintakeskus jalkautuva päivätoiminta (pal-
velukodin asiakkaille), Jyväskylä  

45 40 40 

Sääksvuoren toimintakeskus jalkautuva päivätoiminta (pal-
velukodin ulkopuoliset asiakkaat), Jyväskylä  

193 173 170 

Sääksvuoren toimintakeskus puolipäivähoito (palvelukodin 
ulkopuoliset asiakkaat) Jyväskylä  

79 71 70 

Linnan Café päivätoiminta, Pieksämäki  56 50 49 
Linnan Café puolipäivätoiminta, Pieksämäki  42 39 38 
Päiväaikainen toiminta palvelukodissa (palvelukodin asiak-
kaille)  

35 35 35 

Työllistymistä tukeva toiminta, 
Työtoiminta kv- ja sos.huolto  

  

  
Savoset Juva 52 51 50 
Savoset Mikkeli 41 40 40 
Savoset Mäntyharju 56 56 55 
Savoset Tervo 58 57 57 
Savoset Varkaus 36 35 34 
Savoset Pieksämäki 43 42 41 
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Asiakirjan nimi:  Palveluhinnasto Vaalijala 2022 
Päiväys ja hyväksyjä:  Hallitus 26.5.2021 § 71 (kuntoutusyksiköt), 22.9.2021 § 127 (avopalvelut, asiantuntijapalvelut) 
Voimassaoloaika:  1.1. - 31.12.2022 
Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 

 Hinta/KP 
2022 

Hinta/KP  
2021 

Hinta/KP 
2020 

Linnan Café, työtoiminta 43 42 41 
Kuntouttava työtoiminta     
Savoset Juva 20 20 20 
Savoset Mikkeli 24 24 24 
Savoset Mäntyharju 20 20 20 
Savoset Varkaus 16 16 16 
Savoset Pieksämäki 26 26 26 
Linnan Café Pieksämäki 26 26 26 

Palveluasuminen, 
Vammaispalvelut/ohjattu asuminen 

  

  
Haaparinteen palvelukoti, Mikkeli 41 40 40 
Mäkirinteen palvelukoti, Mäntyharju 46 45 45 
Latukadun palveluasunnot, Varkaus 40 38 37 
Vattuvuoren palvelukoti, Varkaus 39 38  
Pihlajarinteen palvelukoti, Pieksämäki     
Maksuluokka 1 
Selviytyy itsenäisesti, valvontatarve 

43 43 42 

Maksuluokka 2 
Tarvitsee ohjausta ja tukea useita kertoja päivässä 

66 66 55 

Pääskylahden palvelukoti, Savonlinna    
Maksuluokka 1 
Selviytyy itsenäisesti, valvontatarve 

40 40  

Maksuluokka 2 
Tarvitsee ohjausta ja tukea useita kertoja päivässä 

65 65  

Tehostettu palveluasuminen, 
Vammaispalvelut/autettu asuminen 

  

  
Hongiston palvelukoti, Varkaus 109 101 100 
Pisan palvelukoti, Nilsiä  143 138 136 
Koivulan palvelukoti, Juva 124 124 119 
Kanervan palvelukoti, Tervo 149 148 137 
Muurinkosken palvelukoti, Joroinen 138 137 136 
Sääksvuoren palvelukoti, Jyväskylä 520 520 518 
Sipulin palvelukoti, Kuopio   444 
Maksuluokka 1 
Välittömän, jatkuvan lähiohjauksen/valvonnan tarve aamuvuo-
rossa tai iltavuorossa 

366 351 

 
Maksuluokka 2 
välittömän, jatkuvan lähiohjauksen/valvonnan tarve aamu- ja il-
tavuorossa 

544 521 

 
Vattuvuoren palvelukoti, Varkaus     
Maksuluokka 1  
Tarvitsee ohjausta, auttamista ja valvontaa, omatoimisuutta 
jonkin verran arjen toiminnoissa 

 
 

90 

 
 

89 89 
Maksuluokka 2 
Tarvitsee auttamista ja tukea useimmissa arjen toiminnoissa 

 
129 

 
128 128 

Maksuluokka 3 
Jatkuva ohjaus, apu ja valvonta aamu tai ilta 5pv/vko 

 
251 

 
248 248 

Maksuluokka 4   378 
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Asiakirjan nimi:  Palveluhinnasto Vaalijala 2022 
Päiväys ja hyväksyjä:  Hallitus 26.5.2021 § 71 (kuntoutusyksiköt), 22.9.2021 § 127 (avopalvelut, asiantuntijapalvelut) 
Voimassaoloaika:  1.1. - 31.12.2022 
Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 

 Hinta/KP 
2022 

Hinta/KP  
2021 

Hinta/KP 
2020 

Jatkuva ohjaus, apu ja valvonta aamu ja ilta 5 pv/vko TAI 
jatkuva ohjaus, apu ja valvonta aamu tai ilta 7 pv/vko 

 
382 

 
378 

Maksuluokka 5 
Jatkuva ohjaus, apu ja valvonta aamu ja ilta 7 pv/vko 

 
464 

 
458 458 

Kuutinharjun palvelukoti, Rautalampi     
Maksuluokka 1  
Tarvitsee ohjausta ja valvontaa, omatoimisuutta jonkin verran 
arjen toiminnoissa 
 

123 122 119 

Maksuluokka 2  
Tarvitsee auttamista ja tukea useimmissa arjen toiminnoissa 
 

181 179 175 

Maksuluokka 3 
Jatkuva ohjaus, apu ja valvonta aamu tai ilta 5pv/vko 

 
302 

 
299 292 

Maksuluokka 4 
Jatkuva ohjaus, apu ja valvonta aamu ja ilta 5 pv/vko TAI 
jatkuva ohjaus, apu ja valvonta aamu tai ilta 7 pv/vko 

 
 

431 

 
427 

417 
Maksuluokka 5 
Jatkuva ohjaus, apu ja valvonta aamu ja ilta 7 pv/vko 

 
503 

 
498 487 

Kahvimyllyn palvelukoti, Suonenjoki     
Maksuluokka 1  
Tarvitsee auttamista ja tukea useimmissa arjen toiminnoissa 

146 145 142 

Maksuluokka 2 
Jatkuva ohjaus, apu ja valvonta aamu tai ilta 5pv/vko 

306 303 296 

Maksuluokka 3 
Jatkuva ohjaus, apu ja valvonta aamu ja ilta 5 pv/vko TAI 
jatkuva ohjaus, apu ja valvonta aamu tai ilta 7 pv/vko 

435 431 421 

Maksuluokka 4 
Jatkuva ohjaus, apu ja valvonta aamu ja ilta 7 pv/vko 

507 502 491 

Pappilanmäen palvelukoti, Pieksämäki    
Maksuluokka 1  
Tarvitsee auttamista ja tukea useimmissa arjen toiminnoissa 

 
208 

  

Maksuluokka 2 
Jatkuva ohjaus, apu ja valvonta aamu tai ilta 5pv/vko 

 
341 

  

Maksuluokka 3 
Jatkuva ohjaus, apu ja valvonta aamu ja ilta 5 pv/vko TAI 
jatkuva ohjaus, apu ja valvonta aamu tai ilta 7 pv/vko 

 
 

474 

  

Maksuluokka 4 
Jatkuva ohjaus, apu ja valvonta aamu ja ilta 7 pv/vko 

 
560 

  

Puulan palvelukoti, Kangasniemi     
Maksuluokka 1 
Tarvitsee ohjausta, apua ja valvontaa. Omatoimisuutta jonkin 
verran arjen toiminnoissa 

113 112 110 

Maksuluokka 2 
Tarvitsee auttamista ja tukea useimmissa arjen toiminnoissa 

137 136 134 

Maksuluokka 3 
Jatkuva ohjaus, apu ja valvonta aamu tai ilta 5pv/vko 

248 246 242 

Maksuluokka 4 
Jatkuva ohjaus, apu ja valvonta aamu ja ilta 5 pv/vko TAI 
jatkuva ohjaus, apu ja valvonta aamu tai ilta 7 pv/vko 

383 379 373 

Maksuluokka 5 
Jatkuva ohjaus, apu ja valvonta aamu ja ilta 7 pv/vko 

459 454 447 
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 Hinta/KP 
2022 

Hinta/KP  
2021 

Hinta/KP 
2020 

Oravin palvelukoti, Mikkeli     
Maksuluokka 1 
Tarvitsee auttamista ja tukea useimmissa arjen toiminnoissa. 
Vahva ryhmämuotoinen tuki palvelukodissa 

183 180 177 

Maksuluokka 2 
Jatkuva ohjaus, apu ja valvonta aamu tai ilta 5pv/vko 

300 296 292 

Maksuluokka 3 
Jatkuva ohjaus, apu ja valvonta aamu ja ilta 5 pv/vko TAI 
jatkuva ohjaus, apu ja valvonta aamu tai ilta 7 pv/vko 

429 423 417 

Maksuluokka 4 
Jatkuva ohjaus, apu ja valvonta aamu ja ilta 7 pv/vko 

501 494 487 

Lukkarin palvelukoti, Pieksämäki     
Maksuluokka 1 
Tarvitsee ohjausta, apua ja valvontaa. Omatoimisuutta jonkin 
verran arjen toiminnoissa 

111 111 109 

Maksuluokka 2 
Tarvitsee auttamista ja tukea useimmissa arjen toiminnoissa 

134 134 131 

Maksuluokka 3 
Jatkuva ohjaus, apu ja valvonta aamu tai ilta 5pv/vko 

244 244 240 

Maksuluokka 4 
Jatkuva ohjaus, apu ja valvonta aamu ja ilta 5 pv/vko TAI 
jatkuva ohjaus, apu ja valvonta aamu tai ilta 7 pv/vko 

379 379 371 

Maksuluokka 5 
Jatkuva ohjaus, apu ja valvonta aamu ja ilta 7 pv/vko 

449 449 441 

*Tilapäisasuminen Lukkarin palvelukodissa hinnoitellaan mak-
suluokituksen mukaisesti 

   

Harjun palvelukoti, Punkaharju     
Maksuluokka 1  
Tarvitsee ohjausta, apua ja valvontaa. Omatoimisuutta jonkin 
verran arjen toiminnoissa 

117 116 114 

Maksuluokka 2  
Tarvitsee auttamista ja tukea useimmissa arjen toiminnoissa 

157 155 143  
 

Maksuluokka 3 
Jatkuva ohjaus, apu ja valvonta aamu tai ilta 5pv/vko 

253 251 156 

Maksuluokka 4 
Jatkuva ohjaus, apu ja valvonta aamu ja ilta 5 pv/vko TAI 
jatkuva ohjaus, apu ja valvonta aamu tai ilta 7 pv/vko 

390 386 246 

Maksuluokka 5  
Jatkuva ohjaus, apu ja valvonta aamu ja ilta 7 pv/vko 

497 492 370 

Kihmulan palvelukoti, Siilinjärvi     
Maksuluokka 1 
Tarvitsee ohjausta, apua ja valvontaa. Omatoimisuutta jonkin 
verran arjen toiminnoissa 

112 111 109 

Maksuluokka 2 
Tarvitsee auttamista ja tukea useimmissa arjen toiminnoissa 

153 152 143 
 

Maksuluokka 3 
Jatkuva ohjaus, apu ja valvonta aamu tai ilta 5pv/vko 

246 244 156 

Maksuluokka 4 
Jatkuva ohjaus, apu ja valvonta aamu ja ilta 5 pv/vko TAI 
jatkuva ohjaus, apu ja valvonta aamu tai ilta 7 pv/vko 

382 378 240 

Maksuluokka 5  
Jatkuva ohjaus, apu ja valvonta aamu ja ilta 7 pv/vko 

489 484 371 
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 Hinta/KP 
2022 

Hinta/KP  
2021 

Hinta/KP 
2020 

Marian palvelukoti, Pieksämäki     
Maksuluokka 1 
Tarvitsee auttamista ja tukea useimmissa arjen toiminnoissa. 
Vahva ryhmämuotoinen tuki palvelukodissa 

235 232 227 

Maksuluokka 2 
Jatkuva ohjaus, apu ja valvonta aamu tai ilta 

334 331 324 

Maksuluokka 3 
Jatkuva ohjaus, apu ja valvonta aamu ja ilta 

419 415 407 

Siekkilän palvelukoti, Mikkeli      
Maksuluokka 1 
Tarvitsee auttamista ja tukea useimmissa arjen toiminnoissa. 
Vahva ryhmämuotoinen tuki palvelukodissa 

268 265 261 

Maksuluokka 2 
Jatkuva ohjaus, apu ja valvonta aamu tai ilta 

438 434 428 

Maksuluokka 3 
Jatkuva ohjaus, apu ja valvonta aamu ja ilta 

601 595 586 

Asumisen lisäpalvelut tarvittaessa     
Lisätään käyttöpäivämaksun hintaan     
Lähiohjaaja 7 pv/vko 176 173 170 
Lähiohjaaja 5 pv/vko 133 131 128 
Lähiohjaaja 1/2 työajalla 7 pv /vko 87 86 84 
Lähiohjaaja 1/2 työajalla 5 pv/vko 67 66 65 
Lähiohjaaja yöaikaan 320 315 308 
Päivä- ja työtoiminnan lisäpalvelut tarvittaessa     

Lisätään käyttöpäivämaksun hintaan     
Lähiohjaaja 5 pv/vko 136 136 134 
Lähiohjaaja 1/2 työajalla 5 pv/vko 68 68 67 
Rajoitustoimenpiteiden arviointi  
asumispalvelussa 

    

Lisätään sopimuksen mukaan asumispalvelun käyttöpäivämak-
sun hintaan 

    

Yksi asiantuntija osallistuu arviointiin (lääkäri, psykologi tai 
sosiaalityöntekijä) 

    

Maksuluokka 1  
Asiakkaan rajoitustoimenpiteiden määrä on vähäinen, arviointi-
tarve on suunnitelman mukainen 

2 2 2 

Maksuluokka 2 
Asiakkaan rajoitustoimenpiteiden määrä on suuri, arviointi- 
ja/tai konsultointitarve toistuu usein 

4 4 4 

Kaksi asiantuntijaa osallistuu arviointiin (lääkäri, psykologi 
tai sosiaalityöntekijä) 

    

Maksuluokka 1 
Asiakkaan rajoitustoimenpiteiden määrä on vähäinen, arviointi-
tarve on suunnitelman mukainen 

4 4 4 

Maksuluokka 2 
Asiakkaan rajoitustoimenpiteiden määrä on suuri, arviointi- 
ja/tai konsultointitarve toistuu usein 

8 8 8 

Kolme asiantuntijaa osallistuu arviointiin (lääkäri, psykologi 
ja sosiaalityöntekijä) 

    

Maksuluokka 1 6 6 6 
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Voimassaoloaika:  1.1. - 31.12.2022 
Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 

 Hinta/KP 
2022 

Hinta/KP  
2021 

Hinta/KP 
2020 

Asiakkaan rajoitustoimenpiteiden määrä on vähäinen, arviointi-
tarve on suunnitelman mukainen 
Maksuluokka 2 
Asiakkaan rajoitustoimenpiteiden määrä on suuri, arviointi- 
ja/tai konsultointitarve toistuu usein 

12 12 12 

Muut palvelut     

Tuettu asuminen omassa asunnossa, €/käyntikerta 59 59 58  
Yhteisötoiminta palvelukodissa (palvelukodin ulkop. asiak-
kaille), €/käyntikerta 

35 35 35  

Tuettu työ työpaikalla, €/käyntikerta 59 59 58  
Klubitoiminta Linnan Café Pieksämäki, €/pv 45 45 45  
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___________________________________________________________________________________________ 

Asiakirjan nimi:  Palveluhinnasto Vaalijala 2022 
Päiväys ja hyväksyjä:  Hallitus 26.5.2021 § 71 (kuntoutusyksiköt), 22.9.2021 § 127 (avopalvelut, asiantuntijapalvelut) 
Voimassaoloaika:  1.1. - 31.12.2022 
Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 

Alueelliset poliklinikat ja liikkuvat kuntoutuspalvelut 
 

 
 
Hintaryhmä 1 

 
 

80,00/puhelu/kirje 

Puitesopimuskunta  
+ 10 % 
88,00 

Ulkokunta hinta  
+ 20 % 
96,00 

 
Hintaryhmään kuuluvat seuraavat palvelumuodot: 
• Puhelinkonsultaatio  
• Kirjevastaus 

Palvelu sisältää: 
• Kesto 10 - 30 minuuttia 
• Hinta sisältää tarvittavat alkuvalmistelut, asiakastyön ja jälkityöskentelyn 
• Tarkemmat palvelukuvaukset löytyvät ammattiryhmäkohtaisesta hinnoittelusta 

 
 
Hintaryhmä 2 

 
 

155,00/suorite 

Puitesopimuskunta  
+ 10 % 
171,00 

Ulkokunta hinta  
+ 20 % 
186,00 

 
Hintaryhmään kuuluvat seuraavat palvelumuodot: 
• Vastaanotto Vaalijalan poliklinikoilla  
• Vastaanotto etäyhteydellä 
• Terapia- tai tukikeskustelukäynti Vaalijalan poliklinikoilla 
• Terapia- tai tukikeskustelukäynti etäyhteydellä 

Palvelu sisältää: 
• Käynnin kesto 45 - 60 minuuttia 
• Hinta sisältää tarvittavat alkuvalmistelut, asiakastyön ja jälkityöskentelyn  
• Tarkemmat palvelukuvaukset löytyvät ammattiryhmäkohtaisesta hinnoittelusta 

 
 
Hintaryhmä 3 

 
 

365,00/suorite 

Puitesopimuskunta  
+ 10 % 
402,00 

Ulkokunta hinta  
+ 20 % 
438,00 

 
Hintaryhmään kuuluvat seuraavat palvelumuodot: 
• Arviointi - ja tutkimus sekä kuntoutuksen suunnittelukäynti Vaalijalan poliklinikoilla  

o Kartoitetaan asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä kokonaistilannetta, arvioidaan 
palvelutarvetta sekä suunnitellaan yhteistyössä tarvittavat kuntoutustoimenpiteet 

• Kuntoutuksen suunnittelukäynti etäyhteydellä 
• Ohjaus- tai konsultaatiokäynti asiakkaan omassa toimintaympäristössä 
• Ohjaus- tai konsultaatiokäynti etäyhteydellä 
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___________________________________________________________________________________________ 

Asiakirjan nimi:  Palveluhinnasto Vaalijala 2022 
Päiväys ja hyväksyjä:  Hallitus 26.5.2021 § 71 (kuntoutusyksiköt), 22.9.2021 § 127 (avopalvelut, asiantuntijapalvelut) 
Voimassaoloaika:  1.1. - 31.12.2022 
Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 

• Terapia- tai tukikeskustelukäynti asiakkaan omassa toimintaympäristössä 

Palvelu sisältää: 
• Käynnin kesto 60 - 240 minuuttia 
• Hinta sisältää tarvittavat alkuvalmistelut, asiakastyön ja jälkityöskentelyn sekä mahdolli-

set matkakulut 
• Tarkemmat palvelukuvaukset löytyvät ammattiryhmäkohtaisesta hinnoittelusta 

 
 
Hintaryhmä 4 

 
 

555,00/suorite 

Puitesopimuskunta  
+ 10 % 
611,00 

Ulkokunta hinta  
+ 20 % 
666,00 

 
Hintaryhmään kuuluvat seuraavat palvelumuodot: 
• Arviointi-, suunnittelu- ja tutkimuskäynti asiakkaan omassa toimintaympäristössä 

o Kartoitetaan asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä kokonaistilannetta, arvioidaan 
palvelutarvetta sekä suunnitellaan yhteistyössä tarvittavat kuntoutustoimenpiteet 

Palvelu sisältää: 
• Käynnin kesto 240 - 600 minuuttia 
• Hinta sisältää tarvittavat alkuvalmistelut, asiakastyön ja jälkityöskentelyn sekä matkaku-

lut 
• Tarkemmat palvelukuvaukset löytyvät ammattiryhmäkohtaisesta hinnoittelusta 

 
 
Hintaryhmä 5 

 
 

55,00/tunti 

Puitesopimuskunta  
+ 10 % 
61,00 

Ulkokunta hinta  
+ 20 % 
66,00 

 
Hintaryhmään kuuluvat seuraavat palvelumuodot: 
• Materiaalinvalmistukseen liittyvä arviointi, suunnittelu ja ohjaus toteutetaan hintaryhmien 

2 - 4 mukaisesti  

Palvelu sisältää: 
• Materiaalinvalmistus laskutetaan tuntiperustaisesti 

o Materiaalin valmistukseen käytettävä aika arvioidaan ennen työskentelystä sopi-
mista  
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___________________________________________________________________________________________ 

Asiakirjan nimi:  Palveluhinnasto Vaalijala 2022 
Päiväys ja hyväksyjä:  Hallitus 26.5.2021 § 71 (kuntoutusyksiköt), 22.9.2021 § 127 (avopalvelut, asiantuntijapalvelut) 
Voimassaoloaika:  1.1. - 31.12.2022 
Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 

Kuntoutuksen suunnittelu moniammatillisessa työryhmässä 
 

Kuntoutuksen suunnittelu Vaalijalan poliklinikoilla tai etäyhteyden välityksellä 
 

Lääkäri 365,00/suorite 

Kuntoutuksen asiantuntija 155,00/suorite 

 
• Hintaan sisältyy asiakkaan kokonaistilanteeseen perehtyminen, kuntoutuksen suunnit-

telu ja kuntoutussuunnitelma sekä muut käyntiin liittyvät lausunnot 
• Kuntoutuksen asiantuntijan toteuttamat arvioinnit ja tutkimukset laskutetaan erikseen 

hintaryhmien 2, 3 ja 4 hinnoittelun mukaan 

 
Kuntoutuksen suunnittelu asiakkaan omassa toimintaympäristössä  

 

Lääkäri 365,00/suorite 

Kuntoutuksen asiantuntija 365,00/suorite 

 
• Hintaan sisältyy asiakkaan kokonaistilanteeseen perehtyminen, kuntoutuksen suunnit-

telu ja kuntoutussuunnitelma sekä muut käyntiin liittyvät lausunnot 
• Kuntoutuksen asiantuntijan toteuttamat arvioinnit ja tutkimukset laskutetaan erikseen 

hintaryhmien 3 ja 4 hinnoittelun mukaan 

 
 

Kehitysvammalain mukaisten rajoitustoimenpiteiden arviointi ja  
konsultaatio 

 
Lääkäri 

 
Hintaryhmä 1 
80,00/puhelu/ 
kirje 

Lääkärin puhelinkonsultaatio kehitysvammalain mukaisiin rajoitustoimen-
piteisiin liittyen 

Hintaryhmä 2 
155,00/suorite 

Kehitysvammalain mukaisten rajoitustoimenpiteiden jatkotarpeen arvi-
ointi vastaanotolla tai etäyhteydellä 

Hintaryhmä 3 
365,00/suorite 

Kehitysvammalain mukaisten rajoitustoimenpiteiden tarpeen arviointi 
asiakkaan omassa toimintaympäristössä 
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___________________________________________________________________________________________ 

Asiakirjan nimi:  Palveluhinnasto Vaalijala 2022 
Päiväys ja hyväksyjä:  Hallitus 26.5.2021 § 71 (kuntoutusyksiköt), 22.9.2021 § 127 (avopalvelut, asiantuntijapalvelut) 
Voimassaoloaika:  1.1. - 31.12.2022 
Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 

Psykologi 
 

Hintaryhmä 1 
80,00/puhelu/ 
kirje 

Psykologin puhelinkonsultaatio kehitysvammalain mukaisiin rajoitustoi-
menpiteisiin liittyen 

Hintaryhmä 2 
155,00/suorite 

Kehitysvammalain mukaisten rajoitustoimenpiteiden jatkotarpeen arvi-
ointi poliklinikalla tai etäyhteydellä 

Hintaryhmä 3 
365,00/suorite 

Kehitysvammalain mukaisten rajoitustoimenpiteiden tarpeen arviointi 
asiakkaan omassa toimintaympäristössä 

 
 

Sosiaalityöntekijä 
 

Hintaryhmä 1 
80,00/puhelu/ 
kirje 

Sosiaalityöntekijän puhelinkonsultaatio kehitysvammalain mukaisiin ra-
joitustoimenpiteisiin liittyen 

Hintaryhmä 2 
155,00/suorite 

Kehitysvammalain mukaisten rajoitustoimenpiteiden jatkotarpeen arvi-
ointi poliklinikalla tai etäyhteydellä 

Hintaryhmä 3 
365,00/suorite 

Kehitysvammalain mukaisten rajoitustoimenpiteiden tarpeen arviointi 
asiakkaan omassa toimintaympäristössä 

 

Ammattiryhmäkohtainen hinnoittelu 
 
Autismikuntoutusohjaus 

 
Hintaryhmä 2 
155,00/suorite 

• Kuntoutuksen suunnittelu moniammatillisessa työryhmässä Vaalija-
lan poliklinikalla tai etäyhteydellä. 

• Asiakkaan tapaaminen Vaalijalan poliklinikalla 
Hintaryhmä 3 
365,00/suorite 

• Verkostoneuvottelut asiakkaan omassa toimintaympäristössä (kuten 
koti, koulu ja yhteistyötahojen toimitilat). 

• Asiakkaan ja/tai hänen kanssaan toimivien henkilöiden ohjaus ja/tai 
konsultaatio autismin/neuropsykiatrian kirjon kuntoutustoimintaan liit-
tyvissä asioissa heidän omissa toimintaympäristöissään (havain-
nointi, neuvottelut, materiaalin käytön ohjaus, palveluohjaus sekä 
yleisesti perheen ja autismin- neuropsykiatrian kirjolaisen kanssa toi-
mivan henkilön tuki, toiminnan ja toimintamallien ohjaaminen) sisäl-
täen kirjallisen yhteenvedon.  

• Ohjaus-ja konsultaatiokäynneistä yksittäinen käynti voi toteutua 
etäyhteydellä. (eri sidosryhmien ja yhteistyötahojen toimitilat).  

• Kuntoutuksen suunnittelu moniammatillisessa työryhmässä asiak-
kaan omissa toimintaympäristöissä tai etäyhteydellä.  
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___________________________________________________________________________________________ 

Asiakirjan nimi:  Palveluhinnasto Vaalijala 2022 
Päiväys ja hyväksyjä:  Hallitus 26.5.2021 § 71 (kuntoutusyksiköt), 22.9.2021 § 127 (avopalvelut, asiantuntijapalvelut) 
Voimassaoloaika:  1.1. - 31.12.2022 
Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 

Hintaryhmä 4 
555,00/suorite 

• Uuden asiakkaan kokonaistilanteen arviointikäynti, edellyttäen 
laajaa selvittelytyötä asiakkaan eri toimintaympäristöissä, sisäl-
täen kirjallisen yhteenvedon ja suositukset. Arviointikäyntien 
määrä (1-3x) sovitaan yhdessä tilaajan kanssa asiakkaan tar-
peen mukaan. 

• Autismiin liittyvän arvioinnin (CARS, AAPEP, PEP-R) toteutta-
minen asiakkaan omassa toimintaympäristössä sisältäen kirjal-
lisen yhteenvedon ja suositukset. Arviointikäyntien määrä (2-
4x) sovitaan yhdessä tilaajan kanssa asiakkaan tarpeen mu-
kaan. 

 
AVEKKI-palvelut 

 

Hintaryhmä 1 
80,00/pu-
helu/kirje 

• AVEKKI-kouluttajan puhelinkonsultaatio 

 

Hintaryhmä 2 
155,00/suorite 

• Konsultaatio asiakkaan perheelle etäyhteydellä 
• Tilannearviointi etäyhteydellä 

Hintaryhmä 3 
365,00/suorite 

• Konsultaatio- ja ohjauskäynnit asiakkaan eri toimintaympäristöihin 
kuten perheisiin, verkostoihin ja kouluihin.  

• Selvittely- ja tilannearviointikäynnit  
• Toimintamallin ohjaus, ylläpito ja neuvonta sisältäen kirjallisen yh-

teenvedon 
• Ennakoivan ajattelun vahvistaminen 
• Asiakkaan itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja ohjaus kehitys-

vammalain mukaisiin rajoitustoimenpiteisiin 
• Jälkiselvittelyn toteutus 

Hintaryhmä 4 
555,00/suorite 

• Laaja konsultaatio- ja ohjauskäynnit asiakkaan eri toimintaympäris-
töihin kuten perheisiin, verkostoihin ja kouluihin. Sisältää kirjallisen 
yhteenvedon. 
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___________________________________________________________________________________________ 

Asiakirjan nimi:  Palveluhinnasto Vaalijala 2022 
Päiväys ja hyväksyjä:  Hallitus 26.5.2021 § 71 (kuntoutusyksiköt), 22.9.2021 § 127 (avopalvelut, asiantuntijapalvelut) 
Voimassaoloaika:  1.1. - 31.12.2022 
Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 

Fysioterapia 
 

Hintaryhmä 1 
80,00/pu-
helu/kirje 

• Fysioterapeutin puhelinkonsultaatio 

Hintaryhmä 2 
155,00/suorite 

• Suppeat fysioterapeutin tutkimukset Vaalijalan poliklinikalla sisältäen 
tarvittaessa lyhyen lausunnon/kirjallisen ohjeen/konsultaation  

• Seurantakäynti Vaalijalan poliklinikalla sisältäen lyhyen lausun-
non/kirjallisen ohjeen  

• Apuvälineiden suppeat arvioinnit ja tarkistukset Vaalijalan poliklini-
kalla 

• Fysioterapeutin toteuttama terapia Vaalijalan poliklinikalla sisältäen 
tarvittaessa lausunnon  

• Fysioterapeutin toteuttama ohjaus tai konsultaatio etäyhteydellä 
• Kuntoutuksen suunnittelu moniammatillisessa työryhmässä Vaalija-

lan poliklinikalla tai etäyhteydellä.  

Hintaryhmä 3 
365,00/suorite 

• Fysioterapeutin toteuttama arviointi ja tutkimus Vaalijalan poliklini-
koilla  
o Laajat fysioterapeutin tekemät arvioinnit ja tutkimukset lausuntoi-

neen 
o Fysioterapiatarpeen arviointi 
o Apuvälinearviot ja sovitukset lausuntoineen 

• Kuntoutuksen suunnittelu moniammatillisessa työryhmässä asiak-
kaan omassa toimintaympäristössä 

• Fysioterapeutin toteuttamana ohjaus tai konsultaatiokäynti asiakkaan 
omassa toimintaympäristössä 

• Fysioterapeutin toteuttama toimintaympäristön esteettömyyden ja toi-
mivuuden arviointi 

Hintaryhmä 4 
555,00/suorite 

• Fysioterapeutin toteuttama arviointi ja tutkimukset asiakkaan omassa 
toimintaympäristössä 
o Erityisen laajat fysioterapeutin toteuttamat arvioinnit ja tutkimuk-

set laajoine lausuntoineen sekä lähityöntekijöiden/vanhempien 
ohjaus ja/tai konsultaatio 

o Terapiatarpeen arviointi (mm. ratsastus-, allas- ym. muut erityis-
terapiat) 

o Laajat apuvälinekartoitukset apuvälinesovituksineen ja lausuntoi-
neen 
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Asiakirjan nimi:  Palveluhinnasto Vaalijala 2022 
Päiväys ja hyväksyjä:  Hallitus 26.5.2021 § 71 (kuntoutusyksiköt), 22.9.2021 § 127 (avopalvelut, asiantuntijapalvelut) 
Voimassaoloaika:  1.1. - 31.12.2022 
Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 

Koira-avusteinen kuntoutus  
(Lisäys: hallitus 16.12.2021 § 182) 

 
Hintaryhmä 2 
155,00/suorite 

• Koira-avusteisen kuntoutuksen ohjaajan ohjaama toiminta Vaalijalan 
osaamis- ja tukikeskuksen alueella sisältäen tarvittaessa suppean 
lausunnon. 

Hintaryhmä 3 
365,00/suorite 

• Koira-avusteisen kuntoutuksen ohjaajan ohjaus- tai konsultaatio-
käynti asiakkaan omassa toimintaympäristössä sisältäen tarvittaessa 
lausunnon. 

• Koira-avusteisen kuntoutuksen ohjaajan ohjaus- tai konsultaatio-
käynti asiakkaan omassa toimintaympäristössä sisältäen tarvittaessa 
lausunnon. 

• Koira-avusteisen kuntoutuksen ohjaajan konsultaatio  
• Koira-avusteinen kuntoutustyöskentely 

 
Kommunikaatio-ohjaaja/tulkki 

 

Hintaryhmä 1 
80,00/pu-
helu/kirje 

• Kommunikaatio-ohjaajan puhelinkonsultaatio 

Hintaryhmä 2 
155,00/suorite 

• Kommunikaatio-ohjaajan/tulkin toteuttama viittomien opettaminen 
kuulovammaiselle tai kuulonäkövammaiselle asiakkaalle Vaalijalan 
poliklinikalla tai etäyhteydellä 

• Kommunikaatio-ohjaajan/tulkin vastaanottokäynti (kommunikaatio-
ohjaus) Vaalijalan poliklinikalla tai etäyhteydellä 

• Kuntoutuksen suunnittelu moniammatillisessa työryhmässä Vaalija-
lan poliklinikalla tai etäyhteydellä 

• Kommunikaation ja ymmärryksen tukeminen toisen kuntoutuksen 
asiantuntijan vastaanottokäynnin yhteydessä Vaalijalan poliklinikalla 
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Asiakirjan nimi:  Palveluhinnasto Vaalijala 2022 
Päiväys ja hyväksyjä:  Hallitus 26.5.2021 § 71 (kuntoutusyksiköt), 22.9.2021 § 127 (avopalvelut, asiantuntijapalvelut) 
Voimassaoloaika:  1.1. - 31.12.2022 
Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 

Hintaryhmä 3 
365,00/suorite 

• Asiakkaan toimintaympäristön ohjaus puhetta tukevissa- ja korvaa-
vissa kommunikaatiomenetelmissä kuten kommunikaation apuväli-
neen käytön ohjaaminen, päiväjärjestyksen ym. strukturoinnin apu-
välineiden ohjaaminen 

• Kommunikaatio-ohjaajan/tulkin toteuttama viittomien opettaminen 
kuulovammaiselle tai kuulonäkövammaiselle asiakkaalle asiakkaan 
omassa toimintaympäristössä 

• Kuntoutuksen suunnittelu moniammatillisessa työryhmässä asiak-
kaan omassa toimintaympäristössä 

• Kommunikaation ja ymmärryksen tukeminen toisen kuntoutuksen 
asiantuntijan käynnin yhteydessä asiakkaan omassa toimintaympä-
ristössä 

Hintaryhmä 5 
55,00/tunti 

• Kommunikaatioapuvälineen rakentaminen (kommunikaatiokansiot, 
kommunikaatiosovellukset) 

• Kommunikaatiomateriaalin valmistus ja/tai päivitys 
o Strukturoinnin apuvälineiden valmistus (päiväjärjestys + kuvat, 

palkkiotaulut, toiminnanohjausmateriaali, toimintajärjestykset, so-
siaaliset kuvatarinat, arjen hallintaan liittyvä visuaalinen materi-
aali) 

o Materiaalinvalmistukseen liittyvä suunnittelu ja ohjaus toteutetaan 
hintaryhmien 2- 4 mukaisesti  

 
Konsultoiva ja kuntouttava perhetyö 

 

Hintaryhmä 1 
80,00/pu-
helu/kirje 

• Kuntoutusohjaajan puhelinkonsultaatio 

Hintaryhmä 2 
155,00/suorite 

• Kuntoutusohjaajan toteuttama konsultaatio tai ohjauskäynti Vaalija-
lan poliklinikalla sisältäen kirjallisen yhteenvedon 

• Tapaaminen asiakkaan/yhteistyötahojen kanssa etäyhteydellä 
Hintaryhmä 3 
365,00/suorite 

• Konsultaatio- tai ohjauskäynti asiakkaan omassa toimintaympäris-
tössä sisältäen kirjallisen yhteenvedon 

• Verkostoneuvottelut asiakkaan omassa toimintaympäristössä (esim. 
omaiset, koulu, kunnat, sidosryhmät, yhteistyötahot) tai etäyhteydellä 

• Selvittely- ja tilannearviointikäynnit sekä niihin liittyvät arviot Vaalija-
lan poliklinikalla 



 Palveluhinnasto 32 (40) 
 
 

___________________________________________________________________________________________ 

Asiakirjan nimi:  Palveluhinnasto Vaalijala 2022 
Päiväys ja hyväksyjä:  Hallitus 26.5.2021 § 71 (kuntoutusyksiköt), 22.9.2021 § 127 (avopalvelut, asiantuntijapalvelut) 
Voimassaoloaika:  1.1. - 31.12.2022 
Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 

Hintaryhmä 4 
555,00/suorite 

• Vaativa konsultoiva ja kuntouttava perhetyö 
o Toteutetaan parityöskentelynä, jolloin kuntoutusohjaajan työpa-

rina työskentelee toinen kuntoutusohjaaja. Mikäli työparina työs-
kentelee toinen asiantuntija, kummankin työpanos laskutetaan 
erikseen.  

• Perheelle järjestetty tukitapaaminen (kesto 1-3 päivää) Vaalijalan 
osaamis- ja tukikeskuksessa, johon kuntoutusohjaaja osallistuu (las-
kutus tapahtuu päiväkohtaisesti) 
o Perheen keskeisen toiminnan tukeminen ja arviointi 
o Yhteinen tavoitteellinen työskentely vanhempien kanssa 

o Strukturointi ja vanhemmuutta tukevat pelisäännöt arjen 
hallinnan näkökulmasta 

o Perheen arjen ja sen voimavarojen tunnistaminen  
 

Konsultoiva sairaanhoitaja 
 

Hintaryhmä 1 
80,00/pu-
helu/kirje 

• Sairaanhoitajan puhelinkonsultaatio  

 

Hintaryhmä 2 
155,00/suorite 

• Sairaanhoitajan arviointi - ja tutkimus- sekä vastaanottokäynti Vaali-
jalan poliklinikalla tai etäyhteydellä 

• Sairaanhoitajan toteuttama tukikeskustelu Vaalijalan poliklinikalla tai 
etäyhteydellä 

Hintaryhmä 3 
365,00/suorite 

• Sairaanhoitajan toteuttama arviointi-, ohjaus- tai konsultaatiokäynti 
asiakkaan omassa toimintaympäristössä  

• Sairaanhoitajan toteuttama tukikeskustelu asiakkaan omassa toimin-
taympäristössä 

Hintaryhmä 4 
555,00/suorite 

• Sairaanhoitajan toteuttama arviointi-, ohjaus- tai konsultaatiokäynti 
asiakkaan omassa toimintaympäristössä sisältäen kirjallisen yhteen-
vedon 

 
Kuntoutuksen suunnittelija  

 

Hintaryhmä 2 
155,00/suorite 

• Kuntoutuksen suunnittelijan toteuttama konsultaatio tai ohjauskäynti 
Vaalijalan poliklinikalla sisältäen suppean lausunnon  

• Kuntoutuksen suunnittelu moniammatillisessa työryhmässä Vaalija-
lan poliklinikalla tai etäyhteydellä 

• Neuvottelu tai tapaaminen asiakkaan/yhteistyötahojen kanssa etäyh-
teydellä 
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Asiakirjan nimi:  Palveluhinnasto Vaalijala 2022 
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Voimassaoloaika:  1.1. - 31.12.2022 
Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 

Hintaryhmä 3 
365,00/suorite 

• Kuntoutuksen suunnittelijan konsultaatio- tai ohjauskäynti asiakkaan 
omassa toimintaympäristössä 

• Verkostoneuvottelut asiakkaan omassa toimintaympäristössä (esim. 
omaiset, koulu, kunnat, sidosryhmät, yhteistyötahot) 

Hintaryhmä 4 
555,00/suorite 

• Laaja käynti asiakkaan omiin toimintaympäristöihin 
o Asiakkaan kokonaistilanteen arviointi 
o Asiakkaan palvelutarpeen arviointi 
o Jatkotyöskentelyn suunnittelu siitä sopiminen ja kirjallinen yh-

teenveto 

 
Lääkäripalvelut 

 

Hintaryhmä 1 
80,00/pu-
helu/kirje 

• Lääkärin puhelinkonsultaatio  
• Lääkärin kirjevastaus esim. laboratoriotulokset 

Hintaryhmä 2 
155,00/suorite 

• Lääkärin vastaanotto Vaalijalan poliklinikalla tai etäyhteydellä esim. 
lääkityskontrolli tai asiakkaan hoidon seuranta 

• Lääkärin tekemä suppea lausunto tai todistus esim. muutos kuntou-
tussuunnitelmaan, pidennetty oppivelvollisuus 

Hintaryhmä 3 
365,00/suorite 

• Lääkärin vastaanotto Vaalijalan poliklinikalla tai etäyhteydellä laajaa 
lääkityksen ja kokonaistilanteen arviointia varten 

• Lääkärin vastaanotto Vaalijalan poliklinikalla tai etäyhteyden välityk-
sellä sisältäen lääkärin lausunnot kuten kuntoutussuunnitelma, sosi-
aalietuuksiin liittyvät lausunnot, C- ja B-lausunnot, edunvalvontalau-
sunto. 

• Lääkärin käynti asiakkaan omassa toimintaympäristössä esim. lääki-
tyskontrolli tai asiakkaan hoidon seuranta 

• Kuntoutuksen suunnittelu moniammatillisessa työryhmässä Vaalija-
lan poliklinikalla tai asiakkaan omassa toimintaympäristössä 

Hintaryhmä 4 
555,00/suorite 

• Lääkärin käynti asiakkaan omassa toimintaympäristössä sisältäen 
lääkärin lausunnot kuten kuntoutussuunnitelma, sosiaalietuuksiin liit-
tyvät lausunnot, C- ja B-lausunnot, edunvalvontalausunto. 

• Laajat lääkärin lausunnot kuten oikeustoimikelpoisuuden arviointi 
• Laajat erikoistutkimukset kuten kromosomitutkimukset ja pään ku-

vantamistutkimukset 
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Asiakirjan nimi:  Palveluhinnasto Vaalijala 2022 
Päiväys ja hyväksyjä:  Hallitus 26.5.2021 § 71 (kuntoutusyksiköt), 22.9.2021 § 127 (avopalvelut, asiantuntijapalvelut) 
Voimassaoloaika:  1.1. - 31.12.2022 
Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 

Musiikkiterapia 
 

Hintaryhmä 1 
80,00/pu-
helu/kirje 

• Musiikkiterapeutin puhelinkonsultaatio 

Hintaryhmä 2 
155,00/suorite 

 

• Musiikkiterapia Vaalijalan poliklinikalla sisältäen lyhyen yhteenvedon 
• Kuntoutuksen suunnittelu moniammatillisessa työryhmässä Vaalija-

lan poliklinikalla tai yhteydellä 
• Seuranta tai konsultaatio etäyhteydellä 

Hintaryhmä 3 
365,00/suorite 

 

• Musiikkiterapiatarpeen arviointi ja suunnittelu Vaalijalan poliklinikalla 
tai etäyhteydellä 

• Kuntoutuksen suunnittelu moniammatillisessa työryhmässä asiak-
kaan omassa toimintaympäristössä 

• Musiikkiterapia asiakkaan omassa toimintaympäristössä  
• Musiikkiterapeutin toteuttama ohjaus- tai konsultaatiokäynti asiak-

kaan omassa toimintaympäristössä  

Hintaryhmä 4 
555,00/suorite 

• Musiikkiterapiatarpeen arviointi ja suunnittelu asiakkaan omassa toi-
mintaympäristössä 

Hintaryhmä 5 
55,00/tunti 

• Musiikkiterapeutin toteuttama materiaalin valmistus asiakkaan 
omaan toimintaympäristöön esim. suuritöiset kuvionuotit, kuvionuotti-
soittimen työstäminen tai sovitun nauhoitteen tekeminen 
o Materiaalinvalmistukseen liittyvä arviointi, suunnittelu ja ohjaus 

toteutetaan hintaryhmien 2- 4 mukaisesti  
o Jos materiaalin valmistuksessa hyödynnetään kommunikaatio-

ohjaaja/tulkkien osaamista, niin työpanosta laskutetaan se erik-
seen. 

 
Neuropsykiatrinen valmennus 

 

Hintaryhmä 1 
80,00/pu-
helu/kirje 

• Neuropsykiatrisen valmentajan puhelinkonsultaatio  

 

Hintaryhmä 2 
155,00/suorite 

• Neuropsykiatrinen valmennus Vaalijalan poliklinikalla sisältäen ly-
hyen kirjallisen yhteenvedon 

• Kuntoutuksen suunnittelu moniammatillisessa työryhmässä Vaalija-
lan poliklinikalla tai etäyhteydellä 
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Asiakirjan nimi:  Palveluhinnasto Vaalijala 2022 
Päiväys ja hyväksyjä:  Hallitus 26.5.2021 § 71 (kuntoutusyksiköt), 22.9.2021 § 127 (avopalvelut, asiantuntijapalvelut) 
Voimassaoloaika:  1.1. - 31.12.2022 
Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 

Hintaryhmä 3 
365,00/suorite 

• Neuropsykiatrinen valmennus asiakkaan omassa toimintaympäris-
tössä sisältäen kirjallisen yhteenvedon  

• Neuropsykiatrisen valmentajan toteuttama ohjauskäynti asiakkaan 
omassa toimintaympäristössä 

• Kuntoutuksen suunnittelu moniammatillisessa työryhmässä asiak-
kaan omassa toimintaympäristössä 

Hintaryhmä 4 
555,00/suorite 

• Laaja konsultaatio- ja ohjauskäynti asiakkaan eri toimintaympäristöi-
hin sisältäen kirjallisen yhteenvedon 

Hintaryhmä 5 
55,00/tunti 

• Asiakkaalle omaan toimintaympäristöön valmistettava neuropsykiatri-
seen valmennukseen liittyvä materiaali 
o Materiaalinvalmistukseen liittyvä arviointi, suunnittelu ja ohjaus 

toteutetaan hintaryhmien 2- 4 mukaisesti  
o Jos materiaalin valmistuksessa hyödynnetään kommunikaatio-

ohjaajien/tulkkien osaamista ja työpanosta laskutetaan se erik-
seen. 

 
Perheterapia 

 

Hintaryhmä 1 
80,00/pu-
helu/kirje 

• Perheterapeutin puhelinkonsultaatio 

Hintaryhmä 2 
155,00/suorite 

• Perheterapeutin toteuttama terapia Vaalijalan poliklinikalla tai etäyh-
teydellä sisältäen suppean lausunnon 

Hintaryhmä 3 
365,00/suorite 

• Terapiakäynnit asiakkaan omassa toimintaympäristössä 

• Verkostoneuvottelut asiakkaan omassa toimintaympäristössä (esim. 
omaiset, koulu, kunnat, sidosryhmät, yhteistyötahot) 

• Selvittely- ja tilannearviointikäynnit sekä niihin liittyvät tutkimukset ja 
lausunnot Vaalijalan poliklinikalla 

• Neuvonta- ja ohjauskäynnit asiakkaan toimintaympäristössä 

Hintaryhmä 4 
555,00/suorite 

• Laajat, vaativat terapiatapaamiset ja yhteistyö sidosryhmien kanssa 
(sairaanhoitopiirit, kunnat), perheterapeuttiset tutkimukset ja konsul-
taatio asiakkaan omassa toimintaympäristössä 
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Asiakirjan nimi:  Palveluhinnasto Vaalijala 2022 
Päiväys ja hyväksyjä:  Hallitus 26.5.2021 § 71 (kuntoutusyksiköt), 22.9.2021 § 127 (avopalvelut, asiantuntijapalvelut) 
Voimassaoloaika:  1.1. - 31.12.2022 
Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 

Psykologipalvelut 
 

Hintaryhmä 1 
80,00/pu-
helu/kirje 

• Psykologin puhelinkonsultaatio  

Hintaryhmä 2 
155,00/suorite 

• Terapia-, tukikeskustelu- tai seurantakäynti Vaalijalan poliklinikalla tai 
etäyhteydellä  

• Konsultaatiokäynti Vaalijalan poliklinikalla tai etäyhteydellä 
• Erikseen annettava suppea lausunto 
• Kuntoutuksen suunnittelu moniammatillisessa työryhmässä Vaalija-

lan poliklinikalla tai etäyhteydellä 
 

Hintaryhmä 3 
365,00/suorite 

• Aloituskäynti Vaalijalan poliklinikalla 
o Palvelutarpeen arviointi 
o Jatkostyöskentelystä sopiminen, esim. terapiat tai tukikeskustelut 

• Tutkimuskäynti Vaalijalan poliklinikalla sisältäen kirjallisen kuvauksen 
tai lausunnon 

• Kuntoutuksen suunnittelu moniammatillisessa työryhmässä asiak-
kaan omassa toimintaympäristössä 

• Terapia-, tukikeskustelu- tai seurantakäynti asiakkaan omassa toi-
mintaympäristössä  

• Konsultaatiokäynti asiakkaan omassa toimintaympäristössä  

Hintaryhmä 4 
555,00/suorite 

• Aloituskäynti asiakkaan omassa ympäristössä 
o Palvelutarpeen arviointi 
o Jatkostyöskentelystä sopiminen, esim. terapiat tai tukikeskustelut 

• Pitkä tutkimuskäynti Vaalijalan poliklinikalla sisältäen kirjallisen ku-
vauksen tai lausunnon 

• Tutkimuskäynti asiakkaan omassa toimintaympäristössä sisältäen 
kirjallisen kuvauksen tai lausunnon 

 
Puheterapia 

 

Hintaryhmä 1 
80,00/pu-
helu/kirje 

• Puheterapeutin puhelinkonsultaatio  
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Asiakirjan nimi:  Palveluhinnasto Vaalijala 2022 
Päiväys ja hyväksyjä:  Hallitus 26.5.2021 § 71 (kuntoutusyksiköt), 22.9.2021 § 127 (avopalvelut, asiantuntijapalvelut) 
Voimassaoloaika:  1.1. - 31.12.2022 
Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 

Hintaryhmä 2 
155,00/suorite 

• Konsultaatio- tai seurantakäynti Vaalijalan poliklinikalla tai etäyhtey-
dellä  

• Kuntoutuksen suunnittelu moniammatillisessa työryhmässä Vaalija-
lan poliklinikalla tai etäyhteydellä  

• Apuvälinesuositus tai muu suppea suositus/lausunto mikäli se ei si-
sälly kuntoutussuunnitelman yhteydessä tehtyyn arvioon 

• Puheterapia Vaalijalan poliklinikalla tai etäyhteydellä sisältäen kirjalli-
sen yhteenvedon 

• Puheterapia ja/tai syömisen kuntoutus Vaalijalan poliklinikalla tai 
etäyhteydellä 

Hintaryhmä 3 
365,00/suorite 

• Puheterapeutin toteuttama arviointi/tutkimus Vaalijalan poliklinikalla 
tai etäyhteydellä 

• Kuntoutuksen suunnittelu moniammatillisessa työryhmässä asiak-
kaan omassa toimintaympäristössä 

• Puheterapeutin toteuttamana ohjaus- tai konsultaatiokäynti asiak-
kaan omassa toimintaympäristössä 

Hintaryhmä 4 
555,00/suorite 

• Puheterapeutin toteuttama arviointi/tutkimus asiakkaan omassa toi-
mintaympäristössä 

Hintaryhmä 5 
55,00/tunti 

• Asiakkaalle omaan toimintaympäristöön valmistettava pienimuotoi-
nen kommunikaatiomateriaali tai syömisen kuntoutukseen liittyvä 
materiaali 
o Materiaalinvalmistukseen liittyvä arviointi, suunnittelu ja ohjaus 

toteutetaan hintaryhmien 2- 4 mukaisesti  
o Laajemmassa materiaalin valmistuksessa hyödynnetään kommu-

nikaatio-ohjaajien/tulkkien osaamista ja työpanosta joka laskute-
taan erikseen 

 
Seksuaalineuvonta 

 

Hintaryhmä 1 
80,00/pu-
helu/kirje 

• Seksuaalineuvojan puhelinkonsultaatio  

Hintaryhmä 2 
155,00/suorite 

• Seksuaalineuvonta Vaalijalan poliklinikalla tai etäyhteydellä sisältäen 
kirjallisen yhteenvedon 

• Kuntoutuksen suunnittelu moniammatillisessa työryhmässä Vaalija-
lan poliklinikalla tai etäyhteydellä 
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Hintaryhmä 3 
365,00/suorite 

• Seksuaalineuvonta asiakkaan omassa toimintaympäristössä sisäl-
täen kirjallisen yhteenvedon  

• Seksuaalineuvojan toteuttama ohjaus- tai konsultaatiokäynti asiak-
kaan omassa toimintaympäristössä 

• Kuntoutuksen suunnittelu moniammatillisessa työryhmässä asiak-
kaan omassa toimintaympäristössä 

Hintaryhmä 4 
555,00/suorite 

• Laajat konsultaatio- ja ohjauskäynnit asiakkaan eri toimintaympäris-
töihin sisältäen kirjallisen yhteenvedon 

Hintaryhmä 5 
55,00/tunti 

• Asiakkaalle omaan toimintaympäristöön valmistettava seksuaalisuu-
teen liittyvä materiaali 
o Materiaalinvalmistukseen liittyvä arviointi, suunnittelu ja ohjaus 

toteutetaan hintaryhmien 2- 4 mukaisesti  
o Jos materiaalin valmistuksessa hyödynnetään kommunikaatio-

ohjaajien/tulkkien osaamista ja työpanosta laskutetaan se erik-
seen. 

 
Seksuaaliterapia 

 

Hintaryhmä 1 
80,00/pu-
helu/kirje 

• Seksuaaliterapeutin puhelinkonsultaatio  

 

Hintaryhmä 2 
155,00/suorite 

• Seksuaaliterapia tai tukikeskustelu Vaalijalan poliklinikalla tai etäyh-
teydellä sisältäen kirjallisen yhteenvedon 

• Kuntoutuksen suunnittelu moniammatillisessa työryhmässä Vaalija-
lan poliklinikalla tai etäyhteydellä 

Hintaryhmä 3 
365,00/suorite 

• Seksuaaliterapia tai tukikeskustelu asiakkaan omassa toimintaympä-
ristössä sisältäen kirjallisen yhteenvedon 

• Seksuaaliterapeutin toteuttama ohjaus- tai konsultaatiokäynti asiak-
kaan omassa toimintaympäristössä  

• Kuntoutuksen suunnittelu moniammatillisessa työryhmässä asiak-
kaan omassa toimintaympäristössä 

Hintaryhmä 4 
555,00/suorite 

• Laajat konsultaatio- ja ohjauskäynnit asiakkaan eri toimintaympäris-
töihin sisältäen kirjallisen yhteenvedon 
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Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 

Sosiaalityö 
 

Hintaryhmä 1 
80,00/pu-
helu/kirje 

• Sosiaalityöntekijän puhelinkonsultaatio 

Hintaryhmä 2 
155,00/ suorite 

• Sosiaalityöntekijän vastaanotto Vaalijalan poliklinikalla tai etäyhtey-
dellä 

• Lyhyet lausunnot 
• Kuntoutuksen suunnittelu moniammatillisessa työryhmässä Vaalija-

lan poliklinikalla tai etäyhteydellä 

Hintaryhmä 3 
365,00/suorite 

• Sosiaalityöntekijän selvittelyt ja asiakkaan neuvonta ja ohjaus hänen 
omassa toimintaympäristössä sisältäen kirjallisen yhteenvedon 

• Sosiaaliset ja sosiaaliturvaan liittyvät selvittelyt ja asiakkaan neu-
vonta ja ohjaus Vaalijalan poliklinikalla  

• Kuntoutuksen suunnittelu moniammatillisessa työryhmässä asiak-
kaan omassa toimintaympäristössä 

Hintaryhmä 4 
555,00/suorite 

• Sosiaaliset ja sosiaaliturvaan liittyvät selvittelyt ja asiakkaan neu-
vonta ja ohjaus asiakkaan omassa toimintaympäristössä.  

 
Suun terveydenhuollonpalvelut 

 
Hintaryhmä 3 
365,00/suorite 

• Käynti suuhygienistillä 

Hintaryhmä 4 
555,00/suorite 

• Käynti hammaslääkärillä 

 
Taidekasvatus ja -ohjaus 

 

Hintaryhmä 2 
155,00/suorite 

• Taidekasvattajan tai – ohjaajan ohjaama taidetoiminta Vaalijalan 
osaamis- ja tukikeskuksen Taidepesulassa sisältäen tarvittaessa 
suppean lausunnon 

Hintaryhmä 3 
365,00/suorite 

• Taidekasvattajan tai -ohjaajan ohjaus- tai konsultaatiokäynti asiak-
kaan omassa toimintaympäristössä sisältäen tarvittaessa lausunnon.  

• taidekasvattajan tai taideohjaajan konsultaatio  
• taiteellinen työskentely, taideverkostoissa toimiminen 
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Toimintaterapia 
 

Hintaryhmä 1 
80,00/pu-
helu/kirje 

• Toimintaterapeutin puhelinkonsultaatio  

Hintaryhmä 2 
155,00/suorite 

• Toimintaterapeutin toteuttama terapia Vaalijalan poliklinikalla sisäl-
täen tarvittaessa lyhyen yhteenvedon 

• Seurantakäynti Vaalijalan poliklinikalla sisältäen tarvittaessa lyhyen 
lausunnon/kirjallisen ohjeen 

• Kuntoutuksen suunnittelu moniammatillisessa työryhmässä Vaalija-
lan poliklinikalla, asiakkaan omassa toimintaympäristössä tai etäyh-
teydellä 

• Toimintaterapeutin toteuttama ohjaus tai konsultaatio etäyhteydellä 

Hintaryhmä 3 
365,00/suorite 

• Toimintaterapeutin toteuttama arviointi ja tutkimus Vaalijalan poliklini-
kalla sisältäen lausunnon 

• Kuntoutuksen suunnittelu moniammatillisessa työryhmässä asiak-
kaan omassa toimintaympäristössä 

• Toimintaterapeutin toteuttama ohjaus- tai konsultaatiokäynti asiak-
kaan omassa toimintaympäristössä 

Hintaryhmä 4 
555,00/suorite 

• Toimintaterapeutin toteuttama arviointi asiakkaan omassa toimin-
taympäristössä ja lähiympäristön ohjaaminen sisältäen kirjallisen yh-
teenvedon 
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