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Asiakirjan nimi:  Palveluhinnasto kuntoutusyksiköt Vaalijala 2021 
Päiväys ja hyväksyjä:  10.6.2020 § 86 Hallitus 
Voimassaoloaika:  1.1. - 31.12.2021 
Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 
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___________________________________________________________________________________________ 

Asiakirjan nimi:  Palveluhinnasto kuntoutusyksiköt Vaalijala 2021 
Päiväys ja hyväksyjä:  10.6.2020 § 86 Hallitus 
Voimassaoloaika:  1.1. - 31.12.2021 
Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, kuntoutusyksiköt 
 

Aikuiset (alaikäraja 18 vuotta kuntoutusyksiköissä) 
  

Hintaluokka 
 
Taso 1 
 

Vrk-hinta 
 

307,00 

Puitesopimuskunta  
+ 10 % 
337,70 

Ulkokuntahinta  
+ 20 % 
368,40 

 
  
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 kuntoutusyksiköt Vaalijala 2021 
Päiväys ja hyväksyjä:  10.6.2020 § 86 Hallitus 
Voimassaoloaika:  1.1. - 31.12.2021 
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 kuntoutusyksiköt Vaalijala 2021 
Päiväys ja hyväksyjä:  10.6.2020 § 86 Hallitus 
Voimassaoloaika:  1.1. - 31.12.2021 
Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 

Hintaluokka 
 
Taso 3 
 

Vrk-hinta 
 

490,00 

Puitesopimuskunta  
+ 10 % 
539,00 

Ulkokunta hinta  
+ 20 % 
588,00 

 
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 kuntoutusyksiköt Vaalijala 2021 
Päiväys ja hyväksyjä:  10.6.2020 § 86 Hallitus 
Voimassaoloaika:  1.1. - 31.12.2021 
Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 

Hintaluokka 
 
Taso 4 
 

Vrk-hinta 
 

610,00 

Puitesopimuskunta  
+ 10 % 
671,00 

Ulkokuntahinta  
+ 20 % 
732,00 

 
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 kuntoutusyksiköt Vaalijala 2021 
Päiväys ja hyväksyjä:  10.6.2020 § 86 Hallitus 
Voimassaoloaika:  1.1. - 31.12.2021 
Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 

Hintaluokka 
 
Taso 5 
 
 

Vrk-hinta 
 

710,00 

Puitesopimuskunta  
+ 10 % 
781,00 

Ulkokuntahinta  
+ 20 % 
852,00 

 
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 kuntoutusyksiköt Vaalijala 2021 
Päiväys ja hyväksyjä:  10.6.2020 § 86 Hallitus 
Voimassaoloaika:  1.1. - 31.12.2021 
Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja 

Hintaluokka 
 
Taso 6 
 

Vrk-hinta 
 

890,00 

Puitesopimuskunta  
+ 10 % 
979,00 

Ulkokuntahinta  
+ 20 % 

1 068,00 

 
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 kuntoutusyksiköt Vaalijala 2021 
Päiväys ja hyväksyjä:  10.6.2020 § 86 Hallitus 
Voimassaoloaika:  1.1. - 31.12.2021 
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 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 kuntoutusyksiköt Vaalijala 2021 
Päiväys ja hyväksyjä:  10.6.2020 § 86 Hallitus 
Voimassaoloaika:  1.1. - 31.12.2021 
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 kuntoutusyksiköt Vaalijala 2021 
Päiväys ja hyväksyjä:  10.6.2020 § 86 Hallitus 
Voimassaoloaika:  1.1. - 31.12.2021 
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 kuntoutusyksiköt Vaalijala 2021 
Päiväys ja hyväksyjä:  10.6.2020 § 86 Hallitus 
Voimassaoloaika:  1.1. - 31.12.2021 
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 kuntoutusyksiköt Vaalijala 2021 
Päiväys ja hyväksyjä:  10.6.2020 § 86 Hallitus 
Voimassaoloaika:  1.1. - 31.12.2021 
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 kuntoutusyksiköt Vaalijala 2021 
Päiväys ja hyväksyjä:  10.6.2020 § 86 Hallitus 
Voimassaoloaika:  1.1. - 31.12.2021 
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 kuntoutusyksiköt Vaalijala 2021 
Päiväys ja hyväksyjä:  10.6.2020 § 86 Hallitus 
Voimassaoloaika:  1.1. - 31.12.2021 
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 kuntoutusyksiköt Vaalijala 2021 
Päiväys ja hyväksyjä:  10.6.2020 § 86 Hallitus 
Voimassaoloaika:  1.1. - 31.12.2021 
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, seu-
rannat, valvottu, suunniteltu, liikkuminen, tarvittaessa ratkaisuna käytetty poistumisen estä-
minen, 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 esimerkiksi kaksi lähiohjaa-
jaa yhtä aikaa esimerkiksi koulussa (lähiohjaaja-aika tällöin h x 2). Lähiohjaus tapahtuu so-
siaali- ja terveysalalle koulutetun henkilön valvonnassa.  
 

 
 


	Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, kuntoutusyksiköt
	Aikuiset (alaikäraja 18 vuotta kuntoutusyksiköissä)
	Lapset ja nuoret (ikäraja alle 26 vuotta oppilaskodeissa)


