
KIPINÄKESKUKSEN HINNASTO 1.1.2022 Tuotekoodi Hinta/kpl alv 0 % Hinta sis. alv 24 % Hinta sis. alv 10 % Huomioitavaa

Kommunikointikansiot ja -taulustot
A) Kipinä-, Liekki- ja Roihu-kommunikointikansioiden asiakashinnat (kansio henkilökohtaiseksi apuvälineeksi)
Kansion asiakaslisenssi + valmiiksi rakennettu kansio 121, 131, 141 313,00 € 344,30 € *Yksilöllistetyn kansion ALV-peruste on 24 %, jolloin verollinen hinta on 388,12 €.
Kansion asiakaslisenssi (USB-muistitikku) 120, 130, 140 110,00 € 121,00 €
Kansion/tauluston yksilöllistämisen ohjaus puhelimitse * 103 100 € / h 124 € / h *Ohjausten osalta hinnat ovat suuntaa-antavia – pyydä ohjauskokonaisuudesta tarjousta!
Kansion/tauluston yksilöllistäminen 104 50 € / h 62 € / h
Kansion/tauluston käytön ohjaus Kipinäkeskuksessa * 140 € / h 173,60 € / h *Ohjausten osalta hinnat ovat suuntaa-antavia – pyydä ohjauskokonaisuudesta tarjousta!
Kansion/tauluston käytön ohjaus asiakkaan luona * 105 200 € / h 248 € / h *Ohjausten osalta hinnat ovat suuntaa-antavia – pyydä ohjauskokonaisuudesta tarjousta!

B) Kipinä-, Liekki- ja Roihu sekä Roihu varhaiskasvatukseen -kommunikointikansioiden ammattilaishinnat (kansio työvälineeksi)
Kaikki kerralla -paketti (aineisto muistitikulla ja rakennettu kansio) 122, 132, 142, 144 348,00 € 382,80 €
Tee-se-itse -paketti (aineisto muistitikulla ja rakennusmateriaalit) 123, 133, 143, 145 182,00 € 200,20 €

C) Kommunikointitaulustot 
Kommunikointitaulusto Liekki / SDP tai DialoQ-Talk -versio 180, 182 285,00 € 353,40 €
Kommunikointitaulusto Liekki / Grid3 -versio 184 310,00 € 384,40 €
Kommunikointitaulusto Roihu / SDP tai DialoQ-Talk -versio 181, 183 285,00 € 353,40 €
Kommunikointitaulusto Roihu / Grid3 -versio 185 310,00 € 384,40 €

Toiminta- ja leikkitaulut
Toimintataulukansio Salama
Toimintataulukansio Salama, aloitussetti (10 toimintataulua, joko päiväkoti tai koulu -
sanasto) 201 79,84 € 99,00 €
Toimintataulukansio Salama, lisäsetti (10 toimintataulua) 202 70,16 € 87,00 €
Yksittäinen toimintataulu sähköisenä 203 8,00 € 9,92 €
Blixten-kommunikationspärm, 17 toimintataulua ruotsiksi 403 125,00 € 155,00 €
Toimintataulukansio Flash, 10 toimintataulua englanniksi 502 79,84 € 99,00 €

Pilke-kommunikointialustat
10 kpl alustoja (vahakangasmainen, rullattava taulu, koko A3) 213 79,84 € 99,00 €
10 kpl alustoja sekä sähköiset tiedostot 214 129,84 € 161,00 €

Tuike-leikkitaulut
10 kpl leikkitauluja sähköisinä tiedostoina 211 50,00 € 62,00 €
10 kpl leikkitauluja (vahakangasmainen rullattava taulu, koko A2) (TULOSSA) 79,84 € 99,00 €
10 kpl leikkitauluja sekä sähköiset tiedostot (TULOSSA) 129,84 € 161,00 €

Ydinsanastotaulu Jätti
1 kpl vahakangasmainen, rullattava taulu, koko n. 120 x 84 cm 210 60,00 € 74,40 €



KIPINÄKESKUKSEN HINNASTO 1.1.2022 Tuotekoodi Hinta alv 0 % Hinta sis. alv 24 % Hinta sis. alv 10 % Huomioitavaa

Roihusten perhe
Roihusten arjessa -harjoittelumateriaali 301 318,55 € 395,00 € Saatavilla myös ruotsiksi En dag med familjen Kippin ja englanniksi Meet the Kippin Family
Roihusten matkassa -oppimateriaali 303 370,16 € 459,00 € Saatavilla myös ruotsiksi Upptäck och berätta med familjen Kippin 
Roihusten eväsretki -havainnointimateriaali 304 120,00 € 148,80 €
Roihusten lisämateriaalit, € / kpl: bonussetti, askartelu, jumppa, kahvila, kirjasto, 
kotieläinpiha, koulu, leipominen, metsä, muskari, uimahalli 307-317 45,00 € 55,80 €

Alennukset Roihusten tuotteiden yhdistelmätilauksista
Roihusten tuotteiden arvo tilauksessa yli 525 € *(alv 0 %), alennus -5 % 525,00 € 651,00 €

Roihusten tuotteiden arvo tilauksessa yli 725 €* (alv 0 %), alennus - 6 % 725,00 € 899,00 €
Roihusten tuotteiden arvo tilauksessa yli 925 €* (alv 0 %), alennus - 7 % 925,00 € 1 147,00 €

Kippin Early Language Learning 
Kippin Early Language Learning, product box 510 495,00 € 613,80 €
Kippin Early Language Learning, e-learning course license 511 295,00 € 365,80 € Vuoden lisenssi 

Verkkokoulutukset
Havainnoista tekoihin - kielellisten taitojen havainnointi ja tukeminen 
varhaiskasvatuksessa: päiväkotilisenssi (kesto 5,5 h) 615 600,00 € 744,00 € Päiväkotilisenssi tarkoittaa koulutusta 1 päiväkodin koko henkilöstölle
Havainnoista tekoihin - kielellisten taitojen havainnointi ja tukeminen 
varhaiskasvatuksessa: yksilölisenssi (koulutus  1 hengelle, kesto 5,5 h) 616-617 150,00 € 186,00 € Alan opiskelijoille -30 % 
Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin (kesto 1,5 pv) 604-605 225,00 € 279,00 € Alan opiskelijoille -30 % 
Syvenny Roihusten arkeen: yksilölisenssi (koulutus 1 hengelle) 603 50,00 € 62,00 € Saatavilla myös ruotsiksi En dag med familjen Kippin -onlinekurs

Syvenny Roihusten arkeen: päiväkotilisenssi (koulutus 1 päiväkodin koko henkilöstölle) 601 100,00 € 124,00 € Saatavilla myös ruotsiksi En dag med familjen Kippin -onlinekurs

Syvenny Roihusten arkeen: yhteisölisenssi (koulutus max. 3 saman yhteisön/yrityksen 
jäsenelle) 602 100,00 € 124,00 € Saatavilla myös ruotsiksi En dag med familjen Kippin -onlinekurs
Syvenny Roihusten arkeen: yksilölisenssi (koulutus 1 hengelle) 603 50,00 € 62,00 € Saatavilla myös ruotsiksi En dag med familjen Kippin -onlinekurs
Valikoiva puhumattomuus - tunnistaminen ja lähi-ihmisten ohjaus (kesto 3 h) 606-607 120,00 € 148,80 € Alan opiskelijoille -30 % 
Ytimessä - monipuolista kommunikointia ydinsanaston avulla (kesto 3 h) 608-609 120,00 € 148,80 € Alan opiskelijoille -30 % 
Ääni kuuluviin yksinkertaisten puhelaitteiden avulla (kesto 3,5 h) 613-614 120,00 € 148,80 € Alan opiskelijoille -30 % 

Muut palvelut
Hehku - kuvakommunikoinnin ohjauksen työkalu, €/kk * 15,00 € 18,60 € *vähimmäistilausaika 3 kk. Lisäksi Navicre Oy:n kuukausiveloitus, tarkista voimassaolevat hinnat 

https://navisechealth.fi/kipinakeskus/ 
Kipinää puheen kuntoutukseen - konsonanttiyhtymät, aloitusvuosi 190 290,32 € 360,00 € Jos tilaus Navisec Healthin kautta, lisäksi heidän kuukausiveloitus, tarkista voimassaolevat hinnat 

https://navisechealth.fi/kipinakeskus/
Kipinää puheen kuntoutukseen - konsonanttiyhtymät, jatkotilaus, €/kk 191 12,10 € 15,00 € Kuukausihinta aloitusvuoden jälkeen, irtisanomisaika 3 kk. Jos tilaus Navisec Healthin kautta, lisäksi heidän 

kuukausiveloitus, tarkista voimassaolevat hinnat https://navisechealth.fi/kipinakeskus/

Toimitus- ja käsittelykulut
Toimitus- ja käsittelykulut wbs 6,45 € 8,00 € Toimitus- ja käsittelykulut lisätään jokaisen yksittäisen tuotteen tilaukseen lukuun ottamatta sähköisten 

tuotteiden tilauksia. Useampien tuotteiden tilauksissa kulut vaihtelevat paketin koon ja painon mukaan, 
vahvistamme tilauskohtaiset kulut pyydettäessä.

*Roihusten yhdistelmäalennuksiin oikeuttavaan hintaan lasketaan mukaan vain Roihusten perheen 
tuotteet, ei koske Kippin Early Language Learning -tuotetta, toimituskuluja tai muita Kipinäkeskuksen 
tuotteita/palveluita. 


