Yksityiset palveluntuottajat
Nurmijärvi
palveluntuottaja
Aronia-Palvelut Oy
Tuomitie 5 B, 07170 Pornainen
niina.antola1@outlook.fi
041 3197340
Aarrehoiva Oy / Miia Marjut Örri
puh. 0400 947788
miia.orri@gmail.com
Aidot palvelut Oy
puh. 050 440 0660
sirpa.torn@aidotpalvelut.fi
Aina Avuksi Med Group Oy
puh. (09) 8564 6542,
hoiva@medgroup.fi

palvelu
tuottaa kotipalvelun tukipalveluina kotona ja
palvelutalossa asuville vanhuksille esim. asiointiapua,
virkistyspalvelua, ulkoiluapua, ruuanlaittoapua ja kevyttä
kodinhoitoa.
tarjoaa kotona selviytymisen tukipalveluita mm. siivousja kaupassakäyntiapua
tarjoaa siivous- ja kodinhoitopalveluja henkilöille, joiden
toimintakyky on alentunut mm. iän, sairauden tai
tapaturman vuoksi sekä perheille, jotka tarvitsevat apua
arkeensa
tarjoaa kotipalvelu-, henkilökohtainen apu-, perhetyö- ja
omaishoitopalveluita. Asiakaskohderyhmänä ovat
lapset/nuoret ja lapsiperheet, vanhukset, vammaiset ja
kehitysvammaiset ja mielenterveyskuntoutujat

Aleksantra Oy
puh. 040 571 2534,
aleksantra.posti@gmail.com

tuottaa kotipalveluja ja henkilökohtainen apu -palvelua

AML-Palvelut Oy
puh. (09) 2222 006,
anne.lindholm@amlpalvelut.fi

tuottaa kotipalveluja ja henkilökohtainen apu -palvelua
ikääntyneille ja vammaisille

Aratto Oy
puh. 0400 429212, 040 6623363.
toimisto@aratto.fi

Yritys tarjoaa kotihoidon tukipalveluita henkilöille, joiden
toimintakyky on alentunut iän tai sairauden takia.
Ydinpalveluita ovet: siivous-, erikoissiivous- sekä
remonttipalvelut. Lisäksi yritys pystyy tarjoamaan
toimintaterapeutin tekemän palvelutarpeen arvioinnin.
Asiakaskunta koostuu lapsiperheistä, vanhuksista ja
invalideista.

Aulikin Siivous ja Huolto / Raija Pasanen
puh. 040 8212 542
raija.pasanen54@gmail.com

tuottaa siivouspalveluita vanhuksille

Bistro Puisto Oy
puh. 0440 120043,
annika.nystrom@bistropuisto.fi

tuottaa Iloisen Mielen Puisto-kohteisiin, ikäihmisten
palvelutaloyksiköihin ruokapalvelua

Balancia-palvelut
Suojärventie 40, 04740 Sälinkää
info@balanciapalvelut.fi
040 735 1147

Palvelu sisältää siivouspalvelua, kauppa - ja asiointiapua,
suihku- ja kylvetyspalvelua, ruuanlaittoa-apua ja
ulkoiluapua.

Debora Oy
puh. 010 320 8833,
info@debora.fi

Dimaica
puh. 040 5313668
www.dimaica.fi
dimaica@dimaica.fi
Domedi Oy (Toimiva koti)
puh. 029 3400 930
asiakaspalvelu@toimivakoti.fi

Carebox Oy
Seutulantie 3-5, 04410 Järvenpää
p.040 6581779
careboxoy@gmail.com

Elontaika
puh. 044 540 2910
elontaika@elisanet.fi

Eleda Palvelut
Mansikka-ahontie 5 A 2
05810 Hyvinkää
asiakaspalvelu@eleda.fi
045 78773810

tuottaa ilmoituksenvaraisia palveluja pääosin ikääntyville
ja vammaisille tarkoitettuja palveluja kuten kotihoito,
kodinhoito ja henkilökohtainen apu. Sekä lapsiperheille
tarkoitettuja lapsiperheiden kotipalveluja,
lastenhoitoapua, ammatillista tukihenkilötoimintaa ja
perhetyötä.
tuottaa kotipalvelujen tukipalveluja asiakkaiden kotona
tai asiointipalveluna kodin ulkopuolella
tarjoaa pääosin ikääntyneille ja eri tavoin vammautuneille
kokonaisvaltaisia kotihoidon tukipalveluja kuten
avustamis- ja asiointiapua, ulkoilutus- ja saattajapalvelua,
kylvetystä ja saunotusapua, kodin siivousapua, pihan
siivous- ja kunnostustöitä, ruoanlaittoapua sekä vaate- ja
tekstiilihuoltoa. Lisäksi yritys tarjoaa henkilökohtainen
apu -palvelua

Kotisiivous, asiointipalvelu ja pyykkipalvelu

tarjoaa kaikenikäisille mm. kodin- ja lastenhoitoapua,
asiointiapua, henkilökohtaista apua, omaishoitajan
lomitusapua, lastensuojelun avopalveluita (perhetyö ja
tehostettu perhetyö), ammatillista tukihenkilötoimintaa,
sosiaalihuollon asiantuntijatoimintaa, neuropsykiatrista
valmennusta (NEPSY), konsultointia ja työnohjausta
Eleda Palvelut tarjoaa kotipalvelun tukipalveluna
siivouspalvelua ja tarvittaessa asiakkaita avustetaan
muissa arkipäivän askareissa.

Hellurej Ky
Ansiontie 78, 12100 Oitti
reija.rauti@gmail.com
0400 781948

Hellurej Ky tarjoaa vanhuksille kotipalvelun tukipalveluna
siivouspalvelua ja pieniä kotiaskareita kuten
pyykkihuoltoa ja asiointia.

Hetki Aikaa tmi M. Rissanen
Nyryntie 83, 12240 Hikiä
maarit@hetkiaikaa.fi
044 9739594

Lähdemme asiakkaan kanssa kauppaan, lääkäriin,
apteekkiin, seurustelemaan ja ulkoilemaan tai vietämme
hänen kanssaan virikkeellistä aikaa esimerkiksi
keskustellen, yhdessä lukien, valokuvia katsellen, laulaen
tai vaikkapa tanssien. Tarvittaessa teemme yhdessä
ruokaa tai pienimuotoista siivousta, saaden näin virikettä
päivään. Voimme tarjota hänelle myös keskusteluapua

silloin, kun elämäntilanne tuntuu vaikealta ja mieli on
maassa. Pyrimme siihen, että asiakkaan luona käy aina
sama henkilö.
Tmi HoitoHaka
Läyliäistenraitti 81 A 15
12600 Läyliäinen
info@hoitohaka.fi
044 097460

HoitoHaka tarjoaa asiakkaille kotipalvelun tukipalveluja
kuten; peseytymisessä avustamista, lääkärin käynneille
saattamaista ja tukemista, kodin siivousta sekä
ruokahuollosta huolehtimista ja muita sosiaalista
kanssakäymistä edistäviä palveluita.

Housemed Oy
Teuvontie 21,01420 Vantaa
ssalokorpi@gmail.com
040 7209147

Yritys tarjoaa asiakkaille tukea sosiaalisessa
aktiivisuudessa kodin ulkopuolella, virkistyspalveluita,
asiointiapua ja saattoapua.
•
•
•
•
•
•

Henkilökohtainen avustaminen
Saattopalvelu
Asiointipalvelu
Kotiapu (siivous, ruoka, pyykinpesu)
Lapsiperheiden kotipalvelu, perheiden kotona
tapahtuvaa tukea ja apua.
Yrityksille sairaan lapsen hoitopalvelua.

Hoivates Oy
Kuuttikuja 4 f 25, 02260 Espoo
hoivates@gmaila.com
0400 211949

Hoivates oy tarjoaa kotipalveluna
asiakkailleen päivittäisissä toimissa avustamista ja
kotipalvelun tukipalveluina kodinhoidollisia tehtäviä ja
asiointiapua kodin ulkopuolella sekä omaishoitajan
lakisääteisten vapaiden sijaispalvelua.

HTH-palvelut Oy
Pekkalantie 9, 05400 Jokela
045 78714712
posti@hthpalvelut.fi

Palveluvalikoimaan kuuluvat kotisiivous,
talonmiespalvelu, atk-tuki, sosiaalihuoltolain mukainen
kotipalvelu ja kotipalvelun tukipalvelut sekä
terveydenhuoltolain mukainen kotisairaanhoito.

Hyvinkään siivouspalvelu
Takaniityntie 7 D 17, 05810 Hyvinkää
hyvin.siivous@gmail.com
040 7535221

Hyvinkään siivouspalvelu tarjoaa kotipalvelun
tukipalveluna siivouspalvelua.

Hyvinkään Tähtipalvelut Oy
Holintie 74 A, 05800 Hyvinkää
asiakaspalvelu@hyvinkaantahtipalvelut.com

Kotipalvelun tukipalveluina yritys tuottaa siivousta,
ruuanlaittoa, asiointia, saattajapalvelua, vaatehuoltoa ja
ulkoiluapua.

Hyvinvointia Kotiin Oy
Pormestarinkatu 6 B, 53100 Lappeenranta
toimisto@hyvinvointiakotiin.fi
020 793144

Yritys tarjoaa kotipalvelun tukipalveluina seuraavat
palvelukokonaisuudet:
Kodin siivous
Virikkeet ja virkistys
Vanhusten tukipalvelut; ulkoilu, saattaminen, asiointi,
peseytyminen, ruokailu, vuodehuolto ja pyykin pesu
Arjen askareissa avustaminen

Hoivapalvelu, Hyvä Ystävä
Polkkakuja 1 E 15, 05810 Hyvinkää
p. 040 7007515

Häme Food/Vanajan Ateria
PL 12, 13101 Hämeenlinna
p. 0103216040
jouni.tervo@hamefood.fi

Ikkunahuolto Karttunen Oy
Linnanpajantie 24, 00950 Helsinki
p. 0400 665838
joni.laitinen@ikkunahuolto.fi

Iloinen Mummola
Sibeliuksenkatu 14 A 11, 04400 Järvenpää
p. 050 5369182
leena@iloinenmummola.fi

Järjestysvinkit
Kaarelantie 97 G 100, 00420 Helsinki
laura@jarjestysvinkit.fi
050 5443905

Pihatyöt
Hoivapalvelut
Kotipalvelun tukipalvelut; Ruuanlaitto
Kauppapalvelu
Vaatehuolto
Ulkoiluapu
Asiointiapu

Ateriapalvelut, kauppakassipalvelut, siivouspalvelut

Ikkunanpesupalvelu

Kotipalvelun tukipalveluna palveluntuottaja tarjoaa apua
asiakkailleen kaikkien päivittäisten askareiden
hoitamisessa. Liikkumista tukevat palvelut sisältävät
kuljetusapua, osallistumista sosiaalisiin tapahtumiin
yhdessä asiakkaan kanssa, ulkoilua ja asiointiapua.
Sosiaalinen kuntoutus on asiakkaan sosiaalisen toiminnan
ja kanssakäymisen tukemista.
Järjestysvinkit tarjoaa eri asiakasryhmille
ammattijärjestäjän palveluja ja siivousta.

Keski-Uudenmaan hoitoapu Tmi
Kurkiaurankatu 11 D 21
04420 Järvenpää
p.0400 990 935
raija@hoitoapu.fi

Asiointiapu
Hoiva-apu, avustaminen peseytymisessä,
pukeutumisessa, syömisessä jne.
Hoitoapu verenpaineen ja verensokerin seuranta,
haavahoidot jne. hoito-ohjeiden mukaisesti
Kotiapu päivittäisten askareiden helpottamiseksi
Asiointiapu
Lääkehoito lääkkeenotosta muistuttaminen, lääkkeiden
antaminen, lääkkeiden jakaminen
Omaishoidon lomitukset
Sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen
Siivousapu kevyt siivous, yhdessä asiakkaan kanssa tai
asiakkaan puolesta.

Koti –ja sairaanhoitopalvelu Hoivalähde Oy
Rentukkatie 5 B 6, 01350 Vantaa
heli.lahdeniemi@hoivalahde.fi
050 4006516

Koti- ja sairaanhoitopalvelu Hoivalähde Oy tuottaa
kotipalvelua ja kotipalvelun tukipalveluina siivousta,
seuranpitoa ja asiointia.

Kotipalvelukastehelmi
Pasilanpuistotie 6G 9, Helsinki
kotipalvelukastehelmi@outlook.com
050 5221095

Palveluihin kuuluvat mm. siivous, erilaiset kotityöt,
saatto- ja asiointiapu, kylvetysapu ja ruoanlaitto. Lisäksi
yritys tarjoaa apua sosiaalisten suhteiden hoitamisessa ja
asioinnissa.

Kotirinki Oy
p. 010 425 3905
myynti@kotirinki.fi
www.kotirinki.fi

Merjan kotipalvelu
Pyydyskorventie 167, 04500 Kellokoski
merja.erheikki@gmail.com
040 563 1860

Kotisiivous ja kodinhoitopalvelut

Merjan kotipalvelu tuottaa kotipalvelun tukipalveluna
siivous- ja vaatehuoltopalveluita.

NonaFysio
Konalantie 7 D 43
00370 Helsinki
040 8357128

Omaishoitajan vapaapäivä kotiin.
Kotipalvelu voi sisältää päivittäisissä toimissa avustamista
(hygienia ja peseytyminen, pukeutuminen, liikkuminen),
seuranpitoa kotona ja kodin ulkopuolella,
kotikuntoutusta.
Kodinhoito (siivous, pyykkihuolto), ruuanlaittoa,
asiointiapua, virkistys- ja ulkoilutoimintaa. Palvelu ei ole
kotisairaanhoitoa, eikä sisällä lääkehuollon palveluita.
NonaFysiossa sosiaalista kuntoutusta toteutetaan
hevosavusteisesti Luhtajoen Ratsutilalla Nurmijärvellä.
Toiminnassa käytetään menetelmänä ja orientaationa
sosiaalipedagogista hevostoimintaa,

Si-Pu Oy
Uudenmaankatu 126a, 05840 Hyvinkää
jukka.tomminen@pp.inet.fi
040 7265416

Si-Pu Oy tarjoaa kotipalvelun tukipalveluna
siivouspalvelua.

Sodexo oy
Atomitie 5, 00370 Helsinki
neuvo@sodexo.fi
010 540 7000

Ikäihmisten ateriapalvelut

Tmi Arjentoivo
Niittäjäntie 21 A 1, 01660 Vantaa
arjentoivo@gmail.com
045 2145669

Tmi Helgi Vaarman
Kurpantie 2 C 17, 04320 Tuusula
tmihelgivaarman@gmail.com
0400 354 337

Tmi Marimax
Katajamäentie 15, 03400 Vihti
marimaxsiivous@gmail.com
0400 756956
• lapsiperheet 2 asiakasta
• vanhukset 5 asiakas

Tmi Arjentoivo tarjoaa kotipalvelun tukipalveluna
siivouspalvelua, asiointi- ja saattajapalvelua, vaatehuoltoa
sekä sosiaalilista aktivointia.

Siivouspalvelu

Tmi Marimax tarjoaa siivousalan palveluja henkilö - ja
yritysasiakkaille.
Kotipalvelun tukipalveluna siivousta.

Palopuron Kotipalvelu
Hamburgintie 72, 05470 Hyvinkää
palopuronkotipalvelu@gmail.com
040 7574085

Palopuron Kotipalvelu tarjoaa palveluita ihmisille, jotka
eivät sairauden tai vamman vuoksi selviydy itsenäisesti
jokapäiväisistä askareista.
•
•
•
•
•

ikkunoiden pesu
ruuanlaitto
kaupassa/asioilla käynti
pienet kodin huoltotyöt ja lumityöt
siivous

Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu

Puhdistuspalvelu Pesonen
Lähteenkuja 1 a1, 04410 Järvenpää
asta.pesonen@suomi24.fi
045 6164141

Yritys tarjoaa kotipalvelun tukipalveluna siivouspalvelua;
ylläpitosiivousta ja ikkunan pesua.

Tmi Pia Salonen
Ahokannantie 1, 04600 Mäntsälä
tmi@piasalonen@gmail.com
040 5342663

Tmi Pia Salonen tuottaa kotipalvelun tukipalveluna
asiointia, kauppa-apua, siivouspalvelua, ikkunanpesua,
pyykkihuoltoa ja ruuanlaittoa.

Koti –ja hoivapalvelut Sarilla Oy
Patotie 2, 01600 Vantaa
sari.ruohonen@alinahoivatiimi.fi
044 4556750

Yrityksessä palveluja tuotetaan omahoitajaperiaatteella
siivouksesta ja hoivasta kotisairaanhoitoon. Tarvittaessa
tuotetaan myös kotityöpalveluita eli esimerkiksi autetaan
apteekki- ja kauppa-asioinnissa

Tmi Tarja Ahlman
Limonadikuja 8 A 11, 00390 Helsinki
tarja.ahlman@gmail.com
040 7791713

Vantaan Seniorihoiva Oy/Loistohoiva
Vantaa
Rajatorpantie 8 A, 01600 Vantaa
vantaa@loistohoiva.fi
010 8509510

Yritys tarjoaa palveluja asiakkaiden kotiin tukemaan
arjessa selviytymistä ja ylläpitämään toimintakykyä sekä
omatoimisuutta. Kotipalvelun tukipalveluina yritys tarjoaa
ruoanlaittoa, siivousta, vaatehuoltoa,
kaupassakäyntiä/asiointia sekä sosiaalisen toimintakyvyn
ylläpitoa.

Vantaan Seniorihoiva Oy/Loistohoiva Vantaa tarjoaa
kotipalvelun tukipalveluja kuten kumppanuus- ja
seuranpitoa, kodinhoidollisia tehtäviä (ruuanlaitto,
kaupassa käyminen, pyykkihuolto, tiskaus, siivous,
ikkunanpesu jne.).

Viisi Vuodenaikaa
Paimenportti 4 C, 02330 Espoo
sinijuuti100@gmail.com
040 5679561

Viisi Vuodenaikaa tarjoaa kotipalvelun tukipalveluja eri
asiakasryhmille. Kotipalvelun tukipalveluina yritys tuottaa
asiointia, pieniä kotiaskareita, siivousta tarvittaessa ja
vaatehuoltoa.

Wallaton Oy
Puuvillakatu 4 A 2, 30100 Forssa
www.wallaton.fi

Kotipalvelun tukipalvelut (ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-,
asiointi-, ja saattajapalveluja sekä sosiaalista
kanssakäymistä edistäviä palveluja.)
Kotona toteutettava hoiva.
Kotisairaanhoito
Wallaton digitaaliset ratkaisut esim. Vivago
hyvinvointiranneke, joka mahdollistaa asiakkaan voinnin
reaaliaikaisen seurannan, hoidon paremman suunnittelun
ja sen toteutuksen.

Ester Hoiva- ja Kotipalvelu Oy /
puh. 0105407182
GR-siivous Oy (Tuusula)
p. 040 576 8449
hannamari.mantynen@gr.siivous.fi
p. 0503817288 (toimitusjohtaja Antti AlaHuikku), antti.ala-huikku@gr-siivous.fi
www.gr.siivous.fi
Hoitava Group Oy
puh. 044 536 0704,
hoiva@hoitava.fi

Hoivaonni Oy
puh. (09) 61500222
Hyvinvointi & PT-palvelut Anmari Huusela
puh. 040 912 6685
anmari.huusela@personal-training.fi
Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy
puh. 045 110 8307,
katja.vastamaki@arjessa.fi

tarjoaa hoiva ja kotipalveluja mm. kaupassa käynnit,
ruoan valmistus, ulkoilu ja siivouspalvelut

mm. siivous ja muut kodinhoidolliset palvelut

tuottaa henkilökohtaisen avun palveluita ja kotipalvelun
tukipalveluita. Tukipalveluja ovat esim. ateria-,
vaatehuolto-, siivous-, hygienia-, kuljetus-, saattaja-,
harraste- tai sosiaalista kanssakäymistä edistäviä
palveluja
tuottaa kotiin vietäviä palveluja (kotihoito ja
siivouspalvelu), jotka tukevat asiakkaan kotona asumista
tarjoaa personal-trainer palveluja työikäisille ja
ikäihmisille hyvinvointi- ja hoivapalveluja.
tarjoaa mm. tukihenkilötoimintaa. Asumisen tukipalveluja
itsenäisen asumisen tueksi mielenterveys- ja
päihdekuntoutujille, vammaispalvelujen asiakkaille,
jälkihuollon nuorille sekä nuorille aikuisille, joilla on
puutteita elämänhallinnassa ja vaikeuksia selvitä
itsenäisesti. Lisäksi myös kotipalveluja lastensuojelun
asiakasperheille kuten siivous-, ruoanlaitto ja lasten
hoitaminen

Inhouse Partners Oy
puh. 040 5507358,
simo.saaranen@attendo.fi
Invalidiliiton Asumispalvelut Oy/Validia
Asuminen Päivi Harmaakorpi
puh. 020 331200, tai
puh. 0400 418 826
paivi.harmaakorpi@validia.fi
JeTy Oy
Sillankorvankatu 25 F 05820 Hyvinkää
puh. 045 314 9800,
asiakaspalvelu@jety.fi
Johannan ArjenApu
puh. 050 910 2329
johannanarjenapu@gmail.com

Kaarna terveyspalvelut Oy
puh. 041 541 0958
taru.sarjovaara@terveyskaarna.fi
Kaunialan Sairaala Oy
Anne Savolainen puh. 050 3871 456,
anne.savolainen@kauniala.fi

Klaara Service Oy (Helsinki),
p. 0400 701 666,
info@klaara.com
www.klaara.com
Kodin Apujoukot (Unelmapaketti Ay)/
Eeva Väisänen puh. 0400-559243,
Koti- ja hoivapalvelu Hoitorinki Oy /
Tarja Nousiainen-Kauppila
Hongisojantie 478
puh. 044 332 5227,
tarja.nousiainen-kauppila@hoitorinki.fi
Kotiapu Kimalle ay / Marja-Leena Lippojoki
puh. 040-5036531
malekimi@netti.fi
www.kimalle.com

tuottaa siivouspalveluja Attendon Venla-hoivakodissa
yhteistyökumppanina

tarjoaa ilmoituksenvaraista henkilökohtaista apupalvelua
Nurmijärven kunnan alueella

tuottaa mm. kotisiivouspalvelua, kotiapu- ja
hoivapalveluja, asiointipalvelua ja lastenhoitopalvelua
tuottaa tukipalveluita kotona asuville ikäihmisille, jotka
tarvitsevat apua arjen askareissa tai ystävää ja seuraa
ulkoiluun ja seurusteluun. Palveluita ovat mm.
asiointiapu, ruoanlaitto, taikinaterapia, pyykkihuolto,
internetin käyttöapu ja -opastus, etuuksien hakemisapu,
harrastusmahdollisuuksiin tutustuminen, ulkoilu- ja
kahviseura sekä ystäväpalvelu
tuottaa henkilökohtainen apu -palvelua sekä siivous- ja
ruoanlaittoa
Ilmoituksenvaraista toimintaa ovat siivous ja
ikkunanpesu, ateriapalvelu (kylmäkuljetus, joka
hoidetaan hoitajan muun sovitun käynnin yhteydessä),
neuvontapalvelu, ATK-palvelu ja kiinteistöhuoltopalvelu.
Kohderyhmänä ovat iäkkäät henkilöt
kodinhoidolliset sekä asiakkaan arjen toimintoja tukevat
palvelut (ei lääkehoitoa)
tuottaa asiakkaille laadullista kotipalvelua

Kotipalveluja ikääntyneille, lapsiperheille ja vammaisille
sekä tukipalveluja lapsille ja nuorille. Mm. asiointiapu,
saattoapu.

tarjoaa kotisiivousta, kodin palvelu- ja kauppaasiapalveluja sekä talonmiespalveluja ikääntyville,
liikuntarajoitteisille ja lapsiperheille.

Kotihiuskeidas Johanna
Metsäkyläntie 68 01800 Klaukkala
puh. 040 520 8995
johanna.aaltio-hyvarinen@kolumbus.fi
Kotipalvelu Mama-Lotta
puh. 050 400 9325
lotta@mamalotta.fi
Kotipalvelu Tupastuttu Oy
puh. 044 277 1112,
info@tupastuttu.fi

Kotityöpalvelu Kumpula
Seisakkeentie 202 03320 Selki
puh. 044 9870816,
hannele@ptp-kumpula.fi
www.ktp-kumpula.fi
Kuntoutumiskoti Metsätähti Oy
puh. 040 5844 230 tai (09) 4171 094
aila.lohtander@pp.inet.fi
tai helena.kupiainen@pp.inet.fi
KVPS Tukena Oy
puh. 020 771 3500 (vaihde),
www.tukena.fi
info@tukena.fi
etunimi.sukunimi (at) tukena.fi
Lasten ja nuorten opisto LNO ry /
Katja-Maria Bjerregaard,
puh. 044 3235 406

Muutoksen voima / Tarja Ahonen
puh. 040 594 0114,
muutoksenvoima@gmail.com

Nurmijärven Kotiapu Oy / Marjut
Korkalainen
puh. 0400 209 926 tai 0400 209 836

tarjoaa ikäihmisille auttamista päivittäisissä kodin
askareissa esim. siivous-, kaupassa käynti-, lääkärissä
käynti jne. palveluja
tarjoaa kotipalvelua ikääntyneille ja lapsiperheille:
avustamis- ja asiointiapua, siivousapua, pihan siivous- ja
kunnostustyötä, ruoanlaittoapua, vaate- ja
tekstiilihuoltoa sekä lastenhoitoa
tuottaa kotipalvelua (siivous, kotona asumisen
avustaminen, ruoanlaitto, asiointiapu, pihatyöt jne.).
Lisäksi yrityksellä on valmiudet tarjota perushoitaja- tai
lähihoitajatasoisia kotipalveluita, joihin sisältyy esim.
sairaan kotihoitoa, verenpaineen mittausta, haavahoitoja,
verensokerin mittausta, lääkkeiden jakelua jne.
tuottaa kodinhoito- ja hoivapalveluja kotiin ja sen
ulkopuolelle yksityisille henkilöille ja kotitalouksille
Vihdin, Kirkkonummen, Nurmijärven ja Tuusulan alueilla.

tuottaa kotiin annettavia palveluita asiakkaan kotona.
Käynnit toteutetaan yksilöllisesti asiakkaan vointi ja
tarpeet huomioon ottaen. Yrityksellä on käytössään
puhelinpäivystys 24 h.

tuottaa kotipalvelujen tukipalveluja kehitysvammaisille ja
autisteille. Palvelu tuotetaan asiakkaan omassa kodissa.
järjestää ja tuottaa hyvinvointia ylläpitävää ja lisäävää
toimintaa lapsiperheille, lapsille ja nuorille. Palveluna
mm. kotipalvelu (lastenhoito, kotityöt, asioiden
hoitaminen, henkisen hyvinvoinnin saavuttaminen),
perhetyö sekä muu sosiaalihuollon asiantuntijatoiminta.
tarjoaa tukea ja ohjausta arjen haasteisiin (arjen
organisointiapua), konsultointia ja valmennusta, tukea ja
ohjausta sekä muutosvalmennusta. Kohderyhmänä ovat
yritykset, julkinen sektori, ikäihmiset, lapsiperheet,
erityislapsiperheet (vammaisten lasten ja nuorten
perheet
kotihoitoa vanhuksille ja vammaisille

Nurmijärven Onnenkimpale ry
puh. (09) 7251 3502
minna.hietala@onnenkimpale.fi

OmaKiertotie Oy
puh. 0400 408364, 0400 408439,
info@omakiertotie.fi

Palveluneliö Oy
Kalliontie 7 12100 Oitti
puh. 040 727 6011,
satu.hietanen@palvelunelio.fi
www.palvelunelio.fi

tuottaa ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa
ikääntyneille (ryhmäkodit) sekä tavallista vuokraasumista. Kotiin vietäviä palveluja mm. suihkuapu,
pyykkihuolto, asiontiapu, yövalvonta sekä muut
mahdolliset asukkaan tarvitsemat avut paitsi
siivouspalvelut
tuottaa avohuollon sosiaalipalveluita koulupudokkaille tai
koulupudokkuusuhan alla oleville koululaisille ja
opiskelijoille pääkaupunkiseudulla ja Uudenmaan
alueella. Yrityksen asiakkaina ovat sekä peruskouluikäiset
että toisen asteen opiskelijat.

tuottaa sekä luvanvaraisia että ilmoituksen varaisia
palveluja. Ilmoituksenvaraista toimintaa ovat kotipalvelu,
siivous ja henkilökohtainen apu.

Perhepalvelut Peili ky
puh. 040 952 7814,
toimisto@perhepalvelupeili.fi

tuottaa monipuolisia lastensuojelun tukipalveluita
kunnille tai maakunnille. Asiakasryhmänä on vanhemmat,
lapset, jälkihuoltonuoret, nuoret aikuiset, perheet, joihin
on sijoitettu lastensuolelun toimenpiteenä lapsia (mm.
eroperheet, uusperheet ja maahanmuuttajaperheet).

Pieni Piiri Oy
puh. 044 5675756

tuottaa kotihoidon etäkäyntejä (arki-toiminnoissa
ohjaaminen ja tukeminen sekä yksinäisyyden
lievittäminen). Virkistävää ja kuntouttavaa
etäpäivätoimintaa mm. kotihoidon asiakkaille (esim.
tuolijumppaa, pilatesta, tuolitanssia sekä osallistavia
lauluhetkiä). Palvelu välitetään kuvapalveluna
reaaliaikaisesti. Asiakkaalla on käytössään
helppokäyttöinen tablet-tietokone, jonka asiakas saa
yritykseltä käyttöönsä

Posti Oy/Posti Kotipalvelut
puh. 020 4511,
kotipalvelut@posti.com
www.posti.fi/kotipalvelut
Puhelu Päivässä Palvelu
puh. 040 565 0246
puhelupaivassa@gmail.com
Rinnekoti-Säätiö
puh. 040 536 4659
jaana.laaksonen@rinnekoti.fi
Sairaanhoitopalvelu Aamuvirkut
puh. 045 666 1177,
aamuvirkut@gmail.com
STELLA OMISTAA

tarjoaa henkilökohtaista apua ja kotona asumista tukevia
palveluita sekä sairaanhoitajapalvelua, joka sisältää mm.
lääkehoitoa
tarjoaa puhelupalvelua esim. yksin kotona asuville
henkilöille
tuottaa kotiin vietäviä asumisen tukipalveluja, joita ovat
mm. siivous-, kaupassa käynti- lääkehoito- henkinen tukija keskusteluapua
Erityislapsen ja sairaan lapsen hoito, ikääntymisen tai
sairauden tuoma avun tarve, omaishoitajan sijaistukset,
myös lääkehoito, kodinhoito ja sairaanhoitajan käynnit

Siistiina Siivouspalvelu / Tiina Juutinen
puh. 040 727 9382
posti@siistiina.fi
Sinikan Hoiva / Sinikka Tevaniemi
puh. 040 5833 754
sinikkatevaniemi@gmail.com
SOL Palvelut Oy / Sanna Peltola,
puh. 040 824 1702
sanna.peltola@sol.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelu Silkkitie Oy
puh. 050 3448790,
arto.haimakainen@silkroad.fi

Stella Kotipalvelut Oy
puh. 020 7689770
asiakaspalvelu@stella.fi
www.stella.fi
Suomen TukiVerkko Ay
puh. 040 217 9077,
Marjo Tjäder ja Pia Väisänen,
marjo.tjader@suomentukiverkko.fi
Tasokoti / Tasolaiset Oy
p. 0207631700 tai
puh. 040 667 0999 (palveluesimies)
tiina.junnilainen@tasokoti.fi
tasokoti@tasokoti.fi
Terveysoperaattori Oy / Riitta Tiuraniemi,
puh. 045 1644 340
hallinto@healthoperator.com
Tictum Oy
Kampinkatu 5 as 13 05810 Lahti
puh. 050 3950531,
tarja.honkalampi@tictum.fi
www.tictum.fi
Tiina H. Lilja Tmi
puh. 040 6861655,
tiinahlilja@gmail.com
Tmi Apumeema/ Merja Niemelä
Hernemäentie 51 04330 Lahela
puh. 0400 206423
apumeema@gmail.com

siivouspalvelu
kodinhoitoapua, lastenhoitoa, viriketoimintaa ja
hoivapalvelua (mm. vanhukset, lapsiperheet, vammaiset
sekä mielenterveyskuntoutujat)

siivouspalvelut
tuottaa siivouspalvelua tukipalveluna Attendo Aleksiinan
asiakkaille. Yritys tarjoaa ikääntymisestä, sairaudesta tai
vammaisuudesta aiheutuvasta toimintakyvyn
alentumisesta johtuen asumispalvelun piirissä oleville
henkilöille siivouspalvelua
tuottaa hoiva- ja sosiaalipalvelujen tukipalveluja, kuten
vaatehuoltoa, siivousta, ruoanlaittoa ja muita palveluja,
joita asiakas voi tarvita suoriutuakseen päivittäiseen
elämäänsä kuuluvista toimista
tuottaa asumisvalmennusta, palveluohjausta, tukea
arjenhallintaan, ammatillista tukihenkilötoimintaa,
perhetyötä, tehostettua perhetyötä ja yksilöllistä tukea
työssä ja koulussa käymiseen sekä sosiaalisten suhteiden
ylläpitoon

tarjoaa siivouspalveluja

ns. OMA-senioriturvapalvelu (terveyden
etämonitorointipalvelu mm. ikäihmisille)

kotipalvelun tukipalvelu ikäihmisille: Omavalmentaja
kotona.
Palveluja ovat sosiaalialan tukipalvelut, kuvataideterapia,
työnohjaus, koulutus ja konsultointi. Lisäksi yrittäjä
tarjoaa henkilökohtaisen avun palveluja ja sosiaalista
kanssakäymistä
tuottaa mm. siivouspalvelua, ruoanlaittoa, leivontaaa,
ulkoilutusta, ikkunan ja pyykin pesua, silitystä ja apukäsia
arjen askareisiin asiakkaan kotona

Tmi Sisältöä elämään! Hoiva- ja
hyvinvointipalvelut (Oy HKH Management
Consulting Ltd /
Tarja-Riitta Tauriala-Rasi
palvelunumero 010 524 0300
asiakaspalvelu@sisaltoaelamaan.fi
Toiminimi Ilkka Bergman
puh. 044 3493 006
ilkka.bergman@elisanet.fi
Tunne Hoiva Oy Sonja Takkunen
Tammisalontie 17 a 00830 HELSINKI
p. 0456035337
sonja@tunnehoiva.fi
www.tunnehoiva.fi
Unelmahautomo
puh. 0449828485
salla.nousiainen@unelmahautomo.fi

Vierelläkulkija
puh. 0442378344
jussi.ojanne@vierellakulkija.fi

Vihermali Oy (toiminimi: VML-Siivous) /
Niko Lindfors tai Jenni Lång,
puh. 040 7308 127

tarjoaa hoiva- ja hyvinvointipalveluita senioriväestölle
(osin lääkehuoltoa)

tuottaa tukihenkilötoimintaa sitä tarvitseville lapsille ja
nuorille. Palvelun tilaajina voivat olla yksityishenkilöt,
yksityiset yhtiöt, kunnat tai järjestöt. Toiminta-alueena on
Etelä-Suomi.
tuottaa räätälöityjä hoivapalveluita asiakkaan kotiin tai
muuhun tilaajan määrittämään tilaan (esim.
palvelutaloon tai hoivakotiin).

tuottaa ammatillista tukihenkilötyöpalvelua,
yksilövalmennusta nuoren tukemiseksi opintoihin tai
työelämään, tulevaisuustyöskentelyä, työllistämistä
edistävää ammatillista kuntoutus- /työhönvalmennusta,
jälkihuoltoa lastensuojelun sijaishuollolla olleille nuorille
ja perheille ja perhetyötä
tarjoaa mm. tukihenkilötoimintaa, jälkihuollon palveluja,
kuten nuoren kokonaisvaltaista arjen tukemista, asunnon
etsimistä ja opintopolun suunnittelemista, työllistymisen
tukemista, taloudenhallinnan opettelua,
harrastustoiminnan hakemista. Lisäksi tuettu asuminen palvelua lapsille, nuorille, lapsiperheille ja jälkihuollon
asiakkaille. Kaikkiin em. palveluihin on mahdollisuus
sisällyttää toimintaa Vierelläkulkijan yrittäjäpariskunnan
perheessä.
talon ja maanrakennustoimintaa, viher- ja piha-alueiden
rakentamisen suunnittelu- ja rakennustoimintaa sekä
siivouspalveluja

