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PS1 Laaja-alaisia hoito-, hoiva- ja kotihoitopalveluja tuottavat yritykset, jotka Aluehallintovirasto eli AVI hyväksyy ja joita AVI ja Vantaan kaupunki valvovat 
PS2 Kotipalvelun tukipalveluja ja niihin rinnastettavia palveluja tuottavat yritykset (mm. kotisiivous, ateriapalvelu, ruoanlaitto, vaatehuolto, kauppa- ja turvapalvelu, seuranpito, ulkoilu-, saatto- ja asiointiapu sekä pienet piha- ja 
remonttityöt, lemmikkieläinten hoito), jotka Vantaan kaupunki hyväksyy ja valvoo 

1 

Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

! A&A Henkilökohtainen 
Apu Oy 

Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: henkilökohtainen 
apu 

arthurgranlund@gmail.com  
p. 045 103 7722 

21200 Raisio 
 x 

! Aalto Avustajat Oy Kotipalvelun tukipalvelut: 
Henkilökohtainen apu vammaisille ja 
kehitysvammaisille 

www.aaltoavustajat.fi 
asikas@aaltoavustajat.fi 
p. 050 434 4456 

02200 Espoo  
  

AddSecure Smart Care Oy Kotipalvelu ja kotipalvelun tukipalvelut ja 
niihin rinnastettavat palvelut: 
turvapalvelu 

turvapuhelin@addsecure.com 
010 408 8117 

00380 Helsinki 
x x 

Aperyco Oy Kotipalvelu, kotipalvelun tukipalvelut ja 
niihin rinnastettavat palvelut; siivous, 
kodinhoito, vaatehuolto, ruoanlaitto-, 
saatto-, asiointiapu ja sosiaalista 
kanssakäymistä edistävät palvelut. 
Henkilökohtainen avustaminen. 

toimisto@aperyco.fi 
p. 050 3250032 
www.aperyco.fi  
 

00520 Helsinki x x 

Autismisäätiö  Neuropsykiatrinen valmennus sekä muu 
sosiaalihuollon asiantuntijatoiminta 

p. 0442113950 
www.autismisaatio.fi 

00520 Helsinki 
 

  

Aarre Avustajat Oy Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut; saatto- ja 
asiointipalvelu sekä henkilökohtainen apu.  

https://www.aarreavustajat.fi/ 
p. 0400980249 
petteri@aarreavustajat.fi 
 
 

20720 Turku 

 x 

APH Kotiapu (At Inox Oy) Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut; siivous, kodin- ja 
pihaympäristön hoito sekä asiointi- ja 
saattopalvelu, lemmikkienhoito.  

www.aphkotiapu.fi 
info@aphkotiapu.fi 
p. 040 772 3388 

05200 Rajamäki 

 x 
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

Aspa Palvelut Oy 
Aspa-koti Koivurinne 

Tuettu asuminen: ammatillinen 
tukihenkilötoiminta ja neuropsykiatrinen 
valmennus. 

www.aspa.fi 
p. 040 574 8089 
info@aspa.fi 
tuiku.valve@aspa.fi  

00700 Helsinki 

  

Auttavat Sossut Oy Sosiaalityön palvelua, neuvontaa ja 
ohjausta  

p. 0207309970 
www.taitavatsossut.fi 
taitavatsossut@gmail.com 

02740 Espoo 
 x 

Avustajasi (C.B) Oy Kotipalvelun tukipalvelut sekä 
henkilökohtainen apu  

www.avustajasi.fo 
asiakaspalvelu@avustajasi.fi  
p. 040 5041 032 

33610 Tampere 
 x 

Chagua Oy / Chagua 
Kotihoito 

Kotipalvelut sekä kotipalvelun tukipalvelut 
ja niihin rinnastettavat palvelut: siivous, 
vaatehuolto, ruoanlaittaminen, 
ulkoiluapu, saattamis- ja asiointipalvelu. 
Henkilökohtainen apu. 

www.chagua.fi  
kotihoito@chagua.fi 
p. 050 575 4275 
 

02650 Espoo 

x x 

Citywork Avustajapalvelut 
Oy 

Kotipalvelun tukipalveluina järjestettävä 
henkilökohtainen apu.  Henkilökohtainen 
apua lapsille, aikuisille, vanhuksille, 
vammaisille ja kehitysvammaisille.   

www.avustaja.fi 
tinka.lehtonen@citywork.fi  

00510 Helsinki 

 x 

CrossPoint Healthcare Oy 
 

Kotipalvelut ja kotipalvelun tukipalvelut; 
siivous, kodinhoito, ateria- asiointi- ja 
saattajapalvelut, sosiaalista 
kanssakäymistä edistävät ja tukevat 
palvelut sekä henkilökohtainen apu. 

p. 0505969338 
info@crosspointhc.fi 

00180 Helsinki 

x x 

Diferents Oy Kotipalvelun tukipalvelut; 
koti- ja raivaussiivoukset, kauppapalvelut, 
pihatyöt, sosiaalista kanssakäymistä 
edistävät palvelut 

kotisiivous@diferents.fi  
p. 040 624 1323 

01730 Vantaa 

 x 
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

Elämän assistentti Kotipalvelu sekä kotipalvelun tukipalvelut 
ja niihin rinnastettavat palvelut: siivous-, 
saattaja- ja asiointipalvelu, ulkoiluapu, 
sosiaalista kanssakäymistä edistävät 
palvelut, omaishoitajan lakisääteisen 
vapaapäivän mahdollistaminen. 
Henkilökohtainen apu. 

info@elamanassistentti.fi 
www.elamanassistentti.fi 
p. 050 544 6543 

00440 Helsinki 

x x 

Elämäsi Adato Oy  Henkilökohtainen apu  www.elämäsi.fi 
info@elamasi.fi 
p. 040 537 7652 

00140 Helsinki  
 x 

Evantia Oy  Lyhytaikainen kommunikaatio-opetus: 
viittomat, puhetulkkaus, kirjoitustulkkaus, 
tukiviittomat tms.) 

www.evantia.fi 
opetus@evantia.fi 
p. 020 360 360 
 

00520 Helsinki 
 x  

Fameran Lähde Oy SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: siivous- ja pesu-
palveluja palvelutalojen, hoivakotien ja 
muiden asumisyksiköiden yleisissä 
asukastiloissa alihankintana. 

fameranlahde@huomenta.fi 
www.huomenta.fi 
p. 044 055 2226 
 

00970 Helsinki 

 x 

FINN-HOITO OY Kotihoidon palvelut: kotipalvelu ja 
kotisairaanhoito. 

jukkafredriksson@gmail.com 
p. +358 40 546 2331 

00430 Helsinki x  

H&A Care   Kotisairaanhoito- ja kotipalvelut: hoito- ja 
hoivapalvelut, kodinhoito-, asiointi- ja 
virkistyspalvelut  

robleayan1@gmail.com 
p. 045 210 0386 
 

01200 Vantaa 
 x x 

Helmiina kotihoiva Oy Kotisairaanhoito, kotipalvelu (hoivatyö) 
sekä niihin liittyvät tukipalvelut 
(siivouspalvelu, omaishoidon lomapäivän 
tuuraus) 

asiakaspalvelu@helmiinakotihoiva.fi  
p. 010 200 37100 
p. 050 363 2186 
www.helmiinakotihoiva.fi  

12400 Tervakoski 

x x 
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
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Hetki Aikaa Tmi M. 
Rissanen 

Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: sosiaalista 
kanssakäymistä edistävät palvelut, ulkoilu, 
kevyt siivoustyö, ruoan lämmitys, pieni 
pyykkihuolto sekä asiointiapu (kauppa-, 
apteekki- ja lääkärikäynnit asiakkaan 
kanssa). 

maarit@hetkiaikaa.fi  
p. 044 973 9594 

12240 Hikiä 

 x 

Hoitajasi Oy Kotipalvelu sekä kotipalvelun tukipalvelut 
ja niihin rinnastettavat palvelut: 
kotisiivous, vaatehuolto, saattaja- ja 
asiointipalvelu, sosiaalista kanssakäymistä 
edistävät palvelut 

www.hoitajasi.fi 
p. 046 883 1594 
info@hoitajasi.fi  

02720 Espoo 

x x 

Hoiva 247 Kotipalvelu sekä kotihoidon tukipalvelut ja 
niihin rinnastettavat palvelut: siivous-, 
vaatehuolto-, saattaja- ja sosiaalista 
kanssakäymistä edistävät palvelut. 
Henkilökohtainen avustaminen. 

mira.hoiva247@gmail.com 
p. 045 239 0005 

02920 Espoo 

x x 

Hyvinpitely Oy Sosiaaliohjaus, sosiaalista kuntoutus ja 
mielenterveystyö. Lähisuhdeväkivaltatyö. 

www.hyvinpitely.fi 
p. 010 212 0710 
yhteys@hyvinpitely.fi  

00210 Helsinki 
x  

Hyvinvointipalvelu Askel Oy  perhetyö, ammatillinen tukihenkilö, kotiin 
vietävä sosiaaliohjaus, tukihenkilötoiminta 
ja valvotut tapaamiset. Yritys tarjoaa myös 
neuropsykiatrista – valmennusta (nepsy-
valmennus) yksilöllisesti ja ryhmässä 

toimisto@hyvinvointiaskel.fi  
p. 050 337 3308 
www.hyvinvointiaskel.fi 
 

01350 Vantaa 
 

x  

Hyvän Hoidon Palvelut Oy Kotipalvelu www.hyvanhoidonpalvelut.fi 
p. 044 984 3404 
juuso.hoviaro@hyvanhoidonpalvelut.fi  

00380 Helsinki 
x  
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

Ibri Toimitilapalvelut SIIVOUS: 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: siivous- ja 
pesupalvelut palvelutalojen, hoivakotien 
ja muiden asumisyksiksiköiden asukkaiden 
omissa ja yhteiskäytössä olevissa tiloissa 
alihankintana. 

www.huomenta.fi 
p. 050 359 2528 
fatmir.percuku@huomenta.fi 

01450 Vantaa 

 x 

Ihana Siivouspalvelu Tmi SIIVOUS: 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: siivous- ja pesu-
palveluja palvelutalojen, hoivakotien ja 
muiden asumisyksiksiköiden yleisissä 
asukastiloissa alihankintana. 

www.huomenta.fi  
p. 044 301 0006 
ugur.uygur@huomenta.fi  

01490 Vantaa 

 x 

Itä-Helsingin Seniorihoiva 
Oy/HoivaNova 

Kotipalvelu. Sairaanhoidollinen palvelu.  
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: kodinhoito, 
kuljetus- ja asiointiapu, ulkoiluapu, 
ruoanvalmistus, viriketoiminta, sosiaalista 
kanssakäymistä edistävä palvelu. 

www.hoivanova.fi  
minna.levo@hoivanova.fi 
p. 050 466 4004 
p. 050 466 4373 

00930 Helsinki 

x x 

Karun-Palvelut Oy Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut; asiointi-, 
kodinhoito- ja saattoapu, pihatyöt, siivous 
ja virkistyspalvelut. Henkilökohtainen apu. 
 

www.karun.fi 
karun-palvelut@hotmail.com  
p. 045 209 4446 
 

02630 Espoo 

 x 

Kehitysvammatuki 57 ry Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta, 
Haksulan toimijatalo, Hakunila 

Anne Wallenius 
palveluyksikön johtaja 
041 546 6838 

01200 Vantaa 
x  
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

Kenest Hoiva Oy Hoiva- ja hoitopalvelut, kotisairaanhoito 
sekä kotipalvelun tukipalvelut; siivous, 
ateria-, asiointi-, saatto-, pyykkihuolto- ja 
kodinhoitopalvelu.  

info@kenesthoiva.fi 
www.kenesthoiva.fi  
p. 045 654 8840 

02630 Espoo 

x x 

Keski-Uudenmaan Hoitoapu 
Tmi 

Kotihoito ja kotipalvelu. Kotipalvelun 
tukipalvelut ja niihin rinnastettavat 
palvelut: kevyt siivousapu, sosiaalisen 
kanssakäymisen edistäminen, saattamis-, 
ulkoilu ja asiointiapu 

www.hoitoapu.fi 
p. 0400 990 935 
raija@hoitoapu.fi  

04420 Järvenpää 

x x 

Kiiltokoti Tmi SIIVOUS: 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: kotisiivous 

kiiltokoti@gmail.com 
p. 044 239 6652 

04300 Tuusula 
 x 

KOHE-Palvelut Oy SIIVOUS: 
Kotipalvelun tukipalveluna kotisiivous 

kohepalvelut@gmail.com  
040 561 8258 

41270 Lannevesi  x 

Konttila Hoivaa Oy Kotihoidon palvelut (kotisairaanhoito, 
kotipalvelu) ja kotihoidon tukipalvelut 
(siivous, kauppa- ja ruoka-apu, asiointi- ja 
vaatehuolto). Henkilökohtainen apu.  

www.alinahoivatiimi.fi  
anu.konttila@alinahoivatiimi.fi 
p. 0400857664 
 

01360 Vantaa 

x x 

Kotihoitopalvelu Asmara Kotipalvelu sekä kotipalvelun tukipalvelut 
ja niihin rinnastettavat palvelut 
(kotisiivous, kauppa- ja saattamisapu) 

aadan.ibrahim@gmail.com  
p. 045 616 2202 

01600 Vantaa 
x x 

Kotipalvelu Eve Oy Kotihoidon palvelut (kotisairaanhoito, 
kotipalvelu) ja kotihoidon tukipalvelut 
(siivous, kauppa- ja ruoka-apu, asiointi- ja 
vaatehuolto). Henkilökohtainen apu. 

info@kotipalvelueve.fi 
www.kotipalvelueve.fi 
p. 045 2503441 

01650 Vantaa 

x x 
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

Kotipalvelu Mirjami Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: siivous, 
kodinhoitopalvelut, ateria-, ulkoilu-, 
asiointi- ja saattopalvelut. Sosiaalista 
kanssakäymistä edistävät palvelut. 

mirjami67@gmail.com  
p. 041 5034830 

01610 Vantaa 

 x 

Kotipalvelu Hopea Joutsen 
Oy 

Kotipalvelu sekä kotipalvelun tukipalvelut 
ja niihin rinnastettavat palvelut: 
pyykkihuolto, ulkoilu-, saatto- ja 
virkistyspalvelut 

kotipalvelu@hopeajoutsen.fi 
p. 040 778 8829 

00241 Helsinki 

x x 

Kotirinki Vantaa-Sipoo/ 
Kotiapu Marita Pakkanen 
Tmi 

SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: kotisiivous, 
vaatehuolto, ulkoiluapu, saattamispalvelu, 
ruoanlaitto ja kaupassakäynti yhdessä 
asiakkaan kanssa. 

www.kotirinki.fi 
myynti@kotirinki.fi 
p. 010 425 3905 
sipoo@kotirinki.fi 
p. 040 529 4039 
 

01450 Vantaa 

 x 

Kotivelhot Oy SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: kotisiivous 

asiakaspalvelu@kotivelhot.fi  
p. 050 4900 794 

04340 Tuusula 
 x 

Kultaiset Hoitajat Oy Kotipalvelu sekä kotipalvelun tukipalvelut 
ja niihin rinnastettavat palvelut: ateria-, 
vaatehuolto-, siivous- ja saattajapalvelut 
sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät 
palvelut. 

https://www.kultaisethoitajat.fi  
050 475 0896 
osob.ali@kultaisethoitajat.fi  
 

00210 Helsinki 

x x 

Kuntouttava Kotipalvelu & 
fysioterapia Kunnon Päivät 
Oy 

Kotipalvelu ja kotipalvelun tukipalvelut; 
siivous, kodinhoito, vaatehuolto, ateria-, 
asiointi ja saattoapu 

essi.paivansalo@kunnonpaivat.fi  
www.kunnonpaivat.fi  
 
p. 044 2401 965 

01660 Vantaa 

x x 

mailto:mirjami67@gmail.com
mailto:kotipalvelu@hopeajoutsen.fi
http://www.kotirinki.fi/
mailto:myynti@kotirinki.fi
mailto:sipoo@kotirinki.fi
mailto:asiakaspalvelu@kotivelhot.fi
https://www.kultaisethoitajat.fi/
mailto:osob.ali@kultaisethoitajat.fi
mailto:essi.paivansalo@kunnonpaivat.fi
http://www.kunnonpaivat.fi/
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

Kuultava Mielenliike Oy Vammaisten kommunikaatio-opetus: 
viittomat, puhetulkkaus, kirjoitustulkkaus, 
tukiviittomat tms.) 

www.kuultava.fi  
p. 040 539 0075 
 

01200 Vantaa 
x  

Käsitys Oy Kommunikaatio-opetus (esimerkiksi 
tukiviittomien sekä muiden puhetta 
tukevien ja korvaavien 
kommunikaatiomenetelmien opetus) 
vammaisille ja kehitysvammaisille 

susanna.puurula@kasitys.fi  
p. 044 235 4139 
www.kasitys.fi  

67400 Kokkola 

x  

LG Toimitilapalvelut SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: siivous- ja 
pesupalveluja palvelutalojen, hoivakotien 
ja muiden asumisyksiköiden yleisissä 
asukastiloissa. 

www.huomenta.fi 
lgtoimitilapalvelut@huomenta.fi 
p. 044 303 3344 

01300 Vantaa 

 x 

Marja-Leena Kuosmanen Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: siivous ja 
kodinhoito. 

marja-
leena.kuosmanen@kotiportti.fi 
p. 0503516949 

00940 Helsinki 
 x 

Med Group Oy / !Avustaja- ja 
kotipalvelut ONNI 
Pääkaupunkiseutu 

Kotipalvelu sekä kotipalvelun 
tukipalveluihin rinnastettavana palveluna 
vammaisasiakkaiden henkilökohtainen 
avustaminen. 

www.onnihoiva.fi  
asiakaspalvelu@onnihoiva.fi  
p. 09 8564 6542 
 

01620 Vantaa 
 

x x 

Medi-B Oy Hoito- ja hoivapalvelut, kotipalvelu ja 
kotipalvelun tukipalvelut; asiointi- ja 
saattoapu, siivous, kodinhoito ja 
sosiaalista kanssakäymistä edistävät 
palvelut 

info@medi-b.fi 
p. 050 350 3219 

00410 Helsinki 

  

http://www.kuultava.fi/
mailto:susanna.puurula@kasitys.fi
http://www.kasitys.fi/
http://www.huomenta.fi/
mailto:lgtoimitilapalvelut@huomenta.fi
http://www.onnihoiva.fi/
mailto:asiakaspalvelu@onnihoiva.fi
mailto:info@medi-b.fi
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

M.J. Kuusiniemi Oy Kotipalvelu ja kotipalvelun tukipalvelut: 
(siivous, kodinhoito, ateria-, asiointi-, 
saattoapu sekä sosiaalista kanssakäymistä 
edistävät palvelut) sekä henkilökohtaista 
avustusta ikäihmisille, vammaisille ja 
lapsiperheille. 

puh. 0407732312 
mikko.kuusiniemi@gmail.com 

00840 Helsinki 

  

NonaFysio Kotipalvelu sekä sosiaalinen kuntoutus: 
Hevostoiminta 

p. 040 835 7128 
nonafysio@gmail.com 
 

00370 Helsinki 
  

Omegayksi Oy  Kotipalvelu, kotipalvelun tukipalvelut sekä 
niihin rinnastettavat palvelut; ulkoilu-, 
saatto- ja asiointiapu sekä sosiaalista 
kanssakäymistä edistävät palvelut sekä 
henkilökohtainen apu ikäihmisille, 
vammaisille ja lapsiperheille. 

info@omegayksi.fi  
p. 044 244 2642 

02760 Espoo 

x x 

Pk-kauppapalvelu 
(MixCar Oy) 

Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: kauppapalvelu 
(tilausten vastaanotto, tuotteiden 
kerääminen ja pakkaaminen, kuljetus 
kotiin ja tarvittaessa ostosten purkaminen 
kaappiin) 

kauppapalvelufi@gmail.com 
p. 041 522 6462 

00730 Helsinki 

 x 

Poutapolku Oy Ammatillinen tukihenkilötyö www.poutapolku.fi 
janne.telen@poutapolku.fi 
p. 044 0259030 

08100 Lohja 
x  

mailto:nonafysio@gmail.com
mailto:info@omegayksi.fi
mailto:kauppapalvelufi@gmail.com
https://poutapolku.fi/
mailto:janne.telen@poutapolku.fi
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

Premium Hoiva Oy Kotihoidon palvelut: kotipalvelu ja 
kotisairaanhoito. Kotipalvelun tukipalvelut 
ja niihin rinnastettavat palvelut 
ikääntyneille asiakkaille (henkilökohtainen 
avustaminen, kodinhoito, asiointi- ja 
saattamisapu, ruoanlaitto) 

tamanpa@gmail.com 
p. 040 960 8224 

04300 Tuusula 

x  

Prestige DR Hoito Ay Kotihoidon palvelut (kotisairaanhoito, 
kotipalvelu) 

prestigedrhoito@gmail.com 
p. 044 9710798 

01390 Vantaa   

ProHoiva Oy Kotipalvelu ja kotipalvelun tukipalvelut 
(siivous, kodinhoito, ateria-, asiointi-, 
saattoapu sekä sosiaalinen 
kanssakäyminen) 

www.prohoiva.fi 
info@prohoiva.fi 
p. 044 0401069 

00400 Helsinki 

x x 

ProNeuron Oy Sosiaalinen kuntoutus, sosiaalihuollon 
mielenterveystyö, perhetyö ja 
avomuotoinen perhekuntoutus.  

info@proneuron.fi 
0400 601991 

02650 Espoo 
  

Rakennus- ja Siivouspalvelu 
Arvet Oy 

SIIVOUS: 
Kotipalvelun tukipalveluna kotisiivous 

asiakaspalvelu@rakennusjasiivous.n
et  
p. 040 016 3581 

00870 Helsinki 
 x 

Rock Clean Oy  SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut; siivous- ja 
pesupalvelut, pihan hoito ja puutarhan 
kunnostus, lumen luonti, kodinhoito. 

www.rockclean.fi 
hannes.rooste@rockclean.fi 
p. 040 526 9837 

02820 Espoo 

  

mailto:tamanpa@gmail.com
mailto:prestigedrhoito@gmail.com
mailto:info@proneuron.fi
mailto:asiakaspalvelu@rakennusjasiivous.net
mailto:asiakaspalvelu@rakennusjasiivous.net
http://www.rockclean.fi/
mailto:hannes.rooste@rockclean.fi
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

Sam’s Care Oy 
 

Kotisairaanhoito ja kotipalvelu 
(lääkehoito, ravitsemus, suihkutusapu) 
sekä kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut (henkilökohtainen 
apu, kodinhoito ja siivous, virkistys- ja 
viriketoiminta, kauppa-apu, pienet 
pihatyöt) 

info@samcare.fi  
+358 44 986 8221 

02940 Espoo 

x x 

SCAC Oy SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: siivouspalvelu 
alihankintana palveluasumiseen ja 
palvelutaloihin. 

www.desitech.fi  
p. 040 185 8590 
kalle.saarelainen@scac.fi  

00720 Helsinki 

 x 

SIERA Kotihoito ja 
Kotipalvelut 

Kotipalvelu sekä kotipalvelun tukipalvelut 
ja niihin rinnastettavat palvelut: 
kotisiivous, asiointi- ja saattamisapu sekä 
henkilökohtainen avustaminen. 

hamza.daud1@gmail.com 
p. 046 583 8005 

02660 Espoo 

x x 

Sievä Tuki Oy Kotipalvelu sekä ammatillinen 
tukihenkilötoiminta. Kotipalvelun 
tukipalvelut ja niihin rinnastettavat 
palvelut: henkilökohtainen avustaminen. 

amelia.farahmire@gmail.com 
www.sievatuki.com 
p. 044 209 3288 

00810 Helsinki 

x x 

SihaCare Oy Kotipalvelu ja kotipalvelun tukipalvelut 
(mm. kotisiivous, sauna- ja 
kylvetyspalvelut sekä saattajapalvelut) 

www.sihacare.fi 
p. 040 663 3950 
sihacare2020@gmail.com 

00920 Helsinki 
x x 

Stella Kotipalvelut Oy 
 

Kotipalvelu sekä kotipalvelun tukipalvelut 
ja niihin rinnastettavat palvelut: 
henkilökohtainen apu (henkilökohtaisten 
avustajien tekemät kotihoidon avustavat 
palvelut sekä avustaminen vapaa-aikana). 
Omaishoitajan vapaan sijaistaminen. 

www.stella.fi 
asiakaspalvelu@stella.fi 
 
sallamaari.hamalainen@stella.fi  
p. 050 472 1352 
 

00380 Helsinki 

x x 

mailto:info@samcare.fi
http://www.desitech.fi/
mailto:kalle.saarelainen@scac.fi
mailto:hamza.daud1@gmail.com
mailto:amelia.farahmire@gmail.com
http://www.sievatuki.com/
https://www.sihacare.fi/
http://www.stella.fi/
mailto:asiakaspalvelu@stella.fi
mailto:sallamaari.hamalainen@stella.fi
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

Suomen Haavahoito Oy  Kotihoidon palvelut (kotisairaanhoito ja 
kotipalvelu), kotipalvelun tukipalvelut ja 
niihin rinnastettavat palvelut; saattamis-, 
asiointi-, ulkoilu-, ruoanlaitto- ja 
kodinhoitoapu sekä virkistyspalvelut 
vammaisille ja kehitysvammaisille 

www.haavahoito.fi 
asiakaspalvelu@haavahoito.fi 
 
p. 045 208 1969 

21555 Paimio 

x x 

SuperHoiva Oy Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut (saattaja-, siivous- 
ja alihankintana suoritettavat 
ateriapalvelut). 

www.superhoiva.fi 
superhoiva@gmail.com 
040 843 3650 

02210 Espoo  x 

Susannan kotiapu ja 
retkipalvelut 

Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut; saatto-, asiointi-, 
ulkoilu-, ruoanlaitto- ja kodinhoitoapu 
sekä virkistyspalvelut. Henkilökohtainen 
apu. 

susanna.kotiapu@gmail.com 
p. 0405866551 

00640 Helsinki 

 x 

Syke Kotipalvelut Oy / 
Scandinavian Style Home 
Health Agency Oy 

Kotihoidon palvelut (kotisairaanhoito, 
kotipalvelu) ja kotihoidon tukipalvelut 
(siivous, kauppa- ja ruoka-apu, asiointi- ja 
vaatehuolto). Henkilökohtainen apu. 

www.sykekotisairaanhoito.fi 
p. 0401806040 
sykekotisairaanhoito@gmail.com 

00570 Helsinki 

x x 

Tmi Iloluotain Sosiaaliohjaus ja ammatillinen 
tukihenkilötyö kehitysvammaisille 
henkilöille. Menetelminä mm. 
neuropsykiatrinen valmennus ja Green 
Care -toiminta. 

www.iloluotain.fi 
iloluotain@gmail.com 
p. 044 306 9293 
 

02780 Espoo 

x  

Tmi Marjo Kujala – Iloa ja 
energiaa 

Kotipalveluna ammatillinen 
tukihenkilötoiminta 
alihankintaperiaatteella Humana 
Avopalvelut Oy:n kautta. 

www.kujalamarjo.fi 
p. +358 40 527 4898 
kujalamarjo@hotmail.com  

04340 Tuusula 

x  

http://www.haavahoito.fi/
mailto:asiakaspalvelu@haavahoito.fi
http://www.superhoiva.fi/
mailto:superhoiva@gmail.com
mailto:susanna.kotiapu@gmail.com
http://www.iloluotain.fi/
mailto:iloluotain@gmail.com
http://www.kujalamarjo.fi/
mailto:kujalamarjo@hotmail.com
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

Tmi Mika Hyttinen Perhetyö ja ammatillinen 
tukihenkilötoiminta 

mika.hyttinen7@gmail.com 
p. 040 8216157 

06830 Kulloonkylä x  

Tmi Riitta Maliniemi Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: Kotisiivoukset ja 
tekstiilihuolto 

www.laventin.fi  
info@laventin.fi  
p. 050 591 0704 

00410 Helsinki 
 x 

Tmi Sairaanhoitaja 
T.Nieminen 

Kotipalvelut ja kotipalvelun tukipalvelut ja 
niihin rinnastettavat palvelut; siivous-, 
kodinhoito-, vaatehuolto-, ateria-, asiointi- 
ja saattoapu sekä sosiaalista 
kanssakäymistä edistävät palvelut, 
henkilökohtainen apu 

tiina.nieminen321@gmail.com 
 
p. 044-2012203 

01700 Vantaa 

x x 

Tmi Sonja Hartikainen Sosiaalialan muut palvelut: sosiaaliohjaus: 
hevosavusteinen terapia 

www.tmi-sonjahartikainen.fi 
info@tmi-sonjahartikainen.fi 
p. 040 764 3173 

00690 Helsinki 
x  

Tmi TupaToveri  Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: henkilökohtainen 
avustaminen, ateria-, vaatehuolto- ja 
siivouspalvelut, ulkoiluapu sekä sosiaalista 
kanssakäymistä edistävät palvelut.  

laura@tupatoveri.fi  
p. 050 308 6688  

04220 Kerava    x
  

Turvallista Arkea Oy Kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) 
sekä kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: saattaja- ja 
asiointipalvelu, vaatehuolto, kevyet 
siivoustyöt sekä sosiaalisen 
kansakäymisen edistäminen. Yritys 
erikoistunut erityisesti muistisairaiden 
lääkkeettömään muistihoitoon ja -
kuntoutukseen. 

www.turvallistaarkea.fi 
tarja.ahlman@gmail.com 
040 779 1731 

00390 Helsinki 

x x 

mailto:mika.hyttinen7@gmail.com
http://www.laventin.fi/
mailto:info@laventin.fi
mailto:tiina.nieminen321@gmail.com
http://www.tmi-sonjahartikainen.fi/
mailto:info@tmi-sonjahartikainen.fi
mailto:laura@tupatoveri.fi
http://www.turvallistaarkea.fi/
mailto:tarja.ahlman@gmail.com
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

Tuus-Siivous Tmi SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: kotisiivoukset 

www.tuussiivous.fi 
p. 0400 618 526 
info@tuussiivous.fi  

04500 Kellokoski 
 x 

Unelmakotipalvelu 
Oy/Akson Oy 

Kotihoidon palvelut (kotipalvelu ja 
kotisairaanhoito) ja kotipalvelun 
tukipalvelut sekä niihin rinnastettavat 
palvelut (pyykki- ja vaatehuolto, 
ruoanlaitto; siivouspalvelut: kotisiivoukset 
ja ikkunanpesut; asiointipalvelut: asiointi-, 
ulkoilu- ja saattoapu; henkilökohtainen 
apu). 

francis@akson.fi 
www.akson.fi/vantaa 
p. 040 415 5791 

01800 Klaukkala 

x x 

Validia Oy Kotipalvelun tukipalveluna 
henkilökohtainen avustaminen. 
Vaikeavammaisen henkilön välttämätön 
avustaminen päivittäisissä toimissa, 
työssä, opiskelussa, harrastamisessa, 
yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja/tai 
sosiaalisen vuorovaikutuksen 
ylläpitämisessä. 

www.validia.fi 
martina.lohiranto@validia.fi 
p. 020 33 1200 

00280 Helsinki 

 x 

Viisi Vuodenaikaa Oy Hoito- ja hoivapalvelut ja kotipalvelun 
tukipalvelut sekä niihin rinnastettavat 
palvelut; kodinhoito-, ruoanlaitto- ja 
vaatehuoltoapu, asiointi-, ulkoilu- ja 
saattopalvelu, siivous- ja virkistyspalvelut 

www.viisivuodenaikaa.fi 
p. 040 5679561 
sinijuuti100@gmail.com 

02330 Espoo 

x x 

VIPARO- Viittomakieliset 
Palvelut Aro Oy 

Lasten ja nuorten ja vammaisten 
kommunikaatio-opetus: viittomat, 
puhetulkkaus, kirjoitustulkkaus, 
tukiviittomat tms.) 

viparo@viparo.com 
 
p. 040 3003333 

00700 Helsinki 

x  

http://www.tuussiivous.fi/
mailto:info@tuussiivous.fi
mailto:francis@akson.fi
http://www.akson.fi/vantaa
http://www.validia.fi/
mailto:martina.lohiranto@validia.fi
http://www.viisivuodenaikaa.fi/
mailto:viparo@viparo.com
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remonttityöt, lemmikkieläinten hoito), jotka Vantaan kaupunki hyväksyy ja valvoo 
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

Ystävä Laine Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut; siivous, saatto-, 
asiointiapu ja sosiaalista kanssakäymistä 
edistävät palvelut sekä henkilökohtainen 
apu 

torm.laine@gmail.com 
 
p. 050 540 5382 

00410 Vantaa 

 x 

Zeniori Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: siivous, 
pyykkihuolto, kaupassakäynti, ulkoiluapu. 
Henkilökohtainen apu. 

www.zeniori.fi 
p. 044 986 2757 
heidi@zeniori.fi  

02270 Espoo 

 x 

 

mailto:torm.laine@gmail.com
http://www.zeniori.fi/
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