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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 Mekataito Oy Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: kotisiivous, 
tekstiili- ja vaatehuoltopalvelut, 
ruokapalvelut, avustamis- ja 
asiointipalvelut sekä lisäksi pihatyöt ja 
tietotekniikassa avustaminen  

p. 040 520 6995 
www.mekataito.fi 

02760 Espoo 

 x 

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 

A-AS Oy Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut; siivous, 
kodinhoito-, saatto-, asiointi-, kauppa- ja 
ulkoiluapu 

p. 040 820 9898 
arjenpolku@gmail.com 
www.arjenpolku.com 
 

02620 Espoo 

 x 

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

turvapuhelin@addsecure.com 
010 408 8117 

00380 Helsinki 
x x 

Aidot palvelut Oy SIIVOUS 
Siivouspalvelut, kotipalveluiden 
tukipalvelut; ateria-, vaatehuolto-, siivous-
, kuljetus-, saattaja- sekä sosiaalista 
kanssakäymistä edistävät palvelut.  

p. 050 4400660 
sirpa.torn@aidotpalvelut.fi  
www.aidotpalvelut.fi/ 

05100 Röykkä  

 x 

Aliisa Seppänen Tmi SIIVOUS: 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: kotisiivous 

aliisa.seppänen98@gmail.com 
p. 044 295 5555 

01150 Sipoo 
 x 

file:///C:/Users/tiia.kotilainen/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/05F17TEV/www.mekataito.fi
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aarreavustajat.fi%2F&data=02%7C01%7Canna.nevalainen%40vantaa.fi%7Cc938e0d97bc9461c47d108d6f6384bea%7Cdad5d62c98304db09c1589befcc5cf3e%7C1%7C1%7C636967118999938680&sdata=3MctQch8XGKOlhCBlmQNVGpKlqEeGb%2BBVGsbJFv5wlI%3D&reserved=0
mailto:petteri@aarreavustajat.fi
mailto:arjenpolku@gmail.com
http://www.arjenpolku.com/
mailto:turvapuhelin@addsecure.com
mailto:sirpa.torn@aidotpalvelut.fi
https://www.aidotpalvelut.fi/
mailto:aliisa.seppänen98@gmail.com


Ilmoituksenvaraiset, yksityisiä sosiaalipalveluja tuottavat yritykset, Kotona asumisen tuki/Ikäihmiset 8.11.2022             
  

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 

2 

Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

Alina/Koti- ja hoivapalvelu 
Sarilla Oy 

Alina Hoivatiimin mukaiset hoito- ja 
hoivapalvelut sekä kotipalvelun 
tukipalvelut; siivous, kodinhoito-, ateria-, 
asiointi- ja saattoapu 

p. 044 455 6750 
sari.ruohonen@alinahoivatiimi.fi 
www.alinahoivatiimi.fi 

01600 Vantaa 

x x 

Ametro Oy Senioripalvelut SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut; kodin- ja 
pihaympäristön hoito, siivous- ja 
vaatehuoltopalvelut 

p. 020 152 5510 
info@ametro.fi 
www.ametro.fi 
 

00390 Helsinki 
 
 
 
 

 x 

Annavalo Oy SIIVOUS info@annavalo.fi 
www.annavalo.fi 
p. 040 544 8285 

00940 Helsinki 
 x 

Annellinen Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut; saatto- ja 
asiointipalvelu sekä sosiaalista 
kanssakäymistä edistävät palvelut 

p. 050 470 2950 
tmi.annellinen@gmail.com 
 

01370 Vantaa 

 x 

Annun hoivapalvelu Kotipalvelu, kotipalvelun tukipalvelut ja 
niihin rinnastettavat palvelut; siivous, 
kodinhoito, vaatehuolto, ruoanlaitto-, 
saatto-, asiointiapu ja virkistyspalvelut 

p. 045 78737633 
anuliina.vesanto@akson.fi 
www.akson.fi 
 

00700 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 
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

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 

  

AP-Kodin Apu Tmi Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut Itä-Vantaalla: 
siivous, kodinhoito, avustamis- ja 
asiointipalvelut 

p. 050 594 1646 
anne.pasanen@ap-kodinapu.fi 
www.ap-kodinapu.fi 
 

04260 Kerava 
 

 x 

ApuJuha Tmi Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut Länsi-Vantaalla: 
siivous, asiointi-, saattamis- ja ulkoiluapu 
sekä lisäksi tietokone- ja puhelinopastus ja 
kodin pienimuotoiset piha- ja korjaustyöt 

p. 040 179 6400 
apujuha@gmail.com 
 

02920 Espoo 

 x 

Aratto Oy SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut; siivous, kodin- ja 
pihaympäristön hoito sekä asiointi- ja 
saattopalvelu.  

p. 040 809 8707 
akseli.ratto@aratto.fi 
toimisto@aratto.fi 
www.aratto.fi 
 

01370 Vantaa 
 

 x 

ArkiAhkerat avoin yhtiö SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut; siivous-, 
kodinhoito-, vaatehuolto-, asiointi- ja 
saattopalvelu sekä sosiaalista 
kanssakäymistä edistävät palvelut 

p. 044 240 4000 
arkiahkerat@gmail.com 
www.arkiahkerat.fi 
 

00980 Helsinki 

 x 

Arvohoito Oy Hoito- hoiva- ja kodinhoitopalvelut sekä 
kotihoidon tukipalvelut: pyykkihuolto, 
siivous, ulkoilu- ja saattopalvelut sekä 
virkistyspalvelut.  

p. 050 366 6356 
info@arvohoito.fi 
www.arvohoito.fi 
 

01350 Vantaa 
 

x x 
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

Aspa Palvelut Oy Kotipalvelu ja kotipalvelun tukipalvelut; 
ruoanvalmistus-, asiointi- ja saattoapu, 
siivous, kodinhoito, ulkoilu sekä sosiaalista 
kanssakäymistä edistävät palvelut 

p. 0800 302 003 
palvelut@aspa.fi 
www.aspa.fi 
 

00700 Helsinki 

x x 

Astan Apu Kotipalvelun tukipalvelut sekä niihin 
rinnastettavat palvelut: siivous, muut 
kodinhoitopalvelut, henkilökohtainen apu, 
asiointiapu, seuranpito- ja saattopalvelut 
sekä lisäksi pihatyöt, lemmikkien hoito 

p. 050 545 2293 
 

02940 Espoo 
 

 x 

Attendo Oy Kotihoidon palvelut, hoito- ja 
hoivapalvelut 

p. 040 550 7358 
www.attendo.fi 

00181 Helsinki 
 

x x 

Aurinkoinen Kotipartio Oy SIIVOUS 
Kotihoidon tukipalvelut sekä niihin 
rinnastettavat palvelut; siivous, 
pihaympäristön hoito, asiointi- ja 
saattopalvelu sekä sosiaalista 
kanssakäymistä edistävät palvelut 

p. 050 502 6300 
www.aurinkoinenkotipartio.fi 
aurinkoinenkotipartio@gmail.com 

00700 Helsinki 

 x 

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 

Avustus- ja Kotipalvelu TH Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: ruoanlaittoapu, 
siivous, vaatehuolto, asiointi- ja 
saattajapalvelu, viriketoiminta ja lisäksi 
pihatyöt 

p. 040 838 2513 
tuulahdus.heikkinen@gmail.com 

02700 Kauniainen 

 x 
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5 

Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

Betesda-säätiö sr  Kotipalvelu ja kotipalvelun tukipalvelut ja 
niihin rinnastettavat palvelut; kodinhoito-, 
vaatehuolto-, ateria-, saatto- ja 
asiointiapu 

p. 040 166 2641 
minna.valtiala@betesda.fi 
www.betesda.fi 
 

00440 Helsinki 

x x 

Bridge Hoiva  Kotipalvelu sekä kotipalvelun tukipalvelut 
ja niihin rinnastettavat palvelut: siivous, 
saattaja-apu, pyykkihuolto 

bridgehoiva@gmail.com 
p. 040 615 2114 

00410 Helsinki 
x x 

Carmedec avoin yhtiö Hoito- hoiva- ja kodinhoitopalvelut sekä 
kotihoidon tukipalvelut: asiointi-, ulkoilu- 
ja saattopalvelut sekä siivous- ja 
virkistyspalvelut 

p. 045 860 7970 
info@carmedec.fi 
www.carmedec.fi 
 

00380 Helsinki 
 

x x 

Chagua Oy / Chagua 
Kotihoito 

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

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

 

02650 Espoo 

x x 

Charwn Hoitopalvelu Tmi Kotipalvelu charwen@yahoo.com 
044 077 0011 

01620 Vantaa 
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 

Citywork SOTE-palvelut 
Helsinki Oy 

Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: asiointi-, ulkoilu-, 
kodinhoito- ja ruoanlaittoapu, 
vaatehuolto sekä virkistyspalvelut 

pia.soderlund@medgroup.fi  
p. 044 7735 866 
 

01510 Vantaa 

 x 

Clean Spot Oy SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut; siivouspalvelu 

paivi.niemi@cleanspot.fi  
p. 040 562 8461 

00970 Helsinki 
 x 
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

CLEANii Kotipalvelun tukipalvelut: 
siivous, kauppapalvelu, ruoanvalmistus, 
pienimuotoiset pihatyöt 

CLEANii.kotipalvelu@gmail.com  
p. 040 729 3147 

01700 Vantaa 
 x 

Clenix Oy SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: kotisiivous, 
raivaussiivous ja muut kodinhoidolliset 
palvelut 

eija.tamminen@clenix.fi 
www.clenix.fi 
p. 050 352 5081 
 

04330 Lahela 
 

 x 

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

info@crosspointhc.fi 
 p. 050 596 9338 
 

00180 Helsinki 

x x 

Debora Oy Kotihoidon palvelut: kotisairaanhoito ja 
kotihoiva, kodinhoidollinen apu, 
asiointiapu, henkilökohtainen 
avustaminen ja kotikuntoutus 

sari.koivistoinen@debora.fi 
www.debora.fi 
p. 010 320 8833 

00440 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 

DoMedi Oy Kotihoidon palvelut: kotisairaanhoito ja 
kotihoiva, pyykkihuolto, siivous, ulkoilu- ja 
saattopalvelu.  

saija.toropainen@toimivakoti.fi 
p. 050 526 1290 
www.toimivakoti.fi  
p. 029 3400 930 
 

00280 Helsinki 
 

x x 

Donita Siivous- ja pesulapalvelut 

 
beqir.percuku@huomenta.fi  
p. 050 359 2528 
 

01450 Vantaa 
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

Eco Care Oy 
 

Päivähoitopalveluja ja 
päiväkeskustoimintaa vanhuksille 

info@ecocare.fi 
www.ecocare.fi 
p. 010 219 0900 
 

01510 Vantaa 
 

  x 

Eliittihoiva Oy Kotihoidon palvelut: kotipalvelut ja 
kotihoidon tukipalvelut, kotisairaanhoito 

piia.repo@eliittihoiva.fi 
www.eliittihoiva.fi 
p. 045 202 2722 
 

00260 Helsinki 
 

x x 

Elisa Inkeri/JES Kotipalvelut Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut; siivous, 
kodinhoito, vaatehuolto, asiointi-, saatto- 
ja ruoanlaittoapu, ohjaus, neuvonta sekä 
virkistyspalvelut 

jes.kotipalvelut@gmail.com  
www.jeskotipalvelut.fi 
p. 09 424 54476 
 

02650 Espoo 
 

 x 

Eloisa Care Kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) 
alihankintana 

eloisacare.fi@outlook.com 
p. 046 551 8562 

02230 Espoo 
x  

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

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

00440 Helsinki 

x x 

Emeraldia Kotipalvelun tukipalvelut (sosiaalista 
kanssakäymistä edistävät palvelut, ulkoilu- 
ja saattoapu, kodinhoitoapu). Toimii Tmi 
Hetki Aikaa -yrityksen alihankkijana. 

halonen.sirpa.m@gmail.com 
p. 040 522 9577 

01390 Vantaa 

 x 
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file:///C:/Users/tiia.kotilainen/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/05F17TEV/www.eliittihoiva.fi
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

EML-yhtiöt Oy Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut; siivous, 
vaatehuolto, asiointi- ja saattopalvelu, 
ruoanlaittoapu sekä sosiaalista 
kanssakäymistä edistävät palvelut 

marjaliisaeskelinen@hotmail.com  
p. 050 532 1827 
 

04410 Järvenpää 

 x 

Etäpalvelu Helmi Oy Sosiaalinen virike-, harrastus- ja 
virkistystoiminta kuvapuhelinpalveluna 

laura.teittinen@iki.fi  
p. 040 960 5266 

03100 Nummela 
 x 

Evinic Siivouspalvelu Oy SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut; siivouspalvelu 

evinic.oy@gmail.com 
p. 040 551 3224  

24101 Salo 
 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 

Filsan hoiva & Kotipalvelu 
Oy  

Kotihoito, kotipalvelu ja kotipalvelun 
tukipalvelut sekä niihin rinnastettavat 
palvelut; siivous, kodinhoito, ateria-, 
asiointi-, saattoapu sekä sosiaalista 
kanssakäymistä edistävät palvelut sekä 
tulkkaus- ja käännöspalvelut (arabi, 
somali, suomi ja englanti).  

filsan.hoivakotipalvelu@gmail.com 
 
p. 045 182 3795  
 

00940 Helsinki 

x x 

FINN-HOITO OY Kotihoidon palvelut: kotipalvelu ja 
kotisairaanhoito. 

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

00430 Helsinki 
x  

Flonrencia Oy Kotisairaanhoito, hoito- ja hoivapalvelut: 
perushoidolliset palvelut, kylvetykset, 
kuntoutujien hoito, saattohoito kotona tai 
laitoksessa, keskusteluapu 

info@terveydenhoitoklinikka.fi  
p. 040 964 2171 
 
 

00100 Helsinki 
 

x x 

mailto:marjaliisaeskelinen@hotmail.com
mailto:laura.teittinen@iki.fi
mailto:evinic.oy@gmail.com
mailto:fameranlahde@huomenta.fi
http://www.huomenta.fi/
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

Foibe Oy/ Diakoniasäätiö 
Foibe 

Kotisairaanhoito, kotipalvelu ja 
kotipalvelun tukipalvelut Foibekartanoon 
ja lähialueelle 

foibe@foibekartano.fi 
www.foibekartano.fi 
p. 09 851 851 

01400 Vantaa 
 x x 

Folkhälsan Välfärd Ab Hoivapalvelut sekä kotipalvelun 
tukipalvelut; ulkoilu- ja asiointiapu, 
kodinhoitopalvelut, ateria-, siivous- ja 
turvapalvelut Folkhälsanhuset  
i Vanda asukkaille 

monica.printz@folkhalsan.fi 
www.folkhalsan.fi 
p. 09 315 5780 ja 
p. 050 330 5237 

10600 Tammisaari 
 

x x 

Gradior Oy Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut; saatto-, asiointi- ja 
vaatehuoltoapu, siivous, kodin- ja 
pihaympäristön hoito sekä sosiaalista 
kanssakäymistä edistävät palvelut. Lisäksi 
pienimuotoiset korjaustyöt. 

anni.vilmunen@valitseminut.fi 
www.valitseminut.fi 
asiakaspalvelu@valitseminut.fi  
p. 050 560 9306 ja 
p. 050 336 5906 
 

07150 Laukkoski 
 

 x 

GR-siivous Oy SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: siivous- ja 
kodinhoitopalvelut, asiointi- ja 
ruoanlaittoapu sekä lisäksi erilaisia 
kodin huoltotöitä 

hannamari.mantynen@gr-siivous.fi 
www.gr-siivous.fi 
p. 040 574 0231 
 
toimisto@gr-siivous.fi  

04300 Tuusula 
 

 x 

Gubbe Sydänystävä Oy Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut 
Sosiaalista kanssakäymistä edistävät 
palvelut 

info@gubbe.io  
p. 040 835 8367 
www.gubbe.io  

20810 Turku 

 x 

Guk SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut; siivous, asiointi- ja 
saattopalvelu 

info@guk.fi 
www.guk.fi 
040 163 2511 
 

01710 Vantaa 

 x 

mailto:foibe@foibekartano.fi
http://www.foibekartano.fi/
mailto:monica.printz@folkhalsan.fi
file:///C:/Users/tiia.kotilainen/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/05F17TEV/www.folkhalsan.fi
mailto:anni.vilmunen@valitseminut.fi
http://www.valitseminut.fi/
mailto:asiakaspalvelu@valitseminut.fi
mailto:hannamari.mantynen@gr-siivous.fi
http://www.gr-siivous.fi/
mailto:toimisto@gr-siivous.fi
mailto:info@gubbe.io
http://www.gubbe.io/
mailto:info@guk.fi
http://www.guk.fi/
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

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

robleayan1@gmail.com 
p. 045 210 0386 
 

01200 Vantaa 
 x x 

Helgi Palvelut Oy SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut; siivouspalvelu 

helgi.helgipalvelut@gmail.com  
p. 040 035 4337 

04320 Tuusula 
 x 

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

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

12400 Tervakoski 

x x 

Hieronta Henriikka/Siivous 
Henriikka 

SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut; siivous, 
kodinhoito, pihaympäristön hoito, 
vaatehuolto, asiointi- ja saatto ja 
ruoanlaittoapu sekä sosiaalista 
kanssakäymistä edistävät palvelut 

tmihenriikka@gmail.com 
www.siivoushenriikka.fi 
p. 050 535 4381 
 

04320 Tuusula 
 
 

 x 

HelliE Oy Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: ulkoilu-, saatto-, 
asiointiapu sekä siihen liittyvä ohjaus ja 
neuvonta, ulkoilu- ja kodinhoitoapu sekä 
virkistyspalvelut. Lisäksi tekninen ohjaus ja 
neuvonta digitaalisten laitteiden käyttöön 

annamari@hellie.fi 
p. 045 630 7741 
info@hellie.fi  
www.hellie.fi  
 

00510 Helsinki 
 

 x 

Helppy Oy Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: ulkoilu-, saatto-, 
asiointiapu sekä siihen liittyvä ohjaus ja 
neuvonta, ulkoilu- ja kodinhoitoapu sekä 
virkistyspalvelut. Lisäksi tekniikkatukea ja 
käytön opastusta. 

info@helppy.fi 
p. 050 547 3340 
 
www.helppy.fi  
 

00150 Helsinki 

  

mailto:robleayan1@gmail.com
mailto:helgi.helgipalvelut@gmail.com
mailto:asiakaspalvelu@helmiinakotihoiva.fi
http://www.helmiinakotihoiva.fi/
mailto:tmihenriikka@gmail.com
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http://www.hellie.fi/
mailto:info@helppy.fi
http://www.helppy.fi/
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

Helsingin 
Diakonissalaitoksen Hoiva 
Oy 

Kotihoidon palvelut henkilökohtaisesta 
hoivasta ja turvasta ylläpitosiivoukseen 

anna-liisa.arjama@hoiva.fi 
p. 050 911 3006 
www.hoiva.fi  

00530 Helsinki 
 
 

x x 

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 

Hoitava Group Oy Kotihoito, kotipalvelu ja kotipalvelun 
tukipalvelut sekä niihin rinnastettavat 
palvelut; siivous, kodinhoito, ateria-, 
asiointi-, saattoapu sekä sosiaalista 
kanssakäymistä edistävät palvelut 

pietari.heikkila@hoitava.fi 
p. 044 536 0704 
hoiva@hoitava.fi 
www.hoitava.fi 
 

16310 Virenoja 
 

x x 

HoitoLehto Kotihoito, kotipalvelu ja kotipalvelun 
tukipalvelut sekä niihin rinnastettavat 
palvelut 

pia.lehto@hoitolehto.fi 
p. 044 241 3838 
info@hoitolehto.fi 
www.hoitolehto.fi 
 

07110 Hinthaara 

x x 

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

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

02920 Espoo 

x x 

mailto:anna-liisa.arjama@hoiva.fi
http://www.hoiva.fi/
mailto:maarit@hetkiaikaa.fi
http://www.hoitajasi.fi/
mailto:info@hoitajasi.fi
mailto:pietari.heikkila@hoitava.fi
mailto:hoiva@hoitava.fi
http://www.hoitava.fi/
mailto:pia.lehto@hoitolehto.fi
mailto:mira.hoiva247@gmail.com
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

Hoivaonni Oy Kotihoidon palvelut, vanhusten 
päivätoiminta (toimipiste Helsingissä) 

p. 045 261 1511 
annika@hoivaonni.fi 
09 615 00222 
info@hoivaonni.fi 
www.hoivaonni.fi 

00790 Helsinki 
 

x x 

Hoivapalvelu AH-APU Oy Kotona pärjäämisen tukeminen ja 
elämänlaadun kohentaminen, kotipalvelu 
ja hoiva-apu, omaishoitajan sijaistaminen, 
kuntoutus sekä palveluohjaus 

p. 045 261 1511 
annika@ah-apu.fi 
www.ah-apu.fi 

00790 Helsinki 
 

x x 

Hoivapalvelu Anne Oy Hoito- hoiva- ja kodinhoitopalvelut sekä 
kotipalvelun tukipalvelut mm: 
siivouspalvelu, vaatehuolto 

p. 044 256 9633 
Hoivapalveluanne@gmail.com 
www.hoivapalveluanne.com 

02630 Espoo 
 x x 

Hoivapalvelu Anneliina Oy Kotipalvelut, hoito- ja hoivapalvelut, 
siivous-, asiointi ja virkistyspalvelut 

p. 050 540 4247 
marianne.korjus@anneliina.net 
www.anneliina.net 
hoiva@anneliina.net 

04400 Järvenpää 
 

x x 

Hoivapalvelu Helmi&Toivo Kotihoito, kotipalvelu ja kotipalvelun 
tukipalvelut sekä niihin rinnastettavat 
palvelut 

p. 040 963 4535 
maarit@helmijatoivo.fi 
www.helmijatoivo.fi 
 

02780 Espoo 

x x 

Hoivapalvelu Härmä Oy Sairaanhoito-, hoiva- ja kodinhoitopalvelut  p.040 150 5777  
asiakaspalvelu@hoivapalveluharma.fi 

www.hoivapalveluharma.fi 

06750 Tolkkinen 
 x x 

Hoivapalvelu Solsidan Oy Terveydenhuolto-, sairaanhoito- ja 
sosiaalihuollon tukipalvelut sekä 
kotihoidon palvelut 

Hoivapalvelusolsidan@gmail.com 
P. 050 3010187 
Markus Storås 

02710 Espoo 
 x 

mailto:annika@hoivaonni.fi
file:///C:/Users/tiia.kotilainen/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/05F17TEV/www.hoivaonni.fi
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mailto:maarit.ekemode@suomi24.fi
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

Hoiva Mehiläinen Oy  
Hoiva Mehiläinen Kotihoito 
Pääkaupunkiseutu  
 
Ateriapalvelut: Mehiläinen 
Ateriaali Oy 

Kotihoidon palvelut: kotipalvelut ja 
kotisairaanhoito sekä kotipalvelun 
tukipalvelut mm: kotiateriapalvelut sekä 
turva-auttaja- ja turvapuhelinpalvelut 
 

www.hoivamehilainen.fi 
p. 010 414 0112 
 
Hoito- ja hoivapalvelut: 
Hanna Hutka-Ojanen 
hanna.hutka-ojanen@mehilainen.fi  
Ateriapalvelut: 
p. 020 581 3660 
ateriaali@mehilainen.fi  
Turvapalvelut: 
p. 020 581 3480 
turvapuhelin@mehilainen.fi  

00270 Helsinki 
 

x x 

Hoivapalvelu Pikkusisko/ 
Hyvinvointi ja 
kulttuuripalvelut 

Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: ruoanlaittoapu, 
siivous, kodinhoito, kauppa- ja asiointiapu, 
virkistyspalvelut 

p. 040 969 8879 
info@pikkusisko.fi 
www.pikkusisko.fi 
 

00730 Helsinki 
 

 x 

Huikea Addition Oy 
 

Vanhusasiakkaiden virkistyspalvelut 
hoivakodeille/ ei palvelua tällä hetkellä 
yksityisasiakkaille 

p. 050 359 5573 
www.huikea.org 

33210 Tampere 
   

Hulmua Oy Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: yhdessä tehden 
ruoanvalmistus, leivonta, ulkoilu, 
lautapelien pelaaminen, 
kulttuuritapahtumiin osallistuminen, 
uusien laitteiden ja nettipalvelujen käytön 
opastus, apuvälineiden hankinnassa 
opastaminen 

www.hulmua.fi 
info@hulmua.fi 
p. 050 384 4440 

00730 Helsinki 

 x 

file:///C:/Users/tiia.kotilainen/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/05F17TEV/www.hoivamehilainen.fi
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

Hyvinpitely Oy Sosiaaliohjaus, sosiaalista kuntoutus ja 
mielenterveystyö. Lähisuhdeväkivaltatyö. 

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

00210 Helsinki 
x  

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

00380 Helsinki 
x  

Händi Oy Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: siivous, 
pyykkihuolto, ruonlaitto, kauppa-, asiointi- 
ja saattoapu, ulkoiluapu sekä lisäksi piha- 
ja lumityöt sekä kodin pienet huoltotyöt, 
tietotekninen apu 

p. 040 825 4787 
paula@handioy.fi 

00920 Helsinki 
 

 x 

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 asumisyksiköiden yleisissä 
asukastiloissa alihankintana. 

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

01490 Vantaa 

 x 

http://www.hyvinpitely.fi/
mailto:yhteys@hyvinpitely.fi
http://www.hyvanhoidonpalvelut.fi/
mailto:juuso.hoviaro@hyvanhoidonpalvelut.fi
mailto:paula@handioy.fi
http://www.huomenta.fi/
http://www.huomenta.fi/
mailto:ugur.uygur@huomenta.fi
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

Ikicare Oy Kotisairaanhoito, kotipalvelut ja 
kotipalvelun tukipalvelut. Lisäksi 
neuvontaa ja ohjausta tietotekniikkaan. 

www.ikicare.fi 
info@ikicare.fi 
 
p. 040 714 7600  
helena.pesonen@ikicare.fi 
 

02380 Espoo 
 

x x 

Ilostu Oy Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: kauppa-apu, 
ruoanlaitto, kodin ylläpitosiivous, 
pyykkihuolto, saatto- ja kuljetusapu, 
ulkoiluseura. 

www.ilostu.fi 
iida.kujanpää@ilostu.fi 
p. 044 747 7409 

00520 Helsinki 

 x 

Innan palvelut Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: siivous, kauppa-
apu yms. 

p. 044 531 4752 
inna.sild@gmail.com 

00940 Helsinki 
  x 

Invalidiliiton Asumispalvelut 
Oy/ Validia asuminen 
 

Hoito- ja hoivapalvelut, kotisairaanhoito, 
kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: ateriointiapu, 
siivous, kodinhoito, vaatehuolto, asiointi- 
ja ulkoiluapu 

www.validia.fi 
p. 020 331200 
 
p. 044 465 0588 
aija.chrons@validia.fi 
 

00280 Helsinki 
 

x 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 

Jalkahoito Janoski  Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut; siivous, asiointi- ja 
saattoapu 

p. 040 737 4496 
jalkahoitojanoski@gmail.com 

04360 Tuusula 
 x 

https://www.ikicare.fi/
https://www.ikicare.fi/
mailto:info@ikicare.fi
mailto:helena.pesonen@ikicare.fi
http://www.ilostu.fi/
mailto:iida.kujanpää@ilostu.fi
http://www.validia.fi/
mailto:aija.chrons@validia.fi
http://www.hoivanova.fi/
mailto:minna.levo@hoivanova.fi
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

Jennin Kotisiivoukset Tmi SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut; siivous, 
kodinhoito ja vaatehuolto 

p. 0451759355 
jenninkotisiivoukset@gmail.com 

00550 Helsinki 

 x 

Johannan ArjenApu Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut; siivous, 
kodinhoito, vaatehuolto, asiointi-, 
saattoapu sekä sosiaalista kanssakäymistä 
edistävät palvelut 

www.johannanarjenapu.fi 
 
p. 0509102329 
Johannanarjenapu@gmail.com 

05800 Hyvinkää 

 x 

Kaarna terveyspalvelut Oy Hoito- ja hoivapalvelut, kotipalvelun 
tukipalvelut ja niihin rinnastettavat 
palvelut; siivous, kodinhoito, vaatehuolto, 
asiointi-, saattoapu sekä sosiaalista 
kanssakäymistä edistävät palvelut 

www.terveyskaarna.fi 
p. 0201 555 000 
info@terveyskaarna.fi 
 
p. 040 687 5151 
markus.harhio@terveyskaarna.fi 
 

01300 Vantaa 
 
 

x x 

Kajon Kotipalvelut Oy Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut; asiointi-, 
kodinhoito- ja saattoapu, pihatyöt, siivous 
ja virkistyspalvelut.  
 

www.kajonkotipalvelut.fi 
p. 040 126 1131 
info@kajonkotipalvelut.fi 
 
virpi.toivonen@kajonkotipalvelut.fi 
 

02270 Espoo 
 

 x 

Kanlungan Oy Kotipalvelu sekä kotipalvelun tukipalvelut 
ja niihin rinnastettavat palvelut: 
kotisiivous ja saattaja-apu 

kanlunganoy@yahoo.com 
p. 040 809 1385 

01620 Vantaa 
x x 

mailto:jenninkotisiivoukset@gmail.com
http://www.johannanarjenapu.fi/
http://www.terveyskaarna.fi/
mailto:markus.harhio@terveyskaarna.fi
http://www.kajonkotipalvelut.fi/
mailto:virpi.toivonen@kajonkotipalvelut.fi
mailto:kanlunganoy@yahoo.com
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

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. 0452094446 

02630 Espoo 

 x 

Kaunialan Sairaala Oy Hoiva- ja hoitopalvelut, siivous, 
ateriapalvelu ja neuvontapalvelu 

www.kauniala.fi 
p. 09 505 921 
 
p. 044 906 1600 
 
 

02700 Kauniainen 
 

x x 

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 

Kepposen kopla Oy Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut; asiointi- ja 
saattoapu. Henkilökohtainen apu. 
 

kepposenkopla@outlook.com 01370 Vantaa 

 x 

Keradur Service Oy Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: siivousta, 
vaatehuoltoa, asiointi- ja saattajapalvelua, 
ruokahuoltopalvelua, sosiaalista 
kanssakäymistä edistäviä ja tukevia 
palveluja  

www.keradur.fi 
p. 044 589 9941 
myynti@keradur.fi 

02170 Espoo 
 

 x 

http://www.karun.fi/
mailto:karun-palvelut@hotmail.com
http://www.kauniala.fi/
mailto:info@kenesthoiva.fi
http://www.kenesthoiva.fi/
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

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 

Keski-Uudenmaan Kotihoito 
Oy 

Hoiva- ja hoitopalvelut sekä kotipalvelun 
tukipalvelut; siivous, pyykkihuolto-, 
kodinhoito- ja saattoapu 

http://www.keskiuudenmaankotihoi
to.fi/ 
p. 040 538 1296 
terhi@keskiuudenmaankotihoito.fi 
 

04400 Järvenpää 

x x 

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

kiiltokoti@gmail.com 
p. 044 239 6652 

04300 Tuusula 
 x 

KittenApu Hoiva- ja hoitopalvelut sekä kotipalvelun 
tukipalvelut; siivous, pyykkihuolto- ja 
kodinhoitoapu  

 p. 0405753424 
dcmantila@gmail.com 

02650 Espoo 
x x 

Kodinpalvelut.net /  
Jobideaonline Oy 

Hoito-, hoiva- ja kodinhoitopalvelut, 
kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: kotisiivous, 
asiointi ja lisäksi pihatyöt sekä muut 
palvelut arjen askareisiin 

www.kodinpalvelut.net 
p. 0400 229 229 
asiakaspalvelu@kodinpalvelut.net 
 
  

02300 Espoo 
 

 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. 040 0857 664 
 

01360 Vantaa 

x x 

http://www.hoitoapu.fi/
mailto:raija@hoitoapu.fi
http://www.keskiuudenmaankotihoito.fi/
http://www.keskiuudenmaankotihoito.fi/
mailto:kiiltokoti@gmail.com
mailto:kohepalvelut@gmail.com
mailto:anu.konttila@alinahoivatiimi.fi
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

Korsan Hoivapalvelut Oy Kotihoidon palvelut (kotisairaanhoito ja 
kotipalvelu) ja kotihoidon tukipalvelut. 

Pius.korir@outlook.com 
050 4783 075 
Pius Korir 

02180 Espoo 
  

Kotiapu Kodinhelmi 
  
 

Hoiva- ja kotipalvelut Tikkurilan 
lähialueelle, muistisairaiden hoito, 
omaishoitajan sijaisuus, asiointipalvelut, 
ulkoiluapu, virkistyspalvelut ja pienet 
pihatyöt 

www.kodinhelmi.fi 
p. 040 575 7222 
kodinhelmi@gmail.com  

01300 Vantaa 
 

x x 

Kotiapu Koiso SIIVOUS 
Siivous- ja kodinhoitopalvelut 

p. 050 460 7298 
kotiapukoiso@gmail.com 

01480 Vantaa 
 

 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 

Kotihoiva Ilona Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut; siivous, asiointi- ja 
saattopalvelu sekä virkistystoiminta 

www.kotihoivailona.fi 
p. 044 296 2231 

00630 Helsinki 
 x 

Kotihoito Päiväkumpu Oy/ 
Kotisiivous Päiväkumpu Oy 

Kotihoidon palvelut (kotisairaanhoito, 
kotipalvelu) ja kotihoidon tukipalvelut 
(siivous, kauppa- ja ruoka-apu, asiointi- ja 
vaatehuolto) sekä senioreiden neuvonta-
apu ja palveluohjaus 
 

www.kotihoidopaivakumpu.fi 
p. 050 400 1256 
info@kotihoitopaivakumpu.fi  
 
www.kotisiivouspaivakumpu.fi 

p. 050 421 3789 
info@kotisiivouspaivakumpu.fi 

00240 Helsinki 
 

x x 

Kotileena Oy SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: kotisiivoukset 

www.kotileena.fi 
p. 044 308 9960 
uusimaa@kotileena.fi 
 

70700 Kuopio 
 

 x 

mailto:Pius.korir@outlook.com
mailto:aadan.ibrahim@gmail.com
http://www.kotihoivailona.fi/
http://www.kotihoidopaivakumpu.fi/
mailto:info@kotihoitopaivakumpu.fi
http://www.kotisiivouspaivakumpu.fi/
http://www.kotileena.fi/
mailto:uusimaa@kotileena.fi
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

Kotilena Oy / Clain 
Siivouspalvelut Oy 

SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut 

www.kotileena.fi 
p. 044 308 9960 
uusimaa@kotileena.fi 
 

01390 Vantaa 

 x 

Kotileena Oy / 
Kahvilachristel 

SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: kotisiivoukset 

www.kotileena.fi 

p. 044 308 9960 
uusimaa@kotileena.fi  

01370 Vantaa 
 x 

Kotileena Oy / Kotisiivous 
Sini 

SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: kotisiivoukset 

www.kotileena.fi 

p. 044 308 9960 
uusimaa@kotileena.fi 

00940 Helsinki 
 x 

Kotileena Oy / 
Kuningasverhot 

SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: kotisiivoukset 

www.kotileena.fi 

p. 044 308 9960 
uusimaa@kotileena.fi  

01200 Vantaa 
 x 

Kotileena Oy / MA Palvelut SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: kotisiivoukset 

www.kotileena.fi 
p. 044 308 9960 
uusimaa@kotileena.fi 
 

02510 Oitmäki 

 x 

Kotileena Oy / Mari Laatu 
Kotisiivous Oy 

SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: kotisiivoukset 

www.kotileena.fi 
p. 044 308 9960 
uusimaa@kotileena.fi 
 

02940 Espoo 

 x 

Kotileena Oy / Pupujussikat 
Ky 

SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut 

www.kotileena.fi 
p. 044 308 9960 
uusimaa@kotileena.fi 
 

00850 Helsinki 

 x 

Kotileena Oy / Kotipalvelu 
UP (Ruskeasuon PC-palvelu) 

SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: kotisiivoukset 

www.kotileena.fi 
p. 044 308 9960 
uusimaa@kotileena.fi 

01610 Vantaa  x 

http://www.kotileena.fi/
mailto:uusimaa@kotileena.fi
http://www.kotileena.fi/
mailto:uusimaa@kotileena.fi
http://www.kotileena.fi/
mailto:uusimaa@kotileena.fi
http://www.kotileena.fi/
mailto:uusimaa@kotileena.fi
http://www.kotileena.fi/
mailto:uusimaa@kotileena.fi
http://www.kotileena.fi/
mailto:uusimaa@kotileena.fi
http://www.kotileena.fi/
mailto:uusimaa@kotileena.fi
http://www.kotileena.fi/
mailto:uusimaa@kotileena.fi
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

Kotileena Oy / Tmi Kalev 
Luha 

SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: kotisiivoukset 

www.kotileena.fi 
p. 044 308 9960 
uusimaa@kotileena.fi 

02360 Espoo 
 x 

Koti- ja sairaanhoitopalvelu 
Hoivalähde Oy 

TIKKURILAN suuralueen kotihoito.  
OMAISHOITO. MUISTISAIRAAT. Kotihoito. 
Kotisairaanhoito (mm. verinäytteet).  
Kotisiivous.  

p. 050-4729000/Tytti Suanto 
info@hoivalahde.fi 
www.hoivalahde.fi 

01370 Vantaa 

x x 

Koti-Medi Oy Kotisairaanhoito, hoivapalvelut, kodin 
turvallisuuteen liittyvät pienet korjaus-  
ja muutostyöt sekä kotisiivous 

www.koti-medi.fi 
p. 09 679438 ja  
050 440 8404 
info@koti-medi.fi 
maritel.kurittu@koti-medi.fi 

00210 Helsinki 

 

x x 

Kotipalvelu Alva SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: siivous, asiointi- ja 
saattopalvelu, pihaympäristön hoito sekä 
sosiaalista kanssakäymistä edistävät 
palvelut 

www.kotipalvelualva.fi 
p. 050 472 2300 
stina@kotipalvelualva.fi 

01510 Vantaa 

 x 

Kotipalvelu Apu ja Seura 
Tmi 

Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: asiointi-, saatto-  
ja ulkoiluapu, ruoanlaitto- ja kauppa-apu, 
pyykkihuolto, avustaminen hygienian 
hoidossa ja kodinhoidollisissa tehtävissä 

p. 050 300 5648 
 

00240 Helsinki 
    

 x 

Kotipalvelu Askar Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut (siivous, asiointi, 
ulkoilu- ja saattoapu, seurustelu) lähinnä 
Länsi-Vantaan asiakkaille 

p. 040 760 5669  
 

01600 Vantaa 

 x 

http://www.kotileena.fi/
mailto:uusimaa@kotileena.fi
mailto:info@hoivalahde.fi
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hoivalahde.fi%2F&data=05%7C01%7Canne.toikko%40vantaa.fi%7C34e6aeb5632c457d44fd08da8feb57be%7Cdad5d62c98304db09c1589befcc5cf3e%7C0%7C0%7C637980538201526794%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=izbN9G2PzsblQVRSwnKJJGFhjVrA65w0L2ph2dsUVj0%3D&reserved=0
http://www.kotipalvelualva.fi/
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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 
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

Kotipalvelu A. Nyrjä SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut (siivous, asiointi, 
ulkoilu- ja saattoapu, seurustelu) 

https://www.facebook.com/Kotipalvelu
-A-Nyrjä-Oy-207216382816015/ 

p. 0405880589 
anneli.nyrja@gmail.com 

04260 Kerava 

 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. 045 250 3441 

01650 Vantaa 

x x 

Kotipalvelu/Hemtjänst 
Wilma Oy 

Kotipalvelu ikääntyneille asiakkaille 
(pääosin alihankkijana toimien). 

kotipalveluwilma@gmail.com 
p. 044 281 4339 

11250 Helsinki 
x  

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

www.kotipalveluheureka.fi 
p. 040 708 6895 
b.salmenautio@kotipalveluheureka.
fi 

01300 Vantaa 
 

x 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 

Kotipalvelu Kamomilla Tmi Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: kotisiivous, 
ruoanlaitto, pyykkihuolto, avustamis-, 
asiointi-, seurustelu-, ja saattopalvelut  
sekä omaishoitoon liittyvät palvelut 

www.kotipalvelukamomilla.fi 
info@kotipalvelukamomilla.fi 
p. 045 107 4488 
 

01650 Vantaa 
 

 x 

Kotipalvelu Mehiläinen Oy Kotihoidon ja kotisairaanhoidon palvelut 
 

www.mehilainen.fi/palvelut-kotiin-
kotipalvelu-mehilainen 
p. 010 414 00 
markku.pikkarainen@mehilainen.fi 

00260 Helsinki 
 

x x 

https://www.facebook.com/Kotipalvelu-A-Nyrjä-Oy-207216382816015/
https://www.facebook.com/Kotipalvelu-A-Nyrjä-Oy-207216382816015/
mailto:info@kotipalvelueve.fi
mailto:kotipalveluwilma@gmail.com
mailto:kotipalvelu@hopeajoutsen.fi
http://www.kotipalvelukamomilla.fi/
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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 
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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. 

www.kotipalvelumirjami.fi 
mirja@kotipalvelumirjami.fi 

p. 041 5034830 

01610 Vantaa 

 x 

Kotipalvelu TopAkka Tmi Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat kotipalvelut: kodin ylläpito- 
ja auttamispalvelut, ateria-, 
kotiruokapalvelut sekä asiointi- ja 
yhdessäolopalvelut sekä pihatyöt 

www.topakka.fi 
asiakaspalvelu@topakka.fi 
p. 040 564 7362 
pmakel28@welho.com 

01650 Vantaa 
 

 x 

Kotipalvelu Ykköset Kotipalvelut, tukipalvelut sekä hoiva- ja 
hoitopalvelut 
 

www.kotipalvelu1.fi 
kotipalvelu@kotipalvelu1.fi 
p. 020 7411 690 
p. 0400 717595 
veera.leppanen@kotipalvelu1.fi 

02260 Espoo 
 

x x 

Kotirinki Oy SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat kotipalvelut: 
kotisiivouspalvelut. 

www.kotirinki.fi 
kotirinki@kotirinki.fi 
 
p. 010 425 3900 

13130 Hämeenlinna 

 x 

Kotirinki Haaga/ T:mi Iveder 
 

SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat kotipalvelut: 
kotisiivouspalvelut. 

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

00690 Helsinki 

 x 

Kotirinki Helsinki Kamppi SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat kotipalvelut: 
kotisiivouspalvelut. 

Kamppi@kotirinki.fi 
Felipe Knodia 
045 3323 243 

00810 Helsinki 

 x 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kotipalvelumirjami.fi%2F&data=02%7C01%7Canne.toikko%40vantaa.fi%7C6e8def5450a240cdbfa608d806eda3bc%7Cdad5d62c98304db09c1589befcc5cf3e%7C0%7C1%7C637266965011205961&sdata=gfGWyIIe%2BKZNqtA5GyrYNzw2QAmxcuGyEXV3w73LUEE%3D&reserved=0
mailto:mirja@kotipalvelumirjami.fi
http://www.topakka.fi/
http://www.kotipalvelu1.fi/
http://www.kotirinki.fi/
mailto:kotirinki@kotirinki.fi
http://www.kotirinki.fi/
mailto:myynti@kotirinki.fi
mailto:Kamppi@kotirinki.fi
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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 
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

Kotirinki Malminkartano/ 
T:mi Kaunokainen Bellis 

SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat kotipalvelut: 
kotisiivouspalvelut. 

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

01640 Vantaa 

 x 

Kotirinki Vantaan 
Kanerva/Aurinkopaja 

SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat kotipalvelut: 
kotisiivouspalvelut 

www.kotirinki.fi  
myynti@kotirinki.fi  
aurinkopajatarina@gmail.com  
p. 044 980 6595 
 

00730 Helsinki 

 x 

Kotirinki Nurmijärvi/ 
Aila Laisi Tmi 

SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: 
kotisiivouspalvelut  

www.kotirinki.fi 
myynti@kotirinki.fi  
p. 010 425 3905 
nurmijärvi@kotirinki.fi  
p. 040 530 2583 
 

01900 Nurmijärvi 

 x 

Kotirinki Porvoo – Sipoo 
Maarit Leppänen 

Siivous 
Kotipalvelun tukipalvelut: kotisiivous, 
vaatehuolto, ulkoiluapu, saattamispalvelu, 
ruoanlaitto ja kaupassakäynti yhdessä 
asiakkaan kanssa 

myynti@kotirinki.fi 
050 541 8861 
sipoo@kotirinki.fi 
 

06830 Kulloonkylä 

 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 

http://www.kotirinki.fi/
mailto:myynti@kotirinki.fi
http://www.kotirinki.fi/
mailto:myynti@kotirinki.fi
mailto:aurinkopajatarina@gmail.com
http://www.kotirinki.fi/
mailto:myynti@kotirinki.fi
mailto:nurmijärvi@kotirinki.fi
mailto:myynti@kotirinki.fi
mailto:sipoo@kotirinki.fi
http://www.kotirinki.fi/
mailto:myynti@kotirinki.fi
mailto:sipoo@kotirinki.fi
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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 
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

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

kotisairaalabonitas@gmail.com  
p. 0400 379 271 

07970 Ruotsinpyhtää 

x  

Kotisairaanhoito Elsa Oy Hoito- ja hoivapalvelut, kotipalvelu ja 
kotipalvelun tukipalvelut; asiointi- ja 
saattoapu, siivous, kodihoito ja sosiaalista 
kanssakäymistä edistävät palvelut 

https://www.elsa.fi/ 
p. 020 144 1110 
sanni.rytsola@elsa.fi 
 

02420 Jorvas 

x x 

Kotisiivous Sini SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: kotisiivoukset 

anne.sillman@gmail.com 

p. 045 128 8949 
 

00940 Helsinki 
 x 

Kotitorppa Hoiva- ja kotipalvelut, mm. omaishoidon 
sijaistus, henkilökohtainen avustaminen, 
pienet koti- ja pihatyöt, keskusteluapu 

http://kotitorppa.fi/ 
p. 041 545 5874 
jaana.kinnunen@kotitorppa.fi 

02860 Espoo 
 x x 

Kotitoverit Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: siivous, 
kodinhoitopalvelut, ulkoilu- asiointi ja 
saattopalvelut sekä lisäksi atk-apu ja 
sosiaalimediatuki ikäihmisille 

www.kotitoverit.fi 
info@kotitoverit.fi 
p. 045 612 7007 
 

00940 Helsinki 
 

 x 

Kotivelhot Oy SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: kotisiivous 

asiakaspalvelu@kotivelhot.fi  
p. 050 490 0794 

04340 Tuusula 
 x 

Kotona asuen Oy Kotipalvelut, apu sairaalasta kotiutuessa, 
muistisairaiden auttaminen, kodinhoitoon 
liittyvät palvelut: siivous, ruoka, 
pyykkihuolto sekä ulkoilu-, asiointi- ja 
seuranpito, viriketoiminta. Palvelualueena 
Vantaa.  

 www.kotonaasuen.fi 
p. 010 841 7400 
info@kotonaasuen.fi 
 

00380 Helsinki 
 

 x 

mailto:kotisairaalabonitas@gmail.com
https://www.elsa.fi/
mailto:sanni.rytsola@elsa.fi
http://www.kotileena.fi/
http://kotitorppa.fi/
http://www.kotitoverit.fi/
mailto:info@kotitoverit.fi
mailto:asiakaspalvelu@kotivelhot.fi
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kotonaasuen.fi%2F&data=02%7C01%7Canna.nevalainen%40vantaa.fi%7C5ba891bcdbdd43116f1908d6c97d7d3f%7Cdad5d62c98304db09c1589befcc5cf3e%7C1%7C0%7C636917938149654394&sdata=mvQaFSgM9QNfy7q8VZnd%2FLLwvlr5PM1GrtZxxCeXSU8%3D&reserved=0
mailto:info@kotonaasuen.fi
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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 
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

Kotova Oy SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut. Siivouspalvelut 
ikäihmisille.  

www.kotova.fi 
p. 044 219 4877 
 

00400 Helsinki 

 x 

Kultaiset Hoitajat Oy Kotipalvelu ja 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. 044 240 1965 

01660 Vantaa 
x x 

Laattasaneeraus Lin-Ko Oy, 
aputoiminimi Kotipalvelu 
Linko 

SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: kotisiivoukset ja 
raivaussiivoukset, vaatehuolto, 
kodinhoitopalvelut, asiointi- ja avusta- 
mispalvelut sekä lisäksi kodin pienet 
korjaus- ja huoltotyöt 

tarja@linko.fi 
p. 040 7556 333 
 
www.linko.fi  
 

04240 Talma 
 

 x 

Laatupalvelu Merja Mäntylä 
Oy/ Senioripalvelu Mams 

Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: ruoanlaitto- ja 
vaatehuoltopalvelut, ulkoiluapu, 
seuranpito sekä avustaminen päivittäisissä 
kotiaskareissa 

merja.mantyla@mams.fi 
p. 050 381 4608 
 
www.mams.fi  
 

01650 Vantaa 
 

 x 

Lainajalat Oy Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: saattaja- ja 
asiointipalvelut sekä ulkoilu-, keskustelu-, 
virkistys-, kodinhoito- ja avustamispalvelut 
arjessa selviytymisen tueksi 

lainajalat@gmail.com 
p. 050 560 6588 
 
www.lainajalat.fi 
 

05200 Rajamäki 
 

 x 

http://www.kotova.fi/
https://www.kultaisethoitajat.fi/
mailto:osob.ali@kultaisethoitajat.fi
mailto:essi.paivansalo@kunnonpaivat.fi
http://www.kunnonpaivat.fi/
mailto:tarja@linko.fi
http://www.linko.fi/
mailto:merja.mantyla@mams.fi
http://www.mams.fi/
mailto:lainajalat@gmail.com
http://www.lainajalat.fi/
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

Lasiir Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: saattaja- ja 
asiointipalvelut sekä ulkoilu-, keskustelu-, 
virkistys-, kodinhoito- ja avustamispalvelut 
arjessa selviytymisen tueksi 

lasiir@outlook.com 
p. 044 7818516 
Elina Lahti 

01730 Vantaa 

 x 

LauHe Oy  Kotipalvelut sekä kotipalvelun tukipalvelut 
ja niihin rinnastettavat palvelut 
(kotisiivous, asiointiapu) 

lauheoy@gmail.com  
p. 044 222 2914 
p. 045 634 8118 
www.lauhe.fi 

01390 Vantaa 

x x 

Lauran kotihoito Oy Kotipalvelut: kotihoito ja kotisairaanhoito 
sekä niihin rinnastettavat palvelut. 

info@laurankotihoito.fi  
p. 040 934 9479 
http://laurankotihoito.fi 

02240 Espoo 
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 

Lilyn kuntouttava 
viriketoiminta 

Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut; kuntouttamista 
arjen toiminnoissa, sosiaalista 
kanssakäymistä edistävät palvelut, saatto- 
ja asiointiapu 

p. 040 937 3005 
 
 

01300 Vantaa 

 x 

Lindan Kotipalvelu Oy SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: kotisiivous, 
ikkunanpesu, ruoanlaitto, kaupassa käynti 

www.lindankotipalvelu.fi 
p. 010 423 7780 
info@lindankotipalvelu.fi  
p. 0400 777 423 
 

00260 Helsinki 
 

 x 

mailto:lasiir@outlook.com
mailto:lauheoy@gmail.com
mailto:info@laurankotihoito.fi
http://www.huomenta.fi/
mailto:lgtoimitilapalvelut@huomenta.fi
http://www.lindankotipalvelu.fi/
mailto:info@lindankotipalvelu.fi
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

LORNA Home Care Service 
Oy 

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

p. 040 740 8222 01450 Vantaa 
x x 

      

Lumina Care Kotipalvelu sekä kotipalvelun tukipalvelut 
ja niihin rinnastettavat palvelut 
(ulkoilutusapu, sosiaalisen 
kanssakäymisen tukeminen, asiointi- ja 
saattamisapu, kodin ylläpitosiivous, 
leipominen, ostosten tekeminen 
verkkokaupan kautta). 

www.luminacare.fi 
info@luminacare.fi 
p. 040 962 7570 

22770 Riihimäki 

x x 

Luona Oy Kotihoito, kotisairaanhoito ja kotipalvelun 
tukipalvelut sekä omaishoitoon liittyvät 
palvelut  

suvi.salonen@barona.fi  
020 198 3444 
www.luona.fi/ 

00100 Helsinki 
 x x 

L&T Siivous Oy Siivous alihankintana 
Sosiaalipalvelun tukipalvelut 

Maria.koskela@lassila-tikanoja.fi 
Maria Koskela 
p. 050 385 1350 

00380 Helsinki 
 x 

Maalaus- ja siivouspalvelut 
Tmi Eija Kinnunen 

SIIVOUS  
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: siivous, kodin- ja 
pihaympäristön hoito, asiointi- ja 
saattopalvelu. 

www.maalausjasiivouspalvelut.com  
p. 040 558 5382 
 

01300 Vantaa 
 

 x 

Mari Laatu Kotisiivous Oy      

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

marja-
leena.kuosmanen@kotiportti.fi 
p. 050 351 6949 

00940 Helsinki 
 x 

http://www.luminacare.fi/
mailto:info@luminacare.fi
mailto:suvi.salonen@barona.fi
http://www.luona.fi/
mailto:Maria.koskela@lassila-tikanoja.fi
http://www.maalausjasiivouspalvelut.com/
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

Marjatta-Säätiö Kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa 
Marjatta-Säätiön palvelutaloihin 
(Paimenkatu 8, Paimenentie 2 ja Eteläinen 
Rastitie 12) 

www.vanhustenkotiapu.fi 
p. 09 874 141 
anu.kokko@marjattasaatio.fi 
p. 050 302 5605 

01360 Vantaa 
 

x x 

Me Hoidamme Oy  Kotihoidon palvelut ikääntyneille ja 
vammaisille  

hannasef@gmail.com 
p. 044 404 4048 

02230 Espoo 
x  

Med Group Oy / 

!Avustaja- ja kotipalvelut 
ONNI Pääkaupunkiseutu 

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

01620 Vantaa 

 
x  

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

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

00410 Helsinki 

x x 

Mehiläinen Ateriaali Oy Ateriapalvelu ja kauppapalvelu www.mehilainen.fi 
ateriaali@mehilainen.fi 
p. 020 581 3660 

00270 Helsinki 
 x 

Mehiläinen Hoivapalvelut 
Oy 

Kotihoito, hoito- ja hoivapalvelut www.mehilainen.fi  
p. 075 755 5500 
p. 010 287 0807   
p. 050 590 8759 

00270 Helsinki 
 

x x 

Meiju Teerioja tmi Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: asiointi-, saatto- ja 
ulkoiluapu, seuranpito ja avustaminen 
hygienian hoidossa 

p. 045 109 9229   
p. 045 168 9440 

00510 Helsinki 
 

 x 

mailto:anu.kokko@marjattasaatio.fi
mailto:hannasef@gmail.com
mailto:asiakaspalvelu@onnihoiva.fi
http://www.onnihoiva.fi/
mailto:info@medi-b.fi
http://www.mehilainen.fi/
mailto:ateriaali@mehilainen.fi
http://www.mehilainen.fi/
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

Menumat Oy Kotiateriapalvelut ateria-
automaattipalveluna 

www.menumat.fi 
asiakaspalvelu@menumat.fi 
P. 020 796 1550 
ulla.hammaren@menumat.fi 
p. 041 549 8443 

01530 Vantaa 
 

 x 

Mepeco Oy Siivouspalvelut hoivakodeissa asuville pertti.rytkonen@mepeco.fi 
p. 045 110 2033 

12400 Tervakoski 
 x 

Mielellesi Oy  Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: siivous, 
ateriointiapu, saatto- ja asiointipalvelut. 

pia.ekstrom@kolumbus.fi 
p. 040 849 2501 

02660 Espoo  
  

Minna-Marin Kotipalvelut Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: siivous, 
kodinhoito-, vaatehuolto-, saatto- ja 
asiointiapu sekä pihaympäristön hoito 

minnankotipalvelut@gmail.com 
p. 040 523 0805 
 
 

01730 Vantaa 
 

 x 

Miranja Oy Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: siivous, 
ateriointiapu, saatto- ja asiointipalvelut 

miranjaoy@gmail.com  
p. 040 864 4640 
 

01520 Vantaa 
  x 

Mivire Oy Kotipalvelu ja kotipalvelun tukipalvelut 
sekä niihin rinnastettavat palvelut; hoiva, 
kylvetys-, asiointi- ja ulkoiluapu, 
vaatehuolto, kodinhoito sekä siivous 

www.mummit.fi 
p. 045 111 3423 
info@mummit.fi 
 

00830 Helsinki 
 

x x 

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. 

mikko.kuusiniemi@gmail.com 
 
p. 040 773 2313 
 

00840 Helsinki 

  

http://www.menumat.fi/
mailto:asiakaspalvelu@menumat.fi
mailto:ulla.hammaren@menumat.fi
mailto:pertti.rytkonen@mepeco.fi
mailto:pia.ekstrom@kolumbus.fi
mailto:minnankotipalvelut@gmail.com
mailto:miranjaoy@gmail.com
http://www.mummit.fi/
mailto:info@mummit.fi
mailto:mikko.kuusiniemi@gmail.com
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

MM Siivouspalvelut Oy SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: siivous- 
kodinhoito- ja vaatehuoltopalvelu. 

info@mmsiivouspalvelut.fi 
p. 045 638 5774 
www.mmsiivouspalvelut.fi 
 

02340 Espoo 

 x 

Nexus-Senioripalvelut Oy  Kotipalvelun tukipalvelut: Neuvonta- ja 
ohjaus, sekä sosiaalista kanssakäymistä 
edistävät palvelut, ateria- ja 
kodinhoitopalvelut) 

tuula.korhonen@nexussenioripalvel
ut.fi 
p. 040 822 4020 
www.nexussenioripalvelut.fi 

0010 Helsinki 

 x 

Niskanen Svetlana Kotisairaanhoito, kotipalvelu ja 
kotipalvelun tukipalvelut 

p. 040 761 5077 
 

02650 Espoo 
 

x x 

NonaFysio Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut; kylvetyspalvelut, 
siivous, vaatehuolto, kauppa- ja muut 
asiointipalvelut sekä sosiaalista 
kanssakäymistä edistävät palvelut 
Kotipalvelu sekä sosiaalinen kuntoutus 

nonafysio@gmail.com 
p. 040 835 7128 

00370 Helsinki 

 x 

Nord-Medi Oy Hoito- ja hoivapalvelut ja kotipalvelun 
tukipalvelut sekä niihin rinnastettavat 
palvelut; saatto- ja asiointiapu sekä 
kodinhoito.  

anne.nord@nord-medi.fi 
p. 040 098 0808 
www.nord-medi.fi 
 

06100 Porvoo 
 

x x 

Näkemystoimisto Kide Oy/ 
Kide Siivous 

SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalveluna 
kotisiivouspalveluja 

kirsi.kupila@kidesiivous.fi 
p. 040 045 3604 
www.kidesiivous.fi 

02630 Espoo 
  x 

Omaishoitopalvelu Vohveli Kotipalvelu, kotipalvelun tukipalvelut sekä 
niihin rinnastettavat palvelut; ulkoilu-, 
saatto- ja asiointiapu sekä sosiaalista 
kanssakäymistä edistävät palvelut 

mikko@omaishoitopalvelu.fi  
p. 045 78 75 7784 
www.omaishoitopalvelu.fi  
 

00580 Helsinki 

x x 

mailto:info@mmsiivouspalvelut.fi
http://www.mmsiivouspalvelut.fi/
mailto:tuula.korhonen@nexussenioripalvelut.fi
mailto:tuula.korhonen@nexussenioripalvelut.fi
http://www.nexussenioripalvelut.fi/
mailto:nonafysio@gmail.com
mailto:anne.nord@nord-medi.fi
https://www.nord-medi.fi/
mailto:kirsi.kupila@kidesiivous.fi
http://www.kidesiivous.fi/
mailto:mikko@omaishoitopalvelu.fi
http://www.omaishoitopalvelu.fi/
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

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 

OR-Clean Oy SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut; siivous 

www.or-clean.fi 
p. 010 231 5600 
or@or-clean.fi 
p. 050 321 0979 

00511 Helsinki 
 

 x 

Osinko Finland Osuuskunta 
Oy 

SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: siivous ja 
kodinhoitopalvelut. 

info@osinkofinland.fi  
p. 0447149992 

01530 Vantaa 

 x 

Oy Medicum Services Ab Kotipalvelut, kotisairaanhoito- sekä 
kuntoutus-, asiointi-, neuvonta- ja 
virkistyspalvelut, ulkoilu- ja saattoapu 
sekä lisäksi lemmikkieläinten hoito sekä 
pienet piha- ja remonttityöt 

www.medicum.fi  
p. 010 321 1320 
tilaus@medicum.fi  
p. 010 321 1322 ja 
p. 050 594 8208 
pirkko.ekholm@medicum.fi  

00101 Helsinki 

x x 

PaacleCare Palvelut Tmi Kotipalvelu sekä kotipalvelun tukipalvelut 
ja niihin rinnastettavat palvelut: 
kotisiivous, vaatehuolto, saattajapalvelu, 
sosiaalista kanssakäymistä edistävä 
palvelu 

clementacgh@yahoo.com 
p. 044 251 6578 

02360 Espoo 

x x 

mailto:info@omegayksi.fi
http://or-clean.fi/
mailto:or@or-clean.fi
mailto:info@osinkofinland.fi
http://www.medicum.fi/
mailto:tilaus@medicum.fi
mailto:pirkko.ekholm@medicum.fi
mailto:clementacgh@yahoo.com
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

Palvelukauppa KodinOnni 
Oy 

Hoito- ja hoivapalvelut, kotisairaanhoito, 
kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: siivous, 
ruoanlaittoapu, vaatehuolto, asiointi, 
saatto- ja ulkoiluapu sekä lisäksi pienet 
piha- ja remonttityöt, kotieläinten hoito 

www. 
palvelukauppakodinonni.fi 
p. 020 754 5955 
p. 0400 796 965 
kirsi.mattila@palvelukauppakodinon
ni.fi 
tiina.heiskanen@ 
palvelukauppakodinonni.fi 

00790 Helsinki 
 

x x 

Palvelukoti Vantaan Kerttuli 
Oy 

Kotipalvelun perus-, hoiva- ja tukipalvelut 
(ruoanlaitto-, kauppa- ja asiointi-, sauna- 
ja kylvetys- sekä vaatehuoltoapu) 

www.vantaankerttuli.fi 
p. 050 436 4666 
ranja.rekomaa@vantaankerttuli.fi 

01420 Vantaa 
 

x  
x 

Palveluneliö Oy Kotisairaanhoito, kotipalvelu ja 
siivouspalvelut  

www.palvelunelio.fi 
p. 0400 466 712 
satu.hietanen@palvelunelio.fi 
p. 040 727 6011 

12100 Oitti 
 

x x 

Palvelus Roos Tmi Kotipalvelu sekä kotipalvelun tukipalvelut 
ja niihin rinnastettavat palvelut; siivous, 
ruoanlaitto-, saattamis- ja ulkoiluapu sekä 
vaatehuoltoapu 

sari@palvelusroos.fi 
p. 040 546 6326 
 
 

00810 Helsinki 

x x 

Paroniina Oy (Kotirinki Oy)  SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut; siivous 

kotirinki@kotirinki.fi  
                                                                                                                                                                                                                           
p. 010 425 3906 

01760 Vantaa 
  

Pasi Sutinen Oy/Kotona 
Asuen Seniorihoiva Oy 

Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: Ulkona 
liikkumisen tukeminen, pienimuotoinen 
siivoustyö, sosiaalisen kanssakäymisen 
tukeminen sekä henkilökohtainen apu. 

www.kotonaasuen.fi  
pasi.sutinen@kotonaasuen.fi  
p. 050 501 8374 

01610 Vantaa 

 x 

mailto:kirsi.mattila@palvelukauppakodinonni.fi
mailto:kirsi.mattila@palvelukauppakodinonni.fi
http://www.vantaankerttuli.fi/
mailto:ranja.rekomaa@vantaankerttuli.fi
mailto:satu.hietanen@palvelunelio.fi
mailto:sari@palvelusroos.fi
mailto:kotirinki@kotirinki.fi
http://www.kotonaasuen.fi/
mailto:pasi.sutinen@kotonaasuen.fi
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

Piika & Sisar Oy Kotihoidon palvelut (kotisairaanhoito, 
kotipalvelu) ja kotipalvelun tukipalvelut 
(siivous, kodinhoito sekä muut kodin 
palvelut) 

www.piika.fi 
palvelu@piika.fi  
p. 0207 641 641 
riitta.vierijarvi@piika.fi 

00100 Helsinki 
 

x x 

PiKa Puhtaus Oy  SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: Kotisiivous, muut 
kodinhoidolliset palvelut 

www.pikapuhtaus.fi 
siivoukset@pikapuhtaus.fi 
p. 045 197 6767 

00370 Helsinki 

 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 

Posti Oy Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut; seuranpito, 
asiointipalvelu, kodin- ja pihaympäristön 
hoito, ulkoiluapu, tervehdyskäynti sekä 
muu sosiaalinen kanssakäyminen 

www.posti.fi/kotipalvelut 
kotipalvelut@posti.com  
 
p. 050 345 8553 
 

00011 Posti 
 

 x 

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

tamanpa@gmail.com 
040 960 8224 

04300 Tuusula 

x x 

Prestige DR Hoito Ay Kotihoidon palvelut (kotisairaanhoito, 
kotipalvelu) 

prestigedrhoito@gmail.com 
p. 044 9710798 

01390 Vantaa 
  

http://www.piika.fi/
mailto:palvelu@piika.fi
mailto:riitta.vierijarvi@piika.fi
http://www.pikapuhtaus.fi/
mailto:siivoukset@pikapuhtaus.fi
mailto:kauppapalvelufi@gmail.com
http://www.posti.fi/kotipalvelut
mailto:kotipalvelut@posti.com
mailto:tamanpa@gmail.com
mailto:prestigedrhoito@gmail.com
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

Profiili Palvelut Oy SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: Kotisiivous, muut 
kodinhoidolliset palvelut 

www.profiili.com 
myynti@profiili.com 
p. 040 736 0595 
 
heli.karppi@profiili.com 
p. 040 567 0595 

33541 Tampere 
 

 x 

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 

Proxet Oy SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: kotisiivous, 
kauppa- ja saattoapu sekä lisäksi hiusten 
hoito- ja jalkahoitopalvelut kotiin 

www.proxet.fi 
p. 044 917 3103 
proxetoy@gmail.com 
p. 040 764 6933 

00420 Helsinki 
 

 x 

Puhdas Unelma Oy SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut; siivous- ja 
pesupalvelut. 

www.puhdasunelma.fi 
p. 045 246 6422 
info@puhdasunelma.fi 
 

01510 Vantaa 

 x 

Pupujussikat Ky SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut 

info@pupujussikat.fi 
p. 0400 674 568 
 

00850 Helsinki 
 x 

Rakennus- ja Siivouspalvelu 
Arvet Oy 

SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalveluna kotisiivous 

asiakaspalvelu@rakennusjasiivous.n
et  
p. 040 016 3581 

00870 Helsinki 
 x 

Recovery Kari Oy Kotipalvelut: kotihoito ja hoivapalvelut ja 
kotipalvelujen tukipalvelu; siivous-, 
asiointi-, saatto-, ateriapalvelua ja 
kanssakäymistä tukevat palvelut.  

www.recoverykari.com 
kari@recoverykari.com 
p. 0407283514 

02770 Espoo 

x  

http://www.profiili.com/
mailto:heli.karppi@profiili.com
http://proxet.fi/
mailto:proxetoy@gmail.com
http://www.puhdasunelma.fi/
mailto:info@puhdasunelma.fi
http://www.kotileena.fi/
mailto:asiakaspalvelu@rakennusjasiivous.net
mailto:asiakaspalvelu@rakennusjasiivous.net
mailto:kari@recoverykari.com
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

Rentojalka  
 

Kotipalvelut ja kotipalvelun tukipalvelut. 
Teknologiaturva kotiin.  
Aktiivinen kuntoutus, sairaanhoito sekä 
lääkäripalvelut ja lääkehuolto sekä ateria, 
siivous- ja vaatehuolto. 

salla.soineva@wallaton.fi 
 
p. 044 551 4787 

30420 Forssa 

x x 

Revontuli Hoiva Oy Kotipalvelu sekä kotipalvelun tukipalvelut 
ja niihin rinnastettavat palvelut: 
ulkoiluapu, sosiaalisen kanssakäymisen 
edistäminen (seuranpito), ruoan 
valmistus, asiointi- ja saattajapalvelut, 
kodin ylläpitosiivous.  

www.revontulihoiva.com 
yritys@revontulihoiva.com 
 

04320 Tuusula 

x x 

Reyes Hoitopalvelu Tmi Kotihoidon palvelut (kotipalvelu ja 
kotisairaanhoito) alihankintana yksityisille 
ja julkisille palveluntuottajille. 

jimsonreyes2015@gmail.com 
p. 040 567 1777 

00940 Helsinki 
x  

Riitan koti- ja siivouspalvelu 
Oy 

SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: kotisiivous, 
vaatehuolto, ruokahuolto sekä asiointi- ja 
kanssakäymistä tukevat palvelut 

www.riitansiivous.fi 
riitta.korpela@riitansiivous.fi 
p. 040 582 2173 
 

04430 Järvenpää 
 

 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 

 x 

Sahera Koti Puhtaaksi Oy SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: siivous ja 
kodinhoito.  

www.kotipuhtaaksi.fi 
p. 0409633866 
asiakaspalvelu@kotipuhtaaksi.fi 

33720 Tampere 

 x 

mailto:salla.soineva@wallaton.fi
http://www.revontulihoiva.com/
mailto:yritys@revontulihoiva.com
mailto:jimsonreyes2015@gmail.com
mailto:riitta.korpela@riitansiivous.fi
http://www.rockclean.fi/
mailto:hannes.rooste@rockclean.fi
http://www.kotipuhtaaksi.fi/
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

Sairaanhoitopalvelu 
Aamuvirkut  

Kotihoidon palvelut (kotisairaanhoito, 
kotipalvelu) ja kotihoidon tukipalvelut; 
kodinhoito-, saatto- ja ulkoiluapu 

p. 045 666 1177 
aamuvirkut@gmail.com 
 

05200 Rajamäki 
 x x 

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 

Sannan MoniPalvelu Oy SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut; siivous, 
pihanhoito, ruoanlaitto-, saattamis-, 
asiointi ja ulkoiluapu. Lisäksi 
lemmikkieläinten hoito. 

www.spalvelu.fi 
p. 040 049 1066 
sanna@spalvelu.fi 
 

01300 Vantaan kaupunki  
 

 x 

Senioriagentit Oy Palveluohjaus kotona asuville 
ikääntyneille henkilöille sekä muu 
sosiaalihuollon asiantuntijatoiminta 

www.senioriagentit.fi 
p. 050 409 7576 
nina.joenpolvi@senioriagentit.fi 

00210 Helsinki 
  x 

Seniorilo Oy/Iloiset Seniorit Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: asiointi-, 
avustamis- ja kodinhoitoapu, pyykkihuolto 
sekä virike- ja virkistyspalvelut 

www.iloisetseniorit.fi 
p. 040 588 3146 
seija@iloisetseniorit.fi 
p. 040 588 6438 
 

00130 Helsinki 
 

 x 

mailto:aamuvirkut@gmail.com
mailto:info@samcare.fi
http://www.desitech.fi/
mailto:kalle.saarelainen@scac.fi
http://www.spalvelu.fi/
http://www.iloisetseniorit.fi/
mailto:seija@iloisetseniorit.fi
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

Seniori IloA/ 
Hoivakoti Ellen Oy 

Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: ruonlaitto, ulkoilu, 
saatto- ja asiointipalvelut sekä ohjaus- ja 
neuvontapalvelut, muistitestien 
tekeminen 

www.senioriiloa.fi 
p. 045 189 3863 
seniori.iloa@gmail.com 

05400 Jokela 
 

 x 

Senioripalvelu Iloilme 
(Terminaalipalvelu Terex 
Oy) 

1. Kodinhoito (ylläpito- ja perussiivous, 
vaate- ja kodintekstiilihuolto, pienet kodin 
muutostyöt), 2. Huolenpito 
(ruoanvalmistus yhdessä), 3. Sosiaalisen 
kanssakäymisen edistäminen (kävely- ja 
ulkoiluseura, kotiaskareiden tekeminen 
yhdessä, apu harrastusten etsimisessä), 4. 
Muu apu (kauppa-apu, saattajapalvelut, 
kevyet pihatyöt, it-neuvonta ja 
lomakkeiden täyttämisessä avustaminen). 

p. 044 533 3012 
seniori.iloilme@gmail.com  

00750 Helsinki 

 x 

Senioripalvelut Luonasi Oy Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: siivous, ateria-, 
asiointi-, avustamis- ja kodinhoitoapu sekä 
sosiaalista kanssakäymistä edistävät 
palvelut sekä laki- ja asiakirjapalvelut 

kristina.pohja@luonasi.fi 
 p. 040 561 1583 

02550 Evitskog 

 x 

Services Netto SIIVOUS 
Kotipalvelu ja kotipalvelun tukipalvelut 
sekä niihin rinnastettavat palvelut: 
kotisiivous, vaatehuolto, ruoanlaitto sekä 
avustamis-, asiointi- ja saattajapalvelut 

www.servicesnetto.com 
asiakaspalvelu@sevicesnetto.com 
p. 044 349 8829 / 09 224 5112 
 

00700 Helsinki 
 

x x 

Seurana Oy Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut; asiointi- ja 
ulkoiluapu sekä seurustelu ja 
virkistyspalvelut 

www.seurana.fi  
p. 040 555 3235 
mirkasaarinen@seurana.fi  

00210 Helsinki 
 

 x 

mailto:seniori.iloilme@gmail.com
mailto:kristina.pohja@luonasi.fi
http://www.seurana.fi/
mailto:mirkasaarinen@seurana.fi
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

Senria Oy SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut; siivous, kodin- ja 
pihaympäristön hoito, vaatehuoltopalvelu 

www.senria.fi 
zeny.saneri@saneri.fi 
p. 0407759491 

01840 Klaukkala 

 x 

Servea Oy Kauppapalvelu www.kauppapalvelu.fi  
p. 050 431 0223 
asiakaspalvelu@kauppapalvelu.fi  

00131 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 

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

www.sihacare.fi 
p. 040 6633950 
sihacare2020@gmail.com  

00920 Helsinki 
x x 

Siivous- ja ateriapalvelu 
Pelargonia Oy 

SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: siivous, ateria-  
ja pitopalvelut sekä muut kotipalvelut 
Havukosken palvelukeskuksen ja 
lähiympäristön asiakkaille 

www.pelargonia.fi  
p. 050 434 3967 
 

01360 Vantaa 
 

 x 

Siivouspalvelu Puhtaax Oy SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut; siivous, asiointi- ja 
saatto, ruoanlaittoapu sekä sosiaalista 
kanssakäymistä edistävät palvelut 

www.puhtaax.fi 
p. 0207351490 
siivous@puhtaax.fi  

00930 Helsinki 

 x 

http://www.senria.fi/
mailto:zeny.saneri@saneri.fi
http://www.kauppapalvelu.fi/
mailto:asiakaspalvelu@kauppapalvelu.fi
mailto:hamza.daud1@gmail.com
https://www.sihacare.fi/
mailto:sihacare2020@gmail.com
http://www.pelargonia.fi/
http://www.puhtaax.fi/
mailto:siivous@puhtaax.fi
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

Silva Kotipalvelu Oy Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut (ulkoilutusapu, 
sosiaalisen kanssakäymisen tukeminen, 
asiointi- ja saattamisapu apteekkiin, 
kauppaan ja kulttuuritapahtumiin, 
aterioinnissa avustaminen). 

www.kotipalvelutsilva.fi 
p. 040706 6113 
tanjap.seitsonen@gmail.com  

02130 Espoo 

 x 

Sininauhasäätiö 
 

Puolimatkankoti Myrrin päihteettömät 
asumis- ja päiväkeskuspalvelut 

www.sininauhasaatio.fi 
hannu.karkkainen@sininauhasaatio.
fi 
p. 040 716 2105 

00500 Helsinki 
 

   x 

SiniVida Oy Kotihoidon palvelut (kotisairaanhoito, 
kotipalvelu) sekä kotipalvelun 
tukipalvelut, päihdehuollon palvelut 

www.medividahoiva.fi/etusivu.html 
 
kirsi.chime@medivida.fi  
 
 p. 050 462 3794  
 

00400 Helsinki 
 

x x 

Sivex Oy SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut: siivous- ja muut 
kodinhoitopalvelut, vaatehuolto, 
ruokahuolto ja asiointipalvelut 

www.sivex.fi 
p. 040 774 8085 
monika.poldkivi@sivex.fi 
p. 040 844 1929 

00560 Helsinki 
 

 x 

Sivina Oy SIIVOUS 
Kotipalvelut (siivous, asiointi, ulkoiluapu ja 
hygienia-apu) 

www.sivina.fi 
p. 029 000 1113 
jenni.morottaja@sivina.fi 
 

02630 Espoo 
 

 x 

S Kotisiivouspalvelut Oy SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut( kodin vaate-
huolto- ja siivouspalvelu sekä asiointiapu) 

www.stella.fi 
p. 027 689788 
asiakaspalvelu@stella.fi 

00210 Helsinki 
 x 

http://www.kotipalvelutsilva.fi/
mailto:tanjap.seitsonen@gmail.com
http://www.medividahoiva.fi/etusivu.html
mailto:kirsi.chime@medivida.fi
mailto:monika.poldkivi@sivex.fi
mailto:jenni.morottaja@sivina.fi
https://www.stella.fi/
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

SK Puhtaaksi Oy Siivous 
Kotipalvelun tukipalvelut: siivous, 
vaatehuolto ja puolesta asiointi 

Info@koditpuhtaaksi.fi 
Liina Juurikas 
p. 040 142 9986 

00770 Helsinki 
 x 

Sosiaali- ja Terveyspalvelu 
Silkkitie Oy 

Siivouspalvelut Attendo Oy:n 
hoivakodeille 

www.silkroad.fi 
info@silkroad.fi 
p. 040 067 7648 
marja-
leena.haimakainen@silkroad.fi 

05900 Hyvinkää 
 

  

Sotainvalidien Veljesliiton 
Uudenmaan piiri ry 

Kotipalvelun tukipalveluihin rinnastettava 
avustajatoiminta: siivous-, ruoanlaitto-, 
ulkoilu- ja asiointipalvelut Sotainvalidien 
Veljesliitto ry:n, Suomen 
Sotaveteraaniliitto ry:n, 
Rintamaveteraaniliitto ry:n  
Kaatuneitten Omaisten Liiton sotaleskille 

www.avustajatoiminta.fi 
heidi.aho@sotainvalidit.fi 
p. 050 406 1902 
 

00640 Helsinki 
 

 x 

Soyang Kotihoiva Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: asiointiapu, 
ruokahuolto, siivousapu, ulkoiluapu, 
vaatehuolto 

p. 045 146 6176 
 

01600 Vantaa 

 x 

SP-apu Oy SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut; siivous, 
kodinhoito-, vaatehuolto-, ruoanlaitto-, 
saatto- ja asiointiapu sekä sosiaalista 
kanssakäymistä edistävät palvelut 

www.spapu.fi 

sannamaija.pyrro@kolumbus.fi 
p. 040 911 6392 
 

01480 Vantaa 

 x 

mailto:Info@koditpuhtaaksi.fi
http://www.silkroad.fi/
mailto:heidi.aho@sotainvalidit.fi
http://www.spapu.fi/yrityksemme.html
mailto:sannamaija.pyrro@kolumbus.fi
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
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Stella Kotipalvelut Oy 
 
 
 
 
 

Kotipalvelu sekä kotipalvelun tukipalvelut 
ja niihin rinnastettavat palvelut: 
saattajapalvelu, asiointiapu, 
omaishoitajan vapaan mahdollistaminen. 
 
 

www.stella.fi 
asiakaspalvelu@stella.fi 

 
noora.rantanen@stella.fi  
p. 044 737 6345 

00380 Helsinki 
 

x x 

Suomen Avustajapalvelut 
Oy 

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

www.suomenavustajapalvelut.fi 
p. 0504344032 
taneli.tenhovuori@suomenavustaja
palvelut.fi 

02200 Espoo 

 x 

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

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

21555 Paimio 

x x 

Suomen Seniorihoiva Oy 
(Loistohoiva) 

Kotihoidon palvelut (kotisairaanhoito ja 
kotipalvelu), kotipalvelun tukipalvelut ja 
niihin rinnastettavat palvelut; saatto-, 
asiointi-, ulkoilu-, ruoanlaitto- ja 
kodinhoitoapu sekä virkistyspalvelut 

www.suomenseniorihoiva.fi 
info@suomenseniorihoiva.fi 
p. 010 324 9000 
 
my.sundelin@suomenseniorihoiva.fi 
p. 050 326 5571 

02100 Espoo 
 
 

x x 

SuperHoiva Oy Kotihoidon palvelut (kotipalvelu ja 
kotisairaanhoito) sekä kotipalvelun 
tukipalvelut ja niihin rinnastettavat 
palvelut (saattaja-, siivous- ja 
alihankintana suoritettavat 
ateriapalvelut). 

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

02210 Espoo 

x x 

http://www.stella.fi/
mailto:asiakaspalvelu@stella.fi
mailto:noora.rantanen@stella.fi
http://www.suomenavustajapalvelut.fi/
http://www.haavahoito.fi/
mailto:asiakaspalvelu@haavahoito.fi
http://www.suomenseniorihoiva.fi/
mailto:info@suomenseniorihoiva.fi
mailto:my.sundelin@suomenseniorihoiva.fi
http://www.superhoiva.fi/
mailto:superhoiva@gmail.com
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

Susannan kotiapu ja 
retkipalvelut 

Kotipalvelu ja 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 x 

S. Honkala – Omaishoidon 
apu 

Hoito- ja hoivapalvelut, kotipalvelun 
tukipalvelut ja niihin rinnastettavat 
palvelut: kodinhoito-, vaatehuolto-, 
ruoanlaitto-, saatto-, asiointi- sekä 
ulkoiluapu 

www.omaishoidonapu.fi 
 
sanna@omaishoidonapu.fi 
p. 050 596 0114 
 

00750 Helsinki 
 

x 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 

Taikatatsi Tmi Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: asiointiapu, 
ruokahuolto, siivousapu, ulkoilu, 
viriketoiminta, avustaminen hygienian 
hoidossa ja lisäksi kodin pienet huoltotyöt, 
lemmikkien hoito 

p. 044 532 7483 
info@taikatatsi.fi 
 
 

10120 Tähtelä 
 

 x 

Tarja Ahonen: Muutoksen 
voima 

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

www.muutoksenvoima.fi 
muutoksenvoima@gmail.com 
p. 040 594 0114 
 

02940 Espoo 
 

x x 

mailto:susanna.kotiapu@gmail.com
http://www.omaishoidonapu.fi/
mailto:sanna@omaishoidonapu.fi
http://www.muutoksenvoima.fi/
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

Tasokoti Oy SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: siivous-, 
pyykkihuolto-, kodinhoito- sekä asiointi- ja 
saattopalvelut 

p. 020 763 1700 
tasolaiset@tasolaiset.fi 
tuula.vattulainen@tasolaiset.fi 
 

00620 Helsinki 

 x 

Terveys- ja 
sairaanhoitopalvelu Viola 

Sairaanhoidolliset palvelut, kotipalvelut ja 
kotipalvelun tukipalvelut: 
henkilökohtainen huolenpito, 
ruoanlaittoapu, kodinhoidolliset työt ja 
asiointiapu  

www.hoitopalveluviola.fi 
p. 040 730 7504 
 

01610 Vantaa 
 

x x 

Terveysoperaattori Oy Kotipalvelun tukipalveluna OMA-seniori 
turvapalvelua monitorointisovelluksena 

www.terveysoperaattori.fi 
p. 0800 170 300 
hallinto@healthoperator.com 
 
riitta.tiuraniemi@ 
healthoperator.com 
p. 045 164 4340 

00510 Helsinki 
 

 x 

Tictum Oy Sairaalasta kotiutuneille ikäihmisille 
omatoimisuusvalmennus 

www.tictum.fi 
p. 050 395 0531 
tarja.honkalampi@tictum.fi 

40100 Jyväskylä 
  x 

Tmi Arjentoivo Kotipalvelut ja kotipalvelun tukipalvelut 
sekä niihin rinnastettavat palvelut; siivous, 
saatto-, asiointiapu sekä sosiaalista 
kanssakäymistä edistävät palvelut 

p. 045 214 5669 
arjentoivo@gmail.com 

01660 Vantaa 

x x 

Tmi Helgi Vaarman Kotipalvelut ja kotipalvelun tukipalvelut 
sekä niihin rinnastettavat palvelut; siivous, 
saatto-, asiointiapu sekä sosiaalista 
kanssakäymistä edistävät palvelut 

p. 0400354337 
tmihelgivaarman@gmail.com 

04320 Tuusula 

 x 

mailto:tuula.vattulainen@tasolaiset.fi
http://www.terveysoperaattori.fi/
mailto:hallinto@healthoperator.com
http://www.tictum.fi/
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

Tmi Kotiapu Mimi Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut; siivous-, asiointi- 
ja saattopalvelu sekä sosiaalista 
kanssakäymistä edistävät palvelut 

p. 040-7440898 01380 Vantaa 

 x 

Tmi Kotipalvelu Hopea 
Joutsen 

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

www.hopeajoutsen.fi 
p. 040 778 8829 
kotipalvelu@hopeajoutsen.fi 
 

01200 Vantaa 
 

x x 

Tmi Laura Isokangas SIIVOUS: 
Kotipalvelun tukipalveluna kotisiivoukset 

laurakatariina.isokangas@gmail.com  
p. 040 036 3455 

04230 Kerava 
 x 

Tmi Niskanen Svetlana Kotihoito, kotisairaanhoito ja 
jalkojenhoito 

www.hoivalana.fi 
info@hoivalana.fi 
040 761 5077 

02650 Espoo 
  

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 Siivouspalvelu Kari 
Toivonen 

SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut; siivous-, 
pihaympäristön hoito-, asiointi- ja 
saattopalvelu 

p. 040 6866192 
teija.toivonen@spkt.fi 
 
 

01380 Vantaa 
 

 x 

http://www.hopeajoutsen.fi/
mailto:kotipalvelu@hopeajoutsen.fi
mailto:laurakatariina.isokangas@gmail.com
http://www.hoivalana.fi/
mailto:info@hoivalana.fi
http://www.laventin.fi/
mailto:info@laventin.fi
mailto:tiina.nieminen321@gmail.com
mailto:teija.toivonen@spkt.fi
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

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 

Treid Oy SIIVOUS 
Kotihoidon tukipalvelut: kotisiivous, 
vaatehuolto, kaupassakäynti, seuranpito, 
ruoanlaitto ja lisäksi pihatyöt 
(pääsääntöisesti siivouspalvelut) 

www.treid.fi 
p. 040 735 1693 / 040 508 0110 
kotipalvelu@treid.fi 

01670 Vantaa 
 

 x 

Tukisiipi Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut; saatto-, asiointi-, 
kauppa-, keskustelu- ja ulkoiluapu 

www.tukisiipi.fi 
info@tukisiipi.fi 
p. 044 033 3993 

52520 Syväsmäki 
  x 

Tunne Hoiva Oy Hoito- ja hoivapalvelut sekä kotipalvelun 
tukipalvelut ja niihin rinnastettavat 
palvelut 

www.tunnehoiva.fi 
krista@tunnehoiva.fi 
p. 045 603 5337 
 

00830 Helsinki 
 

x x 

Turvallinen Koti AK Oy Kotipalvelun tukipalveluna Vega-
turvapalvelut 

p. 040 083 5744 
 

02151 Espoo 
 

 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:laura@tupatoveri.fi
http://www.tukisiipi.fi/
mailto:krista@tunnehoiva.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 

Työihminen Oy Kotihoidon palvelut: hoito-, hoiva- ja 
kodinhoitopalvelut sekä muut kotona 
asumista tukevat palvelut mm: asiointi, 
pihatyöt sekä lisäksi hiusten hoito- ja 
jalkojenhoitopalvelut kotiin 

www.tyoihminen.com 
tyoihminen@gmail.com 
p. 045 617 8575 
 

02760 Espoo 
 

x x 

Unelmakotipalvelu 
Oy/Akson Oy 

Kotihoidon palvelut (kotipalvelu ja 
kotisairaanhoito) sekä kotipalvelun 
tukipalvelut ja 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 

Uudenmaan Tehosiivous Oy SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut; siivous, 
kodinhoito, vaatehuolto, ruoanlaittoapu.  

www.uudenmaantehosiivous.fi 

info@uudenmaantehosiivous.fi 
p. 046 8113289 

01230 Vantaa 

 x 

Uudenmaan laatutyöt Oy SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut; siivous, kodin- ja 
pihaympäristön hoito, vaatehuolto- sekä 
asiointipalvelu 

www.uudenmaanlaatutyot.fi 
p. 045 808 3234 
asiakaspalvelu@uudenmaanlaatutyot.fi 
 

02920 Espoo 

 x 

http://www.tuussiivous.fi/
mailto:info@tuussiivous.fi
http://www.tyoihminen.com/
mailto:francis@akson.fi
http://www.akson.fi/vantaa
http://www.uudenmaantehosiivous.fi/
mailto:info@uudenmaantehosiivous.fi
http://www.uudenmaanlaatutyot.fi/
mailto:asiakaspalvelu@uudenmaanlaatutyot.fi
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

Vanhusten 
Palvelutaloyhdistys ry 
(markkinointinimi Mereo) 

Kotihoitopalvelut Liesitorin 
(Vaskivuorentie 12) ja Martinpuiston 
(Raappavuorenpolku 1) palvelutaloissa ja 
niiden lähiympäristössä asuville iäkkäille 
henkilöille 

www.mereo.fi 
p. 010 850 5341 
kaisa.pukkila@mereo.fi 
p. 0400 854739  
p. 010 850 5373  
 

00100 Helsinki 
 

x x 

Vantaan 4H-yhdistys ry Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut: siivous, asiointi- ja 
ulkoiluapu sekä seuranpito 

www.4hyhdistys.net 
p. 041 432 4074 
pks@4h.fi 

00260 Helsinki 
 
 

 x 

Vantaan Seniorihoiva Oy 
(LOISTOHOIVA) ent. Home 
Instead Seniorihoiva 

Kotipalvelut; hoitoa ja hoivaa, 
kotisiivousta ja muita kodinhoitopalveluja, 
ruoanlaittoa sekä avustamis-, seuranpito- 
ja asiointipalveluja lapsiperheille, 
vammaisille ja vanhuksille. 

vantaa@loistohoiva.fi 
010 8509510 

01600 Vantaa 

x  

VBE Service Oy SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut; siivouspalvelut 
 

www.ebvsiivous.fi 
p. 040 827 7930 
vbservice.bengt@gmail.com 

10300 Karjaa 

 x 

Vetula Oy Kotipalvelu sekä kotipalvelun tukipalvelut; 
kodinhoito-, ruoanlaitto- ja 
vaatehuoltoapu, asiointi-, ulkoilu- ja 
saattopalvelu, siivous- ja sosiaalista 
kanssakäymistä edistävät palvelut.  

sirpa.makela@vetula.fi  
www.vetula.fi  
040 560 0645 

01420 Vantaa 

x 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 

http://www.4hyhdistys.net/
mailto:vantaa@loistohoiva.fi
http://www.ebvsiivous.fi/
mailto:sirpa.makela@vetula.fi
http://www.vetula.fi/
tel:0405600645
http://www.viisivuodenaikaa.fi/
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

Vuomaari Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut; siivous, 
kodinhoito, pihaympäristön hoito, 
vaatehuolto-, saatto- ja asiointiapu sekä 
sosiaalista kanssakäymistä edistävät 
palvelut 

satumaavuori@gmail.com 
p. 050 354 8477 
 
 

04320 Tuusula 
 

 x 

Wallaton Oy  Kotipalvelut ja kotipalvelun tukipalvelut. 
Teknologiaturva kotiin.  
Aktiivinen kuntoutus, sairaanhoito sekä 
lääkäripalvelut ja lääkehuolto sekä ateria, 
siivous- ja vaatehuolto.  

Jaana Lähteenkorva  
puh. 040-831 6380 
jaana.lahteenkorva@wallaton.fi 
 
Pia Nurme  
puh. 040-178 9922 
pia.nurme@wallaton.fi 

30100 Forssa 

x x 

We-Company Oy SIIVOUS 
Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut; siivouspalvelut 

www.we-co.fi 
info@we-co.fi 
p. 045 1669906 

00380 Helsinki 
 x 

Westendin Darem 
Oy/Kotipalvelu Kastehelmi  

Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut; siivous, saatto-, 
asiointiapu ja sosiaalista kanssakäymistä 
edistävät palvelut 

www.kotipalvelukastehelmi.fi 
kotipalvelukastehelmi@outlook.com 
p. 044 243 0330 

00300 Helsinki 

x x 

www.KotiMaria.fi Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin 
rinnastettavat palvelut; ruoanlaitto-, 
vaatehuolto-, saatto-, asiointi-, ulkoilu, ja 
kodinhoitoapu, ylläpitosiivous  

www.kotimaria.fi 
tmi@kotimaria.fi 
p. 040 509 5055 
 

02430 Masala 
 

 x 

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 

mailto:satumaavuori@gmail.com
mailto:jaana.lahteenkorva@wallaton.fi
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http://www.we-co.fi/
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Ilmoituksenvaraiset, yksityisiä sosiaalipalveluja tuottavat yritykset, Kotona asumisen tuki/Ikäihmiset 8.11.2022             
  

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 
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Yrityksen nimi Palvelu Yrityksen yhteystiedot Postinumero P
S 
1 

P
S 
2 

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

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

02270 Espoo 
 x 

 

http://www.zeniori.fi/
mailto:heidi@zeniori.fi

