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Hyvinkäälle ennen vuotta 2019 rekisteröityneet yksityiset sosiaalipalveluntuottajat 
 

palveluntuottaja palvelu 
 
Aamuvirkut (Rajamäki),  
Kiljavaarantie 36, 05200 Rajamäki 
p. 045 666 1177,                            
aamuvirkut@gmail.com, 
www.aamuvirkut.com 
   

sairaanhoitopalvelut 

Care help Tarja Pitkäniemi (Jokela),   
Paavolankuja 5 B, 05400 Jokela        
p. 044 022 0961 
  

siivous, kodinhoito, perushoito, hoivatyö, asiointi 

ESATeSK Oy (Hyvinkää), 
Jaakonkatu 4 05900 Hyvinkää  
p. 020 759 8850,  
siivouspalvelu@esatesk.fi tai    
esatesk@gmail.com 
  

kodinhoito: mm. siivous, kodinhoito ja asiointi 

Hoiva ja Huolto M&J (Hyvinkää),       
Kytäjänkatu 9 as 3 05830 Hyvinkää               
p. 040 557 9780                 
hoiva.huolto@pp.inet.fi 
  

kotipalvelu: siivous, kodinhoito, perushoito, hoivatyö, asiointi, 
pienet pihatyöt (EI pienet kotityöt) ulkoilu ja virkistys 

Hoiva- ja hyvinvointipalvelu Oona&Olavi 
(Hyvinkää), 
p. 050 521 3924,  
sari@raikka.com 
  

hyvinvointipalvelut, pienet kotityöt, ulkoilu, virkistys/hinta 
sopimuksen mukaan 

HoivaHäme oy,  
Kauppakuja 2 14200 Turenki 
Hämeenkatu 10 B 123 1100 Riihimäki 
p.045 229 9933,  
mervi.taljavirta@hoivahame.fi 
heidi.sulander@hoivahame.fi 
  

hoivapalvelu ja kotisairaanhoito 

Honkasport Oy - Kuntohoiva (Hyvinkää),    
Osoite?     
 p. 040 560 9946  

kotikuntoutus, henkilökohtainen apu 

Hyvinkään Ahkeraliisa Siivouspalvelu,   
Sillankorvankatu 50, 05810 Hyvinkää     
p. 045 634 1189 

siivouspalvelu ym kodinhoidolliset työt 

Klaara Service Oy (Helsinki),    
Isokaari 3 00200 Helsinki                      
p. 040 1411 411                                      
info@klaara.com 
www.klaara.com  

kotipalvelun tukipalvelut: siivous, tekstiilien huolto, ruokahuolto, 
asiointi- ja saattajapalvelut, sosiaalista kanssakäymistä edistävät 
ja tukevat palvelut, henkilökohtainen apu 

mailto:aamuvirkut@gmail.com
http://www.aamuvirkut.com/
mailto:siivouspalvelu@esatesk.fi
mailto:esatesk@gmail.com
mailto:hoiva.huolto@pp.inet.fi
mailto:sari@raikka.com
mailto:mervi.taljavirta@hoivahame.fi
mailto:heidi.sulander@hoivahame.fi
mailto:info@klaara.com
http://www.klaara.com/
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Koti- ja hoivapalvelu Hoitorinki Oy / Tarja 
Nousiainen-Kauppila       
puh. 044 332 5227,   
tarja.nousiainen-kauppila@hoitorinki.fi 
      

kodinhoito: hoivapalvelut, asiointipalvelut, kauppapalvelut, 
siivous, muut palvelut (ulkoilu, kulttuuri ym.) lastenhoito ja 
perhetyö 

Kotipalvelu Arja Saarinen (Hyvinkää),              
p. 040 749 4732 

kotipalvelu: hoivatyöt, kotitaloustyöt, siivous 

Kotipalvelu Kodikas Tmi Erja Heino 
(Hyvinkää),  
p. 050 559 8687,  
erjaheino@gmail.com 
  

kodinhoito, siivouspalvelu, asiointi 

Kotiterveydenhoito Tetri (Hyvinkää),               
p. 045 222 9390,  
info@terveydelle.fi 
www.kotiterveydenhoitotetri.fi  

kotisairaanhoito, kotiterveydenhoito, hoiva- ja kotipalvelut 
tukipalveluineen (asiointiapu, siivousapu, ruoanlaitto, 
pyykkihuolto, ulkoiluseura, virkistystoiminta) 

Seijan Kotisiivous,  
p. 044 043 4013 

kotipalvelu, kotisiivous 

Sivex Oy (Helsinki),  
p. 040 844 1929  
sivex@sivex.fi 
  

kotisiivoukset, ym. kodinhoidolliset työt, asiointiapu 

Sivina Espoo  
Vitikka 4 02630 ESPOO   
P. 0290001113                                    
sivina@sivina.fi                                                                               
www.sivina.fi 
  

kotisiivoukset ja asiointi 

Tictum Oy (Vantaa),   
p. 050 395 0531, 
tarja.honkalampi@tictum.fi, 
www.tictum.fi  

kotipalvelun tukipalvelu ikäihmisille: Omavalmentaja kotona. 

Tmi Anne Salo (Hyvinkää),   
Koskelantien 18 11710 Riihimäki 
p. 040 218 6226,  
anne-salo@luukku.com 
  

kodinhoito, mm. siivouspalvelu, asiointi, saattajapalvelu 

Tmi Irja Ketola (Hyvinkää)    
p. 040 589 9946 

virkistyspalvelut, laulaminen, lukeminen, käsityöt, keskustelu, 
muistelmien kirjoittaminen, valokuvien ja kodin järjestely 

mailto:tarja.nousiainen-kauppila@hoitorinki.fi
mailto:erjaheino@gmail.com
mailto:info@terveydelle.fi
mailto:sivex@sivex.fi
mailto:sivina@sivina.fi
http://www.sivina.fi/
mailto:tarja.honkalampi@tictum.fi
http://www.tictum.fi/
mailto:anne-salo@luukku.com
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Tmi Sisältöä elämään! Hoiva- ja 
hyvinvointipalvelut (Oy HKH 
Management Consulting Ltd /                                                                  
Tarja-Riitta Tauriala-Rasi    
puh. 050 340 4565, tai       
palvelunumero 010 524 0300                                     
tarjariitta.taurialarasi@sisaltoaelamaan.fi 
  tai info@sisaltoaelamaan.fi 
  

kotipalvelu, tukipalvelut 

TN-siivous (Hyvinkää),   
p. 0400 819 784 

kodinhoitotyöt, siivous, asiointiapu ja kaupassakäynti 

Uudenmaan Tukipalvelut Oy (Hyvinkää),  
p. 019 453 340 

kotipalvelu: hoivatyö, siivous, asiointi, ruoan valmistus, piha- ja 
lumityöt ja pienet korjaustyöt 

Vanhusten kotipalvelu Elina Kokkonen Ky 
(Hyvinkää), p. 040 725 3903 

kotipalvelu: siivous, asiointi, hoivatyö 

mailto:tarjariitta.taurialarasi@sisaltoaelamaan.fi
mailto:info@sisaltoaelamaan.fi
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Järvenpäähän ennen vuotta 2019 rekisteröityneet yksityiset sosiaalipalveluntuottajat 

Palveluntuottaja Palvelu 

Arkiapu Meiri Parma Oy                                                                                   
Käpytie 9 
04240 Talma     
p. 0400916282                                                
meiriparma@gmail.com  
www.meiriparma.fi 

Kotipalvelun tukipalvelut. Siivous, ikkunoiden pesu, vaatehuolto, 
ruoanvalmistus ja asiointipalvelut. 

Awonawilona                                                                                                       
Yrjönkuja 3 G 
04420 JÄRVENPÄÄ 
p. 0443088979 
tuija.sahi@akson.fi 
www.akson.fi/awonawilona  

Omaishoito/sijaispalvelu, Kotihoito, Siivouspalvelu, Tukipalvelut, 
Valinnanvapauskokeilu, henkilökohtainen budjetti, Veteraanien 
kotona asumista tukevat palvelut 

Clenix Oy                                                                                                         
Kuusamantie 15 a 04330 LAHELA   
p. 0503525081                                 
clenix@clenix.fi 
www.clenix.fi  

Siivouspalvelu, Tukipalvelut, Vaikeavammaisten asumispalvelut, 
Veteraanien kotona asumista tukevat palvelut 

Debora hoivapalvelut Uusimaa                                                      
Mestarintie 14 
06150 PORVOO  
p. 0400717550 
porvoo@debora.fi 
www.debora.fi 

Asiointiapu, Henkilökohtainen apu (vammaiset), Henkilökohtainen 
avustaminen, Kotihoito (säännöllinen), Kotipalvelu (säännöllinen), 
Kotipalvelu (tilapäinen), Kotisairaanhoito (tilapäinen), 
Lapsiperheiden kotipalvelu, Omaishoito/sijaispalvelu, 
Siivouspalvelu, Pyykkihuolto, Veteraanien kotona asumista tukevat 
palvelut, Veteraanien avokuntoutus, Kotihoito (tilapäinen), 
Tukipalvelut, Valinnanvapauskokeilu, henkilökohtainen budjetti 

Esperi palvelukoti Kivipuisto                                                                     
Sorronrinne 9 
04410 JÄRVENPÄÄ   
p.  0503258165   
kirsi.seppala@esperi.fi 
                                        

Kotihoito (säännöllinen), Siivouspalvelu, Kotihoito (tilapäinen), 
Tukipalvelut, Valinnanvapauskokeilu, henkilökohtainen budjetti, 
Veteraanien kotona asumista tukevat palvelut 

Jaanan kotipalvelu ja kuljetus                                                                         
Metsätie 11 A 
04400 JÄRVENPÄÄ  
jaana@jaanankotipalvelu.fi  

Siivouspalvelu, Tukipalvelut, Valinnanvapauskokeilu, 
henkilökohtainen budjetti, Veteraanien kotona asumista tukevat 
palvelut 

Järvenpään kotitalkkarit Ky                                                                   
Neilikkakatu 22 
04420 JÄRVENPÄÄ 
jarvenpaankotitalkkarit@gmail.com 
  

Veteraanien kotona asumista tukevat palvelut, 
Valinnanvapauskokeilu, henkilökohtainen budjetti 

Keski-Uudenmaan kotihoito Oy                                                            
Sibeliuksenkatu 14 A 11 04400 
Järvenpää                                                          
p. 040 5381296  
terhi@keskiuudenmaankotihoito.fi 
keskiuudenmaankotihoito.fi  

Veteraanien kotona asumista tukevat palvelut, Kotihoito 
(säännöllinen), Omaishoito/sijaispalvelu, Siivouspalvelu, Kotihoito 
(tilapäinen), Tukipalvelut, Valinnanvapauskokeilu, henkilökohtainen 
budjetti 

mailto:meiriparma@gmail.com
http://www.meiriparma.fi/
mailto:tuija.sahi@akson.fi
http://www.akson.fi/awonawilona
mailto:clenix@clenix.fi
http://www.clenix.fi/
mailto:porvoo@debora.fi
mailto:kirsi.seppala@esperi.fi
mailto:jaana@jaanankotipalvelu.fi
mailto:jarvenpaankotitalkkarit@gmail.com
mailto:terhi@keskiuudenmaankotihoito.fi
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Mivire Järvenpää                                                                                     
Mäntypaadentie 2 00830 HELSINKI     
p. 0451113423                                      
www.mummit.fi 

Omaishoito/sijaispalvelu, Siivouspalvelu, Tukipalvelut, 
Valinnanvapauskokeilu, henkilökohtainen budjetti, Veteraanien 
kotona asumista tukevat palvelut 

Riitan koti- ja siivouspalvelu 
Riitta Korpela                                                                                                
Myllytie 4 B 112 
04410 JÄRVENPÄÄ      
p. 0405822173                               
riitta.korpela@riitansiivous.fi 
  

Siivouspalvelu, Tukipalvelut, Veteraanien kotona asumista tukevat 
palvelut 

Sairaanhoito- ja terveyspalvelut 
Minna Stina                                               
Sippolankuja 19 
04430 JÄRVENPÄÄ     
p. 0458023232                               
minna.alten@minnastina.fi  
 www.minnastina.net 
  

Kotihoito (säännöllinen), Omaishoito/sijaispalvelu, Kotihoito 
(tilapäinen), Tukipalvelut, Valinnanvapauskokeilu, henkilökohtainen 
budjetti, Veteraanien kotona asumista tukevat palvelut 

Sarmikas Oy                                                                                                        
Lepistöntie 5 
08700 LOHJA   
Puh.: 040 5614868                  
siivous@sarmikas.fi 
  

Siivouspalvelu, Tukipalvelut, Valinnanvapauskokeilu, 
henkilökohtainen budjetti, Veteraanien kotona asumista tukevat 
palvelut 

Seuraneiti Oy                                                                                                    
Leppäkuja 10 04260 KERAVA    
p. 0458685756                                  
johanna.sademaa@seuraneiti.fi 
 www.seuraneiti.fi 
  

Siivouspalvelu, Tukipalvelut, Valinnanvapauskokeilu, 
henkilökohtainen budjetti, Veteraanien kotona asumista tukevat 
palvelut 

Sinikan Hoiva                                                                                              
Hakamaantie 41 
04300 TUUSULA    
p.  0405833754                                
sinikkatevaniemi@gmail.com 
  

Siivouspalvelu, Tukipalvelut, Veteraanien kotona asumista tukevat 
palvelut 

Sivina Espoo                                                                                                             
Vitikka 4 
02630 ESPOO    
p.  0290001113                                                              
sivina@sivina.fi 
www.sivina.fi  

Siivouspalvelu, Tukipalvelut, Valinnanvapauskokeilu, 
henkilökohtainen budjetti, Veteraanien kotona asumista tukevat 
palvelut 

Tictum Oy  
Kampinkatu 5 as 13   05810 Lahti                                                                                
puh. 050 3950531,   
tarja.honkalampi@tictum.fi 
www.tictum.fi  

tuottaa omavalmentaja kotona -palvelua ikäihmisille. Ikäihmisten 
omavalmentaja kotona -palvelu on uudenlainen kotona asumista 
tukeva toimintamalli 

mailto:riitta.korpela@riitansiivous.fi
mailto:minna.alten@minnastina.fi
http://www.minnastina.net/
mailto:siivous@sarmikas.fi
mailto:johanna.sademaa@seuraneiti.fi
http://www.seuraneiti.fi/
mailto:sinikkatevaniemi@gmail.com
mailto:sivina@sivina.fi
http://www.sivina.fi/
mailto:tarja.honkalampi@tictum.fi
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T:mi Marja Sihvonen                                                                                        
Porvoonkatu 9 B 31 
04200 KERAVA     
p.  0445685254                                     
sihvonen.marja@gmail.com 
  

Siivouspalvelu, Veteraanien kotona asumista tukevat palvelut, 
Tukipalvelut 

T:mi Soile Virtaanvuo                                                                                  
Varuskunta rak 67 a 3 
04300 TUUSULA    
p.  0400470952                                  
soile.virtaanvuo@gmail.com 
 www.soilehelps.fi  

Kotihoito (säännöllinen), Kotisairaanhoito (tilapäinen), 
Valinnanvapauskokeilu, henkilökohtainen budjetti, Veteraanien 
kotona asumista tukevat palvelut 

Tunne Hoiva Oy Sonja Takkunen                                                              
Tammisalontie 17 a 
00830 HELSINKI    
p.  045 6035338                                                 
sonja@tunnehoiva.fi 
www.tunnehoiva.fi 
  

Henkilökohtainen apu (vammaiset), Kotihoito (säännöllinen), 
Kotisairaanhoito (tilapäinen), Kotihoito (tilapäinen), Lapsiperheiden 
kotipalvelu, Omaishoito/sijaispalvelu, Veteraanien kotona asumista 
tukevat palvelut, Omaishoito/sijaispalvelu (vammaiset), 
Kotisairaanhoito (säännöllinen), Valinnanvapauskokeilu, 
henkilökohtainen budjetti 

Tuus-Siivous Tmi 
Kantarelli 7 04500 Kellokoski 
p. 0400 618 526 
info@tuussiivous.fi 
 

Siivous, ruuanlaitto, asiointiapu, pyykki, ulkoiluapu, saattoapu 

 

mailto:sihvonen.marja@gmail.com
mailto:soile.virtaanvuo@gmail.com
http://www.soilehelps.fi/
mailto:sonja@tunnehoiva.fi
http://www.tunnehoiva.fi/
mailto:info@tuussiivous.fi
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Mäntsälään ennen vuotta 2019 rekisteröityneet yksityiset sosiaalipalveluntuottajat 

palveluntuottaja palvelu 

Aleksantra Oy                                                                   
Salpausseläntie 10 11100 Riihimäki                                               
Kati Helander   
puh.  040-5712534                                           
kati.helander@kolumbus.fi 
  

Siivous, asiointipalvelu, asiakkaan voinnin seuranta, 
henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen, lääkehoidossa 
avustaminen. 

Arkiapu Meiri Parma Ky                                                           
Käpytie 9 04240 Talma    
p. 0400 916282                                         
meiri.parma@gmail.com 
www.meiriparma.fi  

Kotipalvelun tukipalvelut. Siivous, ikkunoiden pesu, vaatehuolto, 
ruoanvalmistus ja asiointipalvelut. 

AsCare Senioripalvelut 
Jaana Ylitalo 
Frejankuja 3 B 3 02780 Espoo 
puh. 040 842 4219 
Sähköposti: info@ascare.fi  

Siivous- ja taloustyöt, ruoanlaitto, peseytymisapu, kaupassakäynti, 
ulkoilu- ja saattoapu. Toimintayksiöllä on lupa yksityisen 
terveydenhuollon palvelutoimintaan. 

 
Aurinkopunos                                                                  
Kotimetsäntie 10 04620 Mäntsälä                                                                  
puh. 044 549 2100                                                      
www.aurinkopunos.fi                                            
pauliina.pitkala@aurinkopunos.fi 
                                                           

Kodinhoito: siivous, ruuanlaitto /lämmitys, pyykkihuolto - 
Asiointipalvelut: kauppa- apteekki- ja lääkärikäynnit 
Kauppakassipalvelu Ulkoilu- ja saattajapalvelu Sosiaaliset 
kanssakäymiset Voimaa vanhuuteen, jumpat/liikunta 
Henkilökohtainen apu: suihkuapu, wc-apu…Omaishoitajan tuuraus 
Vyöhyketerapia –kotikäynnit Omaiset kaukana, käyn katsomassa, 
miten vanhus jaksaa, omaisten pyytäessä 

Avustajapalvelu Medicum                                                             
PL 800 00101 Helsinki                                                           
Sairaanhoitopalvelu Medicum                                           
Vankanlähde 7 13100 Hämeenlinna                  
puh. 010-321 1325                                                  
asiakaspalvelu@medicum.fi 
  

Kotihoito, kotipalvelu ja henkilökohtainen avustaminen 
päivittäisissä toiminnoissa, kuten asiointi, ulkoilu, kodinhoito ja 
lastenhoito. Toimintayksiöllä on lupa yksityisen terveydenhuollon 
palvelutoimintaan. 

Hoito ja Tuki Pirinen                                                                  
Töyrytie 4 16300 Orimattila                                                                    
Jari Pirinen puh. 040 7375 362                   
hoitojatukipirinen@gmail.com 
www.hoitojatukipirinen.nettisivu.org  

Kotisairaanhoito, henkilökohtaisen hygienian hoito, ruoan 
valmistus, asiointiapu, kodinhoito -siivouspalvelu, asiointi, ulkoilu -
ja saattopalvelu. 

IM-Fix                                                                                 
Ovaskantie 15 04660 Numminen                                                                             
Inka Merinen  
puh. 045 124 9200                                
imfixpost@gmail.com  

Yksityisille ja yrityksille siivouspalveluita, kotiapua, 
kauppakassipalvelua, pihanhoitoa ja eläintenhoitoa. 

mailto:kati.helander@kolumbus.fi
mailto:meiri.parma@gmail.com
http://www.meiriparma.fi/
mailto:info@ascare.fi
http://www.aurinkopunos.fi/
mailto:pauliina.pitkala@aurinkopunos.fi
mailto:asiakaspalvelu@medicum.fi
mailto:hoitojatukipirinen@gmail.com
http://www.hoitojatukipirinen.nettisivu.org/
mailto:imfixpost@gmail.com
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Kaikutek Oy/Kaikucare                                                    
Silakanojantie 59 07230 Monninkylä                                                   
Anne Jänönen,  
puh.050 323 2023                        
anne.janonen@kaikucare.fi 
www.kaikucare.fi 
  

kotipalvelun tukipalveluja, remontti- ja talonmiespalveluja, Kodin 
siivous ja ikkunanpesu, avustus  
kotitöissä, ruuanlaitto, vaatehuolto,  
henkilökohtaisesta siisteydestä  
huolehtiminen, asiointipalvelut, ulkoilutus,  
talonmiespalvelut, lastenhoito, omaishoitajan  
sijaistus, lemmikkien hoito. 

 
Kaunialan Sairaala Oy                                                            
Kylpyläntie 19 02700 Kauniainen                     
puh. 043 826 6873 tai                                       
keskus puh. 09 505 921             
kotikauniala@kauniala.fi 
  

Kotihoito: sairaanhoito- ja hoivatyö, hygienianhoito, asiakkaan 
lääkehoidon toteuttaminen ja seuranta, verenpaineen seuranta, 
verensokeriseuranta, INR-seuranta sekä haavahoidot. Lisäksi 
omaishoitajan  
vapaan aikainen hoiva, neuvontapalvelu, henkilökohtainen apu. 
Kotipalvelujen tukipalvelut: kodinhoito ja siivous, ikkunanpesu, 
ruoanvalmistus, kauppa- ja asiointiapu, ulkoilu- ja saattopalvelu. 
Toimintayksiöllä on lupa yksityisen terveydenhuollon 
palvelutoimintaan.  

Keski-Uudenmaan kotihoito Oy                       
Terhi Nuutinen                                                           
Sibeliuksenkatu 14 A 11 04400 
Järvenpää                                                      
puh. 040 538 1296    
terhi@keskiuudenmaankotihoito.fi 
 www.keskiuudenmaankotihoito.fi  

Palveluvalikoimaan kuuluvat kotisairaanhoito-, hoiva- sekä 
kodinhoito- ja asiointipalvelut. 

Koti- ja puutarhapalvelu 
Casa&Hortus                                            
Kati Enström Ohkolantie 664 04520 
Ohkola                                                     
puh. 040 8456 671       
kati@casa-hortus.com 
                                                      

Pyykkihuolto, siivous ja ikkunoiden pesu, ruoanlaitto, kauppa- ja 
asiointipalvelu ja ulkoilussa avustaminen. 

Posti Kotipalvelut                                                                               
PL 7, 00011 POSTI                                                                                  
p.  0100 5900   
www.posti.fi/ 
kotipalvelut@posti.com 
  

Kotihoito, kotihoidon tukipalvelut, omaishoito ja henkilökohtainen 
apu. Toimintayksiöllä on lupa yksityisen terveydenhuollon 
palvelutoimintaan. 

Seniori IloA                                                                               
Kortetie 3 B 6 05810 Hyvinkää                                                      
puh. 045 - 1893863  
seniori.iloa@gmail.com 
www.senioriiloa.fi  

Kotipalvelua Tavoitteemme on tehdä vanhusten elämästä 
aktiivisempaa ja energisempää ja tuoda jokaiseen päivään iloa. 
Apua virastoasiakirjojen täyttämisessä 
Muistin kartoitusta (MMSE- testi) 
Edunvalvontavaltuutuksen laatiminen. 

Sivina Oy Sivina Kotisiivous                                                         
Vitikka 4 02630 Espoo    
p. 040 5205604                                              
tuusula@sivina.fi 
www.sivina.fi 
  

siivous, ikkunoiden pesu, vaatehuolto, asiointi- ja saattajapalvelut 
sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. 

mailto:anne.janonen@kaikucare.fi
http://www.kaikucare.fi/
mailto:kotikauniala@kauniala.fi
mailto:terhi@keskiuudenmaankotihoito.fi
http://www.keskiuudenmaankotihoito.fi/
mailto:kati@casa-hortus.com
http://www.posti.fi/
mailto:kotipalvelut@posti.com
mailto:seniori.iloa@gmail.com
http://www.senioriiloa./
mailto:tuusula@sivina.fi
http://www.sivina.fi/
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Tictum Oy  
Kampinkatu 5 as 13   05810 Lahti                                                                                
puh. 050 3950531,   
tarja.honkalampi@tictum.fi 
www.tictum.fi 
 

tuottaa omavalmentaja kotona -palvelua ikäihmisille. Ikäihmisten 
omavalmentaja kotona -palvelu on uudenlainen kotona asumista 
tukeva toimintamalli 

Tmi Maaritin Arki Apu 
Myrskyläntie 99 07560 Pukkila 
puh. 040 1945401 

Asiointikäynnit, pienet siivoukset, keskustelu, ulkoilussa 
avustaminen, omaishoitajien sijaistaminen, muu kotiapu 
tarvittaessa. Toimintayksiköllä on lupa yksityisen terveydenhuollon 
palvelutoimintaan. 

Tmi Ritva Tervakangas Kotipalvelu 
Anniina                                                      
Sääksjärventie 995 04630 Sääksjärvi    
p. 040 740 6703 
ritvatervakangas@gmail.com  

Teen kaikkea kodinhoitoon liittyvää (esim. siivous, pyykkihuolto, 
tarvittaessa puutarhanhoitoa 

Pisarax  
Kuusimäenkuja 3  
04620 Mäntsälä  
p. 045 131 8779  
minna.huovinen@pisarax.fi 

Yritys tuottaa palveluja vanhuksille ja vammaisille. 

mailto:tarja.honkalampi@tictum.fi
http://www.tictum.fi/
mailto:ritvatervakangas@gmail.com
mailto:minna.huovinen@pisarax.fi
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Nurmijärvelle ennen vuotta 2019 rekisteröityneet yksityiset sosiaalipalveluntuottajat  
 

palveluntuottaja palvelu 

Aidot palvelut Oy                                                                             
puh. 050 440 0660                                              
sirpa.torn@aidotpalvelut.fi 
  

tarjoaa siivous- ja kodinhoitopalveluja henkilöille, joiden toimintakyky 
on alentunut mm. iän, sairauden tai tapaturman vuoksi sekä perheille, 
jotka tarvitsevat apua arkeensa 

Aina Avuksi Med Group Oy                                                                
puh. (09) 8564 6542,   
hoiva@medgroup.fi  

tarjoaa kotipalvelu-, henkilökohtainen apu-, perhetyö- ja 
omaishoitopalveluita. Asiakaskohderyhmänä ovat lapset/nuoret ja 
lapsiperheet, vanhukset, vammaiset ja kehitysvammaiset ja 
mielenterveyskuntoutujat 

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

tuottaa kotipalveluja ja henkilökohtainen apu -palvelua 

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

tuottaa kotipalveluja ja henkilökohtainen apu -palvelua ikääntyneille ja 
vammaisille 

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

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

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

tuottaa siivouspalveluita vanhuksille 

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

tuottaa Iloisen Mielen Puisto-kohteisiin, ikäihmisten 
palvelutaloyksiköihin ruokapalvelua 

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

tuottaa ilmoituksenvaraisia palveluja pääosin ikääntyville ja vammaisille 
tarkoitettuja palveluja kuten kotihoito, kodinhoito ja henkilökohtainen 
apu. Sekä lapsiperheille tarkoitettuja lapsiperheiden kotipalveluja, 
lastenhoitoapua, ammatillista tukihenkilötoimintaa ja perhetyötä. 

Dimaica                                                                                            
puh. 040 5313668 
 www.dimaica.fi  
dimaica@dimaica.fi 
  

tuottaa kotipalvelujen tukipalveluja asiakkaiden kotona tai 
asiointipalveluna kodin ulkopuolella 

Domedi Oy (Toimiva koti)                                                                     
puh. 029 3400 930                                 
asiakaspalvelu@toimivakoti.fi 
                

tarjoaa pääosin ikääntyneille ja eri tavoin vammautuneille 
kokonaisvaltaisia kotihoidon tukipalveluja kuten avustamis- ja 
asiointiapua, ulkoilutus- ja saattajapalvelua, kylvetystä ja saunotusapua, 
kodin siivousapua, pihan siivous- ja kunnostustöitä, ruoanlaittoapua 
sekä vaate- ja tekstiilihuoltoa. Lisäksi yritys tarjoaa henkilökohtainen 
apu -palvelua 

mailto:sirpa.torn@aidotpalvelut.fi
mailto:hoiva@medgroup.fi
mailto:aleksantra.posti@gmail.com
mailto:anne.lindholm@amlpalvelut.fi
mailto:toimisto@aratto.fi
mailto:raija.pasanen54@gmail.com
mailto:annika.nystrom@bistropuisto.fi
mailto:info@debora.fi
mailto:dimaica@dimaica.fi
mailto:asiakaspalvelu@toimivakoti.fi
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Elontaika                                                                                                
puh. 044 540 2910                                                          
elontaika@elisanet.fi 
   

tarjoaa kaikenikäisille mm. kodin- ja lastenhoitoapua, asiointiapua, 
henkilökohtaista apua, omaishoitajan lomitusapua, lastensuojelun 
avopalveluita (perhetyö ja tehostettu perhetyö), ammatillista 
tukihenkilötoimintaa, sosiaalihuollon asiantuntijatoimintaa, 
neuropsykiatrista valmennusta (NEPSY), konsultointia ja työnohjausta 

Hoitava Group Oy                                                                                   
puh. 044 536 0704,   
hoiva@hoitava.fi  

tuottaa henkilökohtaisen avun palveluita ja kotipalvelun tukipalveluita. 
Tukipalveluja ovat esim. ateria-, vaatehuolto-, siivous-, hygienia-, 
kuljetus-, saattaja-, harraste- tai sosiaalista kanssakäymistä edistäviä 
palveluja 

Hoivaonni Oy                                                                                          
puh. (09) 61500222 

tuottaa kotiin vietäviä palveluja (kotihoito ja siivouspalvelu), jotka 
tukevat asiakkaan kotona asumista 

Hyvinvointi & PT-palvelut 
Anmari Huusela                                      
puh. 040 912 6685                                               
anmari.huusela@personal-
training.fi  

tarjoaa personal-trainer palveluja työikäisille ja ikäihmisille hyvinvointi- 
ja hoivapalveluja. 

Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy                                                        
puh. 045 110 8307,    
katja.vastamaki@arjessa.fi 
                        

tarjoaa mm. tukihenkilötoimintaa. Asumisen tukipalveluja itsenäisen 
asumisen tueksi mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, 
vammaispalvelujen asiakkaille, jälkihuollon nuorille sekä nuorille 
aikuisille, joilla on puutteita elämänhallinnassa ja vaikeuksia selvitä 
itsenäisesti. Lisäksi myös kotipalveluja lastensuojelun asiakasperheille 
kuten siivous-, ruoanlaitto ja lasten hoitaminen 

Inhouse Partners Oy                                                                           
puh. 040 5507358,   
simo.saaranen@attendo.fi 
  

tuottaa siivouspalveluja Attendon Venla-hoivakodissa 
yhteistyökumppanina 

Invalidiliiton Asumispalvelut 
Oy/Validia Asuminen Päivi 
Harmaakorpi       
puh. 020 331200, tai   
puh. 0400 418 826  
paivi.harmaakorpi@validia.fi 
                      

tarjoaa ilmoituksenvaraista henkilökohtaista apupalvelua Nurmijärven 
kunnan alueella 

Kaarna terveyspalvelut Oy                                                                      
puh. 041 541 0958                                   
taru.sarjovaara@terveyskaarna.
fi 
  

tuottaa henkilökohtainen apu -palvelua sekä siivous- ja ruoanlaittoa 

Kaunialan Sairaala Oy                                                                     
Anne Savolainen puh. 050 3871 
456, 
anne.savolainen@kauniala.fi  

Ilmoituksenvaraista toimintaa ovat siivous ja ikkunanpesu, ateriapalvelu 
(kylmäkuljetus, joka hoidetaan hoitajan muun sovitun käynnin 
yhteydessä), neuvontapalvelu, ATK-palvelu ja kiinteistöhuoltopalvelu. 
Kohderyhmänä ovat iäkkäät henkilöt 

Klaara Service Oy (Helsinki),                                                           
p. 0400 701 666,     
info@klaara.com 
www.klaara.com  

kodinhoidolliset sekä asiakkaan arjen toimintoja tukevat palvelut (ei 
lääkehoitoa) 

mailto:elontaika@elisanet.fi
mailto:hoiva@hoitava.fi
mailto:anmari.huusela@personal-training.fi
mailto:anmari.huusela@personal-training.fi
mailto:katja.vastamaki@arjessa.fi
mailto:simo.saaranen@attendo.fi
mailto:paivi.harmaakorpi@validia.fi
mailto:taru.sarjovaara@terveyskaarna.fi
mailto:taru.sarjovaara@terveyskaarna.fi
mailto:anne.savolainen@kauniala.fi
mailto:info@klaara.com
http://www.klaara.com/
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Kodin Apujoukot 
(Unelmapaketti Ay)/                                                    
Eeva Väisänen puh. 0400-
559243,                                             

tuottaa asiakkaille laadullista kotipalvelua 

Koti- ja hoivapalvelu Hoitorinki 
Oy /                                                     
Tarja Nousiainen-Kauppila  
Hongisojantie 478, 01900 
Nurmijärvi 
puh. 044 332 5227,                                 
tarja.nousiainen-
kauppila@hoitorinki.fi 
      

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

Kotiapu Kimalle ay / Marja-
Leena Lippojoki                                         
puh. 040-5036531   
malekimi@netti.fi 
www.kimalle.com  

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

Kotihiuskeidas Johanna      
Metsäkyläntie 68 01800 
Klaukkala                                                                    
puh. 040 520 8995                                                                 
johanna.aaltio-
hyvarinen@kolumbus.fi 
  

tarjoaa ikäihmisille auttamista päivittäisissä kodin askareissa esim. 
siivous-, kaupassa käynti-, lääkärissä käynti jne. palveluja 

Kotipalvelu Mama-Lotta  
Annanpolku 6, 01900 Nurmijärvi                                                                        
puh. 050 400 9325     
lotta@mamalotta.fi 
  

tarjoaa kotipalvelua ikääntyneille ja lapsiperheille: avustamis- ja 
asiointiapua, siivousapua, pihan siivous- ja kunnostustyötä, 
ruoanlaittoapua, vaate- ja tekstiilihuoltoa sekä lastenhoitoa 

Kotipalvelu Tupastuttu Oy  
Komendantinkatu 18, 05700 
Lahti                                                               
puh. 044 277 1112,   
info@tupastuttu.fi  

tuottaa kotipalvelua (siivous, kotona asumisen avustaminen, 
ruoanlaitto, asiointiapu, pihatyöt jne.). Lisäksi yrityksellä on valmiudet 
tarjota perushoitaja- tai lähihoitajatasoisia kotipalveluita, joihin sisältyy 
esim. sairaan kotihoitoa, verenpaineen mittausta, haavahoitoja, 
verensokerin mittausta, lääkkeiden jakelua jne. 

Kuntoutumiskoti Metsätähti Oy                                                          
puh. 040 5844 230 tai (09) 4171 
094  
aila.lohtander@pp.inet.fi 
 tai helena.kupiainen@pp.inet.fi 
  

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

KVPS Tukena Oy                                                                                
puh. 020 771 3500 (vaihde),   
www.tukena.fi    
 info@tukena.fi 
 etunimi.sukunimi (at) tukena.fi  

tuottaa kotipalvelujen tukipalveluja kehitysvammaisille ja autisteille. 
Palvelu tuotetaan asiakkaan omassa kodissa. 

mailto:tarja.nousiainen-kauppila@hoitorinki.fi
mailto:tarja.nousiainen-kauppila@hoitorinki.fi
mailto:malekimi@netti.fi
mailto:johanna.aaltio-hyvarinen@kolumbus.fi
mailto:johanna.aaltio-hyvarinen@kolumbus.fi
mailto:lotta@mamalotta.fi
mailto:info@tupastuttu.fi
mailto:aila.lohtander@pp.inet.fi
mailto:helena.kupiainen@pp.inet.fi
mailto:info@tukena.fi
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Lasten ja nuorten opisto LNO ry 
/                                                      
Katja-Maria Bjerregaard,  
puh. 044 3235 406  

järjestää ja tuottaa hyvinvointia ylläpitävää ja lisäävää toimintaa 
lapsiperheille, lapsille ja nuorille. Palveluna mm. kotipalvelu 
(lastenhoito, kotityöt, asioiden hoitaminen, henkisen hyvinvoinnin 
saavuttaminen), perhetyö sekä muu sosiaalihuollon 
asiantuntijatoiminta. 

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

tarjoaa tukea ja ohjausta arjen haasteisiin (arjen organisointiapua), 
konsultointia ja valmennusta, tukea ja ohjausta sekä 
muutosvalmennusta. Kohderyhmänä ovat yritykset, julkinen sektori, 
ikäihmiset, lapsiperheet, erityislapsiperheet (vammaisten lasten ja 
nuorten perheet 

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

kotihoitoa vanhuksille ja vammaisille 

Nurmijärven Onnenkimpale ry                                                              
puh. (040 7740 113                                                
eeva.laine-
hasan@onnenkimpale.fi   

tuottaa ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa ikääntyneille (ryhmäkodit) 
sekä tavallista vuokra-asumista. Kotiin vietäviä palveluja mm. suihkuapu, 
pyykkihuolto, asiontiapu, yövalvonta sekä muut mahdolliset asukkaan 
tarvitsemat avut paitsi siivouspalvelut 

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

tuottaa avohuollon sosiaalipalveluita koulupudokkaille tai 
koulupudokkuusuhan alla oleville koululaisille ja opiskelijoille 
pääkaupunkiseudulla ja Uudenmaan alueella. Yrityksen asiakkaina ovat 
sekä peruskouluikäiset että toisen asteen opiskelijat. 

Posti Oy/Posti Kotipalvelut                                                                     
puh. 020 4511,   
kotipalvelut@posti.com 
www.posti.fi/kotipalvelut  

tarjoaa henkilökohtaista apua ja kotona asumista tukevia palveluita sekä 
sairaanhoitajapalvelua, joka sisältää mm. lääkehoitoa 

Puhelu Päivässä Palvelu                                                                    
puh. 040 565 0246                                    
puhelupaivassa@gmail.com 
   

tarjoaa puhelupalvelua esim. yksin kotona asuville henkilöille 

Rinnekoti-Säätiö                                                                                   
puh. 040 536 4659                                              
jaana.laaksonen@rinnekoti.fi 
   

tuottaa kotiin vietäviä asumisen tukipalveluja, joita ovat mm. siivous-, 
kaupassa käynti- lääkehoito- henkinen tuki- ja keskusteluapua 

Sairaanhoitopalvelu Aamuvirkut                                                       
puh.  045 666 1177,   
aamuvirkut@gmail.com  

Erityislapsen ja sairaan lapsen hoito, ikääntymisen tai sairauden tuoma 
avun tarve, omaishoitajan sijaistukset, myös lääkehoito, kodinhoito ja 
sairaanhoitajan käynnit 

Siistiina Siivouspalvelu / Tiina 
Juutinen                                                   
puh. 040 727 9382  
posti@siistiina.fi  

siivouspalvelu 

Sinikan Hoiva / Sinikka 
Tevaniemi                                                       
puh. 040 5833 754                                                 
sinikkatevaniemi@gmail.com 

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

mailto:muutoksenvoima@gmail.com
mailto:eeva.laine-hasan@onnenkimpale.fi
mailto:eeva.laine-hasan@onnenkimpale.fi
mailto:info@omakiertotie.fi
mailto:kotipalvelut@posti.com
http://www.posti.fi/kotipalvelut
mailto:puhelupaivassa@gmail.com
mailto:jaana.laaksonen@rinnekoti.fi
mailto:aamuvirkut@gmail.com
mailto:posti@siistiina.fi
mailto:sinikkatevaniemi@gmail.com
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SOL Palvelut Oy  / Sanna Peltola,                                                        
puh. 040 824 1702                         
sanna.peltola@sol.fi 
   

siivouspalvelut 

Sosiaali- ja terveyspalvelu 
Silkkitie Oy                                                      
puh. 050 3448790,   
arto.haimakainen@silkroad.fi  

tuottaa siivouspalvelua tukipalveluna Attendo Aleksiinan asiakkaille. 
Yritys tarjoaa ikääntymisestä, sairaudesta tai vammaisuudesta 
aiheutuvasta toimintakyvyn alentumisesta johtuen asumispalvelun 
piirissä oleville henkilöille siivouspalvelua 

Suomen TukiVerkko Ay                                                                      
puh. 040 217 9077,  
Marjo Tjäder ja Pia Väisänen, 
marjo.tjader@suomentukiverkk
o.fi 
                              

tuottaa asumisvalmennusta, palveluohjausta, tukea arjenhallintaan, 
ammatillista tukihenkilötoimintaa, perhetyötä, tehostettua perhetyötä 
ja yksilöllistä tukea työssä ja koulussa käymiseen sekä sosiaalisten 
suhteiden ylläpitoon 

Terveysoperaattori Oy / Riitta 
Tiuraniemi,                                       
puh. 045 1644 340                                                
hallinto@healthoperator.com 
                                   

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

Tictum Oy  
Kampinkatu 5 as 13   05810 Lahti                                                                                
puh. 050 3950531,   
tarja.honkalampi@tictum.fi 
www.tictum.fi  

kotipalvelun tukipalvelu ikäihmisille: Omavalmentaja kotona. 

Tiina H. Lilja Tmi                                                                                   
puh. 040 6861655,   
tiinahlilja@gmail.com 
                                   

Palveluja ovat sosiaalialan tukipalvelut, kuvataideterapia, työnohjaus, 
koulutus ja konsultointi. Lisäksi yrittäjä tarjoaa henkilökohtaisen avun 
palveluja ja sosiaalista kanssakäymistä 

Tmi Apumeema/ Merja Niemelä 
Hernemäentie 51 04330 Lahela                                                                                
puh. 0400 206423    
apumeema@gmail.com  
  

tuottaa mm. siivouspalvelua, ruoanlaittoa, leivontaaa, ulkoilutusta, 
ikkunan ja pyykin pesua, silitystä ja apukäsia arjen askareisiin asiakkaan 
kotona 

Tmi Sisältöä elämään! Hoiva- ja 
hyvinvointipalvelut (Oy HKH 
Management Consulting Ltd / 
Tarja-Riitta Tauriala-Rasi                                                                
palvelunumero 010 524 0300                  
asiakaspalvelu@sisaltoaelamaa
n.fi 
  

tarjoaa hoiva- ja hyvinvointipalveluita senioriväestölle (osin 
lääkehuoltoa) 

Toiminimi Ilkka Bergman                                                                  
puh. 044 3493 006                                                 
ilkka.bergman@elisanet.fi  

tuottaa tukihenkilötoimintaa sitä tarvitseville lapsille ja nuorille. 
Palvelun tilaajina voivat olla yksityishenkilöt, yksityiset yhtiöt, kunnat tai 
järjestöt. Toiminta-alueena on Etelä-Suomi. 

Tunne Hoiva Oy Sonja Takkunen                                             
Tammisalontie 17 a 00830 
HELSINKI                   

tuottaa räätälöityjä hoivapalveluita asiakkaan kotiin tai muuhun tilaajan 
määrittämään tilaan (esim. palvelutaloon tai hoivakotiin). 

mailto:sanna.peltola@sol.fi
mailto:arto.haimakainen@silkroad.fi
mailto:marjo.tjader@suomentukiverkko.fi
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p.  0456035337                         
sonja@tunnehoiva.fi 
www.tunnehoiva.fi  

 
Unelmahautomo                                                                                  
puh. 0449828485                                                
salla.nousiainen@unelmahauto
mo.fi 
  

tuottaa ammatillista tukihenkilötyöpalvelua, yksilövalmennusta nuoren 
tukemiseksi opintoihin tai työelämään, tulevaisuustyöskentelyä, 
työllistämistä edistävää ammatillista kuntoutus- /työhönvalmennusta, 
jälkihuoltoa lastensuojelun sijaishuollolla olleille nuorille ja perheille ja 
perhetyötä 

 
Vierelläkulkija                                                                                   
puh. 0442378344                                                                                                     
jussi.ojanne@vierellakulkija.fi 
   

tarjoaa mm. tukihenkilötoimintaa, jälkihuollon palveluja, kuten nuoren 
kokonaisvaltaista arjen tukemista, asunnon etsimistä ja opintopolun 
suunnittelemista, työllistymisen tukemista, taloudenhallinnan 
opettelua, harrastustoiminnan hakemista. Lisäksi tuettu asuminen -
palvelua lapsille, nuorille, lapsiperheille ja jälkihuollon asiakkaille. 
Kaikkiin em. palveluihin on mahdollisuus sisällyttää toimintaa 
Vierelläkulkijan yrittäjäpariskunnan perheessä. 

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

talon ja maanrakennustoimintaa, viher- ja piha-alueiden rakentamisen 
suunnittelu- ja rakennustoimintaa sekä siivouspalveluja 

mailto:sonja@tunnehoiva.fi
http://www.tunnehoiva.fi/
mailto:salla.nousiainen@unelmahautomo.fi
mailto:salla.nousiainen@unelmahautomo.fi
mailto:jussi.ojanne@vierellakulkija.fi
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Pornaisiin ennen vuotta 2019 rekisteröityneet yksityiset sosiaalipalveluntuottajat 

palveluntuottaja palvelu 

Arkiapu Meiri Parma Ky                                                                              
Käpytie 9 04240 Talma    
p.  0400 916282                                         
meiri.parma@gmail.com 
www.meiriparma.fi 
  

Kotipalvelun tukipalvelut. Siivous, ikkunoiden pesu, vaatehuolto, 
ruoanvalmistus ja asiointipalvelut. 

AsCare Senioripalvelut 
Jaana Ylitalo 
Munckinkatu 17 05820 Hyvinkää 
puh. 040 9656546 
info@ascare.fi  

Siivous- ja taloustyöt, ruoanlaitto, peseytymisapu, kaupassakäynti, 
ulkoilu- ja saattoapu. Toimintayksiöllä on lupa yksityisen 
terveydenhuollon palvelutoimintaan. 

Avustajapalvelu Medicum                                                                            
PL 800 00101 Helsinki                                                                
Sairaanhoitopalvelu Medicum                                                           
Vankanlähde 7 13100 
Hämeenlinna                                                                 
puh. 010-321 1325      
asiakaspalvelu@medicum.fi  

Kotihoito, kotipalvelu ja henkilökohtainen avustaminen 
päivittäisissä toiminnoissa, kuten asiointi, ulkoilu, kodinhoito ja 
lastenhoito. Toimintayksiöllä on lupa yksityisen terveydenhuollon 
palvelutoimintaan. 

Hoito ja Tuki Pirinen                                                                                  
Töyrytie 4 16300 Orimattila                                                                                    
Jari Pirinen puh. 040 7375 362       
hoitojatukipirinen@gmail.com 
www.hoitojatukipirinen.nettisivu.
org 

Kotisairaanhoito, henkilökohtaisen hygienian hoito, ruoan 
valmistus, asiointiapu, kodinhoito -siivouspalvelu, asiointi, ulkoilu- 
ja saattopalvelu. 

Kaunialan Sairaala Oy                                                                        
Kylpyläntie 19 02700 Kauniainen                   
puh. 043 826 6873 tai  
keskus puh. 09 505 921                       
kotikauniala@kauniala.fi 
  

Kotihoito: sairaanhoito- ja hoivatyö, hygienianhoito, asiakkaan 
lääkehoidon toteuttaminen ja seuranta, verenpaineen seuranta, 
verensokeriseuranta, INR-seuranta sekä haavahoidot. Lisäksi 
omaishoitajan vapaan aikainen hoiva, neuvontapalvelu, 
henkilökohtainen apu. Kotipalvelujen tukipalvelut: kodinhoito ja 
siivous, ikkunanpesu, ruoanvalmistus, kauppa- ja asiointiapu, 
ulkoilu- ja saattopalvelu. Toimintayksiöllä on lupa yksityisen 
terveydenhuollon palvelutoimintaan.  

Keski-Uudenmaan kotihoito Oy                                                                
Sibeliuksenkatu 14 A 11 04400 
Järvenpää                                                      
puh. 040 538 1296     
www.keskiuudenmaankotihoito.fi 
  

Palveluvalikoimaan kuuluvat kotisairaanhoito-, hoiva- sekä 
kodinhoito- ja asiointipalvelut. 

Posti Kotipalvelut                                                                                          
PL 7 00011 POSTI                                                                                       
p.  0100 5900       
www.posti.fi/kotipalvelut 
kotipalvelut@posti.com 
  

Kotihoito, kotihoidon tukipalvelut, omaishoito ja henkilökohtainen 
apu. Toimintayksiöllä on lupa yksityisen terveydenhuollon 
palvelutoimintaan. 

mailto:meiri.parma@gmail.com
http://www.meiriparma.fi/
mailto:info@ascare.fi
mailto:asiakaspalvelu@medicum.fi
mailto:hoitojatukipirinen@gmail.com
mailto:kotikauniala@kauniala.fi
http://www.keskiuudenmaankotihoito.fi/
http://www.posti.fi/kotipalvelut
mailto:kotipalvelut@posti.com
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Sivina Oy Sivina Kotisiivous                                                                      
Vitikka 4 02630 Espoo   
p. 040 5205604                                              
tuusula@sivina.fi  
www.sivina.fi 
  

siivous, ikkunoiden pesu, vaatehuolto, asiointi- ja saattajapalvelut 
sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. 

mailto:tuusula@sivina.fi
http://www.sivina.fi/
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Tuusulaan ennen vuotta 2019 rekisteröityneet yksityiset sosiaalipalveluntuottajat 

palveluntuottaja palvelu 

Akson hoivapalvelut/ Tmi Awonawilona                                                                                                                       
Yrjönkuja 3 G 04420 Järvenpää                          
P. 044 308 8979  
tuija.sahi@akson.fi 
www.aksoni.fi 
  

kotipalveluyritys, joilla on lähihoitaja/sairaanhoitaja 
tasoista palvelua 

Alepa ja S-ryhmän kauppapalvelut                  
p. 09 4245 0450, ma-pe 8-18                 
www.foodie.fi  

kauppapalvelut 

Astrello Oy                                                                                              
Juorumäenkuja 1 00910 Helsinki 
P. 040 413 5879   
astrello@hot.ee  

siivouspalvelua  

Arkiapu Meiri Parma Ky 
Käpytie 9 
04240 Talma 
p. 0400 916 282 
meiriparma@gmail.com 
 

siivous, vaatehuolto, asiointipalvelu 

Hoivatex P.                                                                                                      
Kaunistontie 9 04500 Kellokoski   
 p.  050 540 5028                                                            
minna.pajusalo@elisanet.fi 
  

kotipalveluyritys, joilla on lähihoitaja/sairaanhoitaja 
tasoista palvelua ja palveluja tarjotaan Tuusulan 
alueella 

Jokelan kotipalvelu                                                                                  
Kaukastentie 170, 05510 Hyvinkää 
p. 040 579 4369               
jokelankotipalvelu@gmail.com  

siivouspalvelua  

Kauppahalli 24                                                                                                   
p. 040 126 2979                                       
https://www.kauppahalli24.fi/asiakaspalv
elu 
  

kauppapalvelut 

K-kaupat                                                                                                      
04300 alue: K-supermarket Pajala ja 
Citymarket Kerava  
05400 alue: K-supermarket Pajala                  
04500 alue: K-supermarket Pajala   
Lisätiedot ja tilaukset:                                
www.k-ruoka.fi/kauppa  

kauppapalvelut 

Laattasaneeraus Linko Oy 
Kotipalvelu Linko(aputoiminimi) 
Neulastie 31, 04240 Talma 
p. 040 - 7556333 
tarja@linko.fi  

Siivouspalvelut 
Suursiivoukset 
Muutto ja raivaussiivoukset 
Irtaimistojen tyhjenny ja kuljetukset 
Pakkaus, siirto ja siivous 
Kohderyhmänä aikuis- ja vanhusväestö 

mailto:tuija.sahi@akson.fi
http://www.aksoni.fi/
http://www.foodie.fi/
mailto:astrello@hot.ee
mailto:meiriparma@gmail.com
mailto:minna.pajusalo@elisanet.fi
mailto:jokelankotipalvelu@gmail.com
https://www.kauppahalli24.fi/asiakaspalvelu
https://www.kauppahalli24.fi/asiakaspalvelu
http://www.k-ruoka.fi/kauppa
mailto:tarja@linko.fi
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Menumat                                                                                                          
p. 020 796 1550, ma–pe klo 8–16                                                
asiakaspalvelu@menumat.fi 
  

ateriapalvelut kotiin 

Sinikan Hoiva                                                                                                      
Hakamaantie 41 04300 Tuusula    
 P. 040 5833754                 
sinikkatevaniemi@gmail.com 
  

kotipalveluyritys, jolla lh / sh tasoista palvelua tarjolla 

Taito Hoivapalvelut Oy                                                                                     
Kenraalintie 11 05820 Hyvinkää  
P. 040 178 1111                                    
www.taitohoiva.fi   
info@taitohoiva.fi 
 

kotipalveluyritys, joilla on lähihoitaja/sairaanhoitaja 
tasoista palvelua ja palveluja tarjotaan Tuusulan 
alueella 

Tictum Oy (Vantaa)   
p. 050 395 0531, 
tarja.honkalampi@tictum.fi, 
www.tictum.fi 
  

kotipalvelun tukipalvelu ikäihmisille: Omavalmentaja 
kotona. 

Tmi Soile Virtaanvuo                                                                               
Jokelantie 103 
04380 TUUSULA    
p. 0400470952                 
soile.virtaanvuo@gmail.com  
www.soilehelps.fi 
  

kotipalveluyritys, joilla on lähihoitaja/sairaanhoitaja 
tasoista palvelua ja palveluja tarjotaan Tuusulan 
alueella 

Tmi Sisältöä elämään! Hoiva- ja 
hyvinvointipalvelut (Oy HKH Management 
Consulting Ltd / Tarja-Riitta Tauriala-Rasi      
puh. 050 340 4565 tai palvelunumero 010 
524 0300                                 
tarjariitta.taurialarasi@sisaltoaelamaan.fi 
tai     info@sisaltoaelamaan.fi 
  

kotipalveluyritys, joilla on lähihoitaja/sairaanhoitaja 
tasoista palvelua ja palveluja tarjotaan Tuusulan 
alueella 

Tunne Hoiva Oy Sonja Takkunen                                                           
Tammisalontie 17 a 00830 HELSINKI                  
p. 0456035337    
sonja@tunnehoiva.fi 
www.tunnehoiva.fi 

kotipalveluyritys, joilla on lähihoitaja/sairaanhoitaja 
tasoista palvelua ja palveluja tarjotaan Tuusulan 
alueella 

Hymyä ja Hyvää Oloa Oy 
Anttilantie 25 
05840 Hyvinkää 
0505391399 
sari@oloa.fi 
 
JOKELAN ALUE 

Toivomusten mukaan, lähdemme asiakkaan kanssa 
kauppaan, lääkäriin, apteekkiin, seurustelemaan ja 
ulkoilemaan tai vietämme hänen kanssaan virikkeellistä 
aikaa esimerkiksi keskustellen, yhdessä lukien, valokuvia 
katsellen, laulaen tai vaikkapa tanssien. Tarvittaessa 
teemme yhdessä ruokaa tai pienimuotoista siivousta, 
saaden näin virikettä päivään. Voimme tarjota hänelle 
myös keskusteluapua silloin, kun elämäntilanne tuntuu 
vaikealta ja mieli on maassa.  Tarvittaessa autamme 
heitä hoitamaan myös henkilökohtaisia asioita. 

mailto:asiakaspalvelu@menumat.fi
mailto:sinikkatevaniemi@gmail.com
mailto:info@taitohoiva.fi
mailto:tarja.honkalampi@tictum.fi
http://www.tictum.fi/
mailto:soile.virtaanvuo@gmail.com
http://www.soilehelps.fi/
mailto:tarjariitta.taurialarasi@sisaltoaelamaan.fi
mailto:info@sisaltoaelamaan.fi
mailto:sonja@tunnehoiva.fi
http://www.tunnehoiva.fi/
mailto:sari@oloa.fi
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Tuus-Siivous Tmi 
Kantarelli 7 
04500 Kellokoski 
p. 0400 618 526 
info@tuussivous.fi  

 
Siivous, ruuanlaitto, asiointiapu, pyykki, ulkoiluapu ja 
saattoapu 
Asiakasryhmät: Vanhukset, päihde- ja 
mielenterveyskuntoutujat ja vammaiset 

 

mailto:info@tuussivous.fi

