Hattulan kunnassa yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien
rekisteriin merkityt yrittäjät.
* Tähdellä merkityt Veteraanipalvelun tuottajia. Palvelun hinta ja sisältö tulee tarkistaa yrittäjältä!

PALVELUNTUOTTAJA

PALVELUT

*Kodinhoito
MaMat
puh: 050-5953401
050-5953402
*Helipäivä kotipalvelu
puh: 03- 6715357
040-7385517
*MST-SIIVOUS
puh: 040-4510617

-Kotityöpalvelut
-Asiointiapu

*Kipan Kotiapu
puh: 050-4073640

-Kotityöpalvelut
-Pihatyöt
-Henkilökohtainen
avustaminen
-Asiointiapu

*Parolan Fysioterapia OY /
Kotiapu
puh: 03-6372923

-Henkilökohtainen
avustaminen
-Asiointi- ja kauppa-apu
-Siivous
-Puutarhatyöt

VEROTON HINTA

VEROLLINEN HINTA
(sis.Alv.)

24,00 €/tunti

-

-Kotityöpalvelut
-Asiointiapu
-Pihatyöt

29,00€ /tunti

35,00€/tunti

-Siivouspalvelut
-Asiointipalvelut

26,02€ /tunti

32,00€/tunti

31,00€/ tunti

32,00€/ tunti

39,68€/ tunti

*Kristiinan kotiapu
puh: 040-5697021
*Kotipalvelu
Sirpa Eerola
puh: 050-5869450

-Siivouspalvelut
-Asiointipalvelut

*Koti- ja hoivapalvelu
Piia Hämäläinen
puh: 040-5144122

-Hoivapalvelut
-Kotityöpalvelut
-Kauppapalvelu
-Asiointi- ja ulkoiluapu

*Kotipalvelu
MARAHELE
puh: 044-0559345

-Kotityöpalvelut
-Asiointi-, kauppa- ja
ulkoiluapu
-Henkilökohtainen
avustaminen
(myös kylvetys)
-Kotiparturointi
-Piha- ja puutarhatyöt

*Kurjen Kotiapu
puh: 050-4047594

-Kotityöpalvelut
-Asiointi- ulkoilu-. ja
kauppa-apu
-Pihatyöt

Sivina Oy
puh: 043-8244729

-Hoivapalvelut
-Kotityöpalvelut
-Asiointi- ja kauppa-apu

-Hoivapalvelut
-Kotityöpalvelut
-Asiointi- ja ulkoiluapu
-Pihanhoito

28,00€/tunti

34,00€/tunti

25,81€/tunti

32,00€/tunti

29,00€/ tunti

28,63€/tunti

35,50€/tunti

29,00€/tunti

35,00€ / tunti

Kodinhoito ma-ke
32,48€/tunti
Kodinhoito to-pe
34,10€/tunti
Avustus 34,10€/tunti
Hoivapalvelu 36,25€/tunti

Kodinhoito ma-ke 40,28€/tunti
Kodinhoito to-pe 42,28€/tunti
Kertasiivous,ikkunat
44,28€/tunti

Kummityttö
puh: 0400-352252
www.kummitytto.fi

-Kotityöpalvelut
-Asiointi- ja kauppa-apu
-Ulkoilu- ja virkistysseura

Tapsan Kotipalvelu
puh: 044-2977900

-Hoivapalvelut
-Kotityöpalvelut
-Pihatyöt
-Asiointi- ja ulkoiluapu

HoiVaksi
puh: 040-4110252

-Kotityöpalvelut
-Hoivapalvelut
-Pihatyöt
-Asiointi- ja ulkoiluapu

22,00€/tunti

Hämeenlinnan
tupa-apu Oy
puh: 044-7744293
044-7742128

-Henkilökohtainen
avustaminen
-Asiointi- ja kauppa-apu
-Siivous
-Pihatyöt

31,00€/tunti

75€/2h
100€/3h
180€/6h

32,00 € / tunti

27,00€/tunti

www.tupa-apu.com

Alina Hoivatiimi/
Pikkuliitäjä Oy
Taru Piekkari
044-455 6460

-Hoivapalvelut
-Sairaanhoitopalvelut
-Kotityöpalvelut
-Asiointi- ja ulkoiluapu

Koti- ja hoivapalvelut

36,00€/tunti
Kotisairaanhoito

38,00€/tunti

40€/tunti

www.alinahoivatiimi.fi

Senjori Kotiapu
puh: 050-3229273
www.senjori-kotiapu.fi

-Kauppapalvelu
-Asiointiapu
-Ylläpitosiivous
-Vaatehuolto

Kauppapalvelu 15€
Muut 24,20€/tunti
Kauppapalvelu, siivous
tai muu asiointi samalla

Kauppapalvelu 18,60€
Muut 30€/tunti
Kauppapalvelu, siivous tai
muu asiointi samalla

käynnillä 29,80€/tunti

Terveysoperaattori Oy
Asiakaspalvelu:
0800 170 300 (klo 8:3016:30)
www.terveysoperaattori.fi

Etelä-Hämeen
Marttapalvelut Oy
Marttojen kotiapu
puh: 044-0504805
(ma klo 9-11 sekä ti ja ke klo 14-16)
etela-hame@martat.fi

Tmi Tuula Kodin Hengetär
puh: 050-5446944
tuula.ijas@hotmail.com

-OMAseniori-turvapalvelu
Palvelu koostuu asiakkaan
kotiin asennettavista
laitteista ja
sovellusohjelmasta, joka
kerää liiketietoja
tukiaseman avulla, oppii
normaalin päivärytmin ja
hälyttää poikkeamien
ilmetessä.
-Siivous
-Ruoanvalmistus
-Asiointi- ,ulkoilu- ja
kauppa-apu
-Puutarhanhoito
-Pyykkihuolto
-Tekstiilikalusteiden pesu

-Siivouspalvelut
-Ruokapalvelut
-Asiointi-, kauppa- ja
ulkoiluapu
-Tilapäisapu lapsiperheisiin
-Lemmikkien hoito
-Puutarhatyöt

käynnillä 37€/tunti

Tarkista hinta palvelun
tarjoajalta.

28,50€/tunti (vakioaika)
27,69€/tunti (jäsenhinta)
31,08€/tunti (yksittäiset
ajat)
30,27€/tunti (jäsenhinta
yksittäiset ajat)
+0,80€ kilometrikorvaus
yli 7km:n matkoista

35,10€/tunti (vakioaika)
34,10€/tunti (jäsenhinta)
38,30€/tunti (yksittäiset ajat)
37,30€/tunti (jäsenhinta
yksittäiset ajat)
tekstiilikalusteiden pesu
43,50€/tunti
+0,80€ kilometrikorvaus yli
7km:n matkoista

30,40€/tunti

40,00€/tunti

Posti Oy
puh:020-451 7920
www.posti.fi

-Ulkoilukaveri-palvelu
-Pihapalvelu
-Ruohonleikkaus-palvelu

Ulkoilukaveri tiistaisin
4x30min 55,65€ tai 4x60min
111,29€
Ulkoilukaveri tiistaisin ja
perjantaisin 8x 30min 111,29€
tai 8x60min 222,58€
Pihapalvelu tiistaisin
4x30min 55,65€ tai 4x60min
111,29€

-Ruoanlaitto
-Siivous
-Pyykkäys
hannele.linnanmaki@luonaa.fi
-Hygieniasta huolehtiminen
www.luonaa.fi
-Asiointipalvelu
-Saattopalvelu
-Pihatyöt
-Seuraa, ulkoiluapua
-Päivittäisissä toimissa
Kotihoiva Johanna
avustaminen
puh: 040-4188768
-Ulkoilu
johanna.helinsalminen@gmail.com -Kylvetyspalvelu
-Pyykki- ja vaatehuolto
-Asiointipalvelut
-Virkistyspalvelut
-Omaishoidon lomitus
-Kotisiivous
Kotirinki Oy

Ulkoilukaveri tiistaisin 4x30min
69€ tai 4x60min 138€
Ulkoilukaveri tiistaisin ja
perjantaisin 8x 30min 138€ tai
8x60min 276€
Ruohonleikkaus kerran viikossa
4x30min 69€ tai 4x60min 138€

Luonaa
puh: 044-2446798

puh:010 425 3905
myynti@kotirinki.fi
www.kotirinki.fi

36€/50 min
arkisin klo 7-18

28,23€/tunti

Kysy tarkemmin
yrittäjältä

35€/tunti

Säännölliset
puhtausohjelmat:
kysy hinta yrittäjältä tai
katso netistä
www.kotirinki.fi
Kertapalvelut:39,90€/tunti
minimiveloitus 3h/käynti

Hoitokoti
Niitty/Kotipalvelu
puh: 045 133 9926
tarupirttila@netti.fi
www.kotipalveluniitty.fi

-Päivittäisen avun mukaiset
hoidot
-Henkilökohtainen hygienia
-Ruoanlaitto
-Pyykinpesu
-Siivous (kevyt)
-Asiointi, ulkoilu, saattoapu

Tmi Siivouspalvelu
Lahtinen
puh: 040 838 6450

-Kotisiivous
-Ikkunoiden pesu

Kodin Tukitiimi Oy
puh: 0400 736 536
info@kodintukitiimi.fi
www.kodintukitiimi.fi

-Kotisairaanhoito mm.
lääkkeiden jako,
haavanhoidot ym.
-Kotipalvelut mm. pesuapu,
aterian valmistus,
pyykkihuolto, ulkoilu- ja
virkistys
-Kotisiivous
-Kotisairaanhoito mm.
haavanhoito, lääkehoito,
verinäytteiden otto
-Kotipalvelut
-Kevyt siivous
-Asiointiapu ja virkistys
-Omaishoitajan
sijaistaminen
-Lastenhoito

Ensiapulainen
puh: 045 123 8418
asiakaspalvelu@ensiapulainen.fi

www.ensiapulainen.fi

ma-pe 28,23€/tunti
ma-pe 36,29€/tunti

ma-pe 35€/tunti
la-su 45€/tunti

33€/tunti

40,92€/tunti

Sairaanhoito 42€/tunti
Kotipalvelut 42€/tunti
Kotisiivous 29,84€/tunti

Kotisiivous 37€/tunti

Arkipäivisin klo 8-16:
Kotipalvelu ja
tukipalvelut 38€/tunti
Kotisairaanhoito
41€/tunti (toimenpiteistä
laskutetaan erikseen)
Iltaisin ja
viikonloppuisin eri
hinnoittelu

