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Tarjoan monipuolista hoivapalvelua sekä kodinhoito- ja asioin-
tiapua helpottamaan arkeasi tammikuusta 2019 alkaen. 
Olen vanhustyöhön erikoistunut lähihoitaja. Hoitoalan työtä olen 
tehnyt aiemmin kunnallisessa kotihoidossa. Minulle on tärkeää, 
että voin tehdä työtä laadulla ja asiakasta kunnioittaen. Olen myös 
kahden kouluikäisen lapsen äiti, joten myös lastenhoidosta on 
vahva kokemus. Vapaa-ajalla vietän paljon aikaa luonnossa ja mm. 
puutarhatöitä tehden. Ohjaan myös aikuisten kuntoliikuntaa. 

Tarjoan kotipalveluja kotiisi, kun elämässä on tultu siihen •	
tilanteeseen, jolloin korkea ikä, pitkäaikaissairaus tai alentunut 
toimintakyky hankaloittavat kotona pärjäämistä.
Haluat helpottaa läheisesi tai omaa jaksamistasi.•	

Teen halutessasi luoksesi maksuttoman kartoituskäynnin.  
Säännöllisiä palveluja varten tehdään palvelusopimus, johon voim-
me yhdessä sopia hoidettavista asioista.
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Hoivapalvelua
apu päivittäisissä toiminnoissa: mm. henkilökohtainen hygienia, •	
suihkuapu ja saunotus, pukeutuminen, ravitsemus, liikkumisessa 
avustaminen
terveyden- ja sairaanhoito, lääkehoidon toteutus, haavahoito, avan-•	
teiden hoito, verenpaineen ja verensokerin seuranta
virikkeiden järjestäminen, esim. kotijumpan ohjaus, ulkoiluapu•	
lastenhoito•	

Kodinhoitoa ja asiointiapua
kotisiivoukset (myös muille kuin ikäihmisille)•	
ruuanlaitto, pyykkihuolto, ikkunanpesut, pihatyöt•	
asiointiapu ja saattajapalvelu esim. lääkäri- ja kaupassakäynnit•	

Omaishoidon lomitusta
hoivaa ja huolenpitoa omaishoitajan jaksamista tukemaan•	

Kotipalvelu Eila Sysmäläiseltä SAAT



Kuvia harrastuksistani



HINNASTO 

Arkisin  klo 7-18 33  23 
Arki-iltaisin klo 18-22 38  25  

Lauantaisin  klo 7-18 42 30  
Lauantai-iltaisin  klo 18-22 45  32 

Sunnuntaisin  klo 7-18 50  35 
Sunnuntai-iltaisin klo 18-22 58 40 

Hinnat ovat alv 0 % tai alv 24 %. Palvelu on mahdollista 
saada arvonlisäverottomana, kun toimintakyky on alentunut 
esim. korkean iän, pitkäaikaissairauden tai vamman vuoksi.
Huomioithan, että palvelut ovat verovähennyskelpoisia. Saat 
teetetyn työn kustannuksista kotitalousvähennystä jopa 50 %.

Tuntihinta sisältää matkakulut 15 km:n säteellä, tämän 
ylittävästä matkasta peritään korvaus 0,42 €/km. Kotikäynnin 
kesto on alkaen 30 minuuttia. Työn voi teettää sekä kotona 
että vapaa-ajan asunnolla. 

Laskutus tapahtuu sähköpostitse tai paperilaskulla. Paperi-
laskun hinta 3 €. 

€ / tunti € / 0,5 tuntia 
tai alle
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Ota rohkeasti yhteyttä!

Eila Sysmäläinen•	
puh. 040 6347 165•	
eila.sysmalainen(ät) kotipalvelueilas.fi•	
www.facebook.com/kotipalvelueilas.fi•	
www.kotipalvelueilas.fi•	


