
 

Myöntämisperiaatteet ja asiakasmaksut 1.1.2022 -31.12.2022 
 
Siivouspalveluun ovat oikeutettuja ensisijaisesti yli 75-vuotiaat pukkilalaiset hoidollisin ja 
sosiaalisin kriteerein heikentyneen toimintakyvyn tai vamman perusteella. Palvelua ei 
myönnetä alle 65-vuotiaille. Palvelun myöntämisen tuloraja (brutto) on yhden hengen 
taloudessa 1400 euroa/kk ja kahden hengen taloudessa 2800 euroa/kk. Tuloina otetaan 
huomioon säännölliset veronalaiset ansiotulot, eläketulot ja etuudet lukuun ottamatta 
asumistukea ja vammaistukea.  
 
Palveluntarve arvioidaan kotikäynnillä. Arviointikäynti tehdään tarvittaessa yhteistyössä 
Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymän/Pukkilan kotihoidon kanssa ja/tai siivouspalveluyrittäjän 
kanssa. Mikäli on mahdollista ja katsotaan tarpeelliseksi, kotikäynnille kutsutaan ikääntyneen 
omainen tai hänen asioitaan hoitava henkilö. 
 
Siivouspalvelun antamisesta tehdään asiakaskohtainen hakemus ja sopimus. Sopimuksessa 
määritellään siivoustyön käytännön toteuttamiseen liittyvät asiat, kuten käynnillä tehtävät 
siivoustyöt. Annettavan palvelun sisältöä voidaan arvioida ja muuttaa tarvittaessa. 
 
Kotisiivous- ja apupalvelun periaatteet 

 Jokaiselle asiakkaalle laaditaan palvelusopimus, jossa on sovittu tehtävät työt. 
 Siivouskäynneistä sovitaan palveluntuottajan ja asiakkaan kesken. 
 Palvelu jatkuu keskeytymättä, kunnes toisin sovitaan. 
 Palveluun kuuluu ensisijaisesti normaali, palvelusopimuksen mukainen kotisiivoustyö. 

Työntekijällä on mukanaan omat siivousvälineet ja –aineet. 

 Tarpeen mukaan voi siivouskäyntien yhteydessä pyytää apua pieniin kotiaputöihin, 
kuten lampun vaihtamiseen sisävaloon, ulkorappujen harjaukseen, halkojen kantami-
seen tai lumen luontiin oven edestä ja kulkuväyliltä. Näihin tehtäviin liittyvät välineet 
ja tarvikkeet on oltava asiakkaan kodissa. 

 Palvelussa pyritään kuntouttavaan työotteeseen. Asiakas voi ja saa osallistua työnte-
kijän kanssa niihin kotisiivoustöihin, joihin hän kykenee. Näistä asioista sovitaan asi-
akkaan palvelusopimuksessa. 

 Palvelun maksimimäärä on viisi (5) tuntia kuukaudessa/talous. 
 Asiakkuuden päättyessä asiakkaan/omaisten tulee ilmoittaa muutoksesta 

palveluntuottajalle ja Pukkilan kunnan senioripalveluihin.  
 
Palvelun tuottaja 
Palveluntuottajana toimii vuonna 2022 Kotisiivous Kilpeläinen. 
 
Asiakasmaksut 
Kotisiivous- ja kotiapupalvelun asiakasmaksu on 7,50 € / tunti (sis. alv 24 %). Lisäksi uusille 
asiakkaille tarjotaan kaksi ensimmäistä tuntia maksutta. 
 
Yhteystiedot 
Pukkilan kunta, senioripalvelut p. 040 770 7054 (senioritoiminnan ohjaaja / palvelutar-

peen arvioinnit ja muutokset palvelussa) 
Kotisiivous Kilpeläinen p. 045 124 9821 
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