
Kotisiivous Lastenhoito Terveyspalvelut Turvapuhelin

Kaikki kodin 
siivouspalvelut



Kotisiivous 020 768 9788 tai stella.fi
Puhelun hinta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min

Säännöllinen kotisiivous
Helpoin ja suosituin tapa pitää koti 

puhtaana! Jokaisen koti on ainutlaatuinen 

ja jokaisella kodilla on oma luonteensa. 

Siksi suunnittelemme säännöllisen koti

siivouksen aina asiakkaamme oikeiden 

tarpeiden mukaiseksi. Siivoamisen lisäksi 

voimme esimerkiksi pestä ja silittää 

pyykit, vaihtaa lakanat, ulkoiluttaa koirat 

ja käydä kaupassa. Meiltä saa myös 

kaikki tarvitut lisäpalvelut ikkunanpesusta 

patjojen puhdistukseen. Kotitalousvä

hennyksen ansiosta verotuksessa voi 

vähentää 100 euron omavastuun jälkeen 

50 % palvelumme hinnasta.

Kodin kertasiivous
Kun edessä on sukujuhlat, illalliskutsut tai 

muu tärkeä tapahtuma, Stellan voi kutsua  

tekemään perusteellisen kerta siivouksen. 

Siivouksen aikana saadaan suurikin 

asunto näyttävään edustuskuntoon. Koti

talousvähennyksen ansiosta voi palve

lumme hinnasta vähentää 100 euron 

omavastuun jälkeen verotuksessa 50 %. 

Vähennyksen saa verokortilla tai veron

palautuksena verottajalle ilmoittamisen 

jälkeen.

Muuttosiivous
Helpota muuttoa ja tilaa muuttosiivous 

sekä vanhaan että uuteen osoitteeseen. 

Muuttosiivouksen jälkeen koti on valmis 

toivottamaan uudet asukkaansa tervetul

leiksi. Koti on pölytön ja tahraton ja tuok

suu puhtaalta. Kattavan perussiivouksen 

lisäksi meiltä voi tilata ikkunoiden ja sau

nan pesun, niin että koko kodista pääsee 

heti nauttimaan. Molemmista siivouksista 

voi tehdä omassa verotuksessa 50 %:n 

kotitalous vähennyksen, jonka vuosittai

nen omavastuu on 100 euroa.

Kaikki palvelut  
kodin puhtauteen
Tehtävämme Stellalla on mahdollistaa sujuvampi arki ja onnellisempi elämä. Tyytyväiset asiakkaamme 

saavat kiireenkin keskellä nauttia puhtaasta kodista ja lisääntyneestä vapaa-ajasta. Kokeneet koti-

siivouksen ammattilaisemme tekevät työnsä aina perusteellisesti ja asiakkaamme toiveiden  

mukaisesti. Sujuvampi arki ja onnellisempi elämä on vain yhden yhteydenoton päässä.

Muista  
kotitalous- 
vähennys  

-50 % 



Kotisiivous 020 768 9788 tai stella.fi
Puhelun hinta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min

Tekstiilipesu
Jos matot, patjat sohvat tai muut 

verhoillut huonekalut kaipaavat puhdis

tusta ja raikastusta, kannattaa paikalle 

kutsua Stellan tekstiilipesu. Palvelumme 

sopii hyvin sekä tahrojen poistoon että 

säännölliseen puhtaanapitoon – helposti 

kotioloissa ilman vaivalloisia ja aikaa

vieviä kuljetuksia pesulaan ja takaisin. 

Asiantuntijamme arvioivat yksilöllisesti 

aina sopivimman tavan pestä ja kuivat

taa tuotteet, jotta työ sujuu ja jälki on 

paras mahdollinen. Tekstiilipesusta voi 

tehdä muun siivoustyön tapaan 50 %:n 

kotitalousvähennyksen.

Ikkunoiden ja  
terassin pesu
Pesemme ikkunat, parvekelasit ja terassit 

siististi ja huolellisesti Stellan ammatti

maisilla pesuvälineillä. Siirrämme tarvit

taessa huonekalut ja pikkuesineet sekä 

siivoamme jäljet, niin että käyntimme voi 

huomata vain säihkyvän puhtaasta pesu

tuloksesta. Terasseilla pesemme terassit, 

ulkoseinät ja kivetykset perusteellisesti 

painepesurilla. Asiantuntijamme arvioivat 

yksilöllisesti aina sopivimman tavan to

teuttaa pesun. Näistäkin töistä voi tehdä 

50 %:n kotitalousvähennyksen.

Arvonlisäveroton  
kotipalvelu
Voimme tarjota kotipalveluita ilman 

arvonlisäveroa, jos asiakkaamme 

toimintakyky on alentunut esimerkiksi 

ikääntymisen, vamman tai sairauden 

seurauksena. Autamme arjen askareissa 

kuten siivouksessa, ruoanlaitossa, koiran 

ulkoilutuksessa, kaupungilla asioinnissa 

ja kaupassakäynnissä. Teemme työmme 

ammattitaidolla asiakkaan toiveet ja tar

peet tarkasti huomioiden. Myös arvon

lisäverottomasta kotipalvelusta voi tehdä 

50 %:n kotitalousvähennyksen.

Teemme yhteistyötä lukuisten kuntien kanssa kodin palveluiden  

sunnittelemisessa ja tuottamisessa. 

 • Hoidamme lapsia, kotia ja terveyttä 

 • Olemme palvelusetelituottaja useissa kunnissa

Myös 
palvelusetelillä Ota yhteyttä, kysy lisää ja tilaa:  

020 768 9788 tai asiakaspalvelu@stella.fi.

Meiltä saat aina 100 %:n tyytyväisyys-
takuun: jos et ole tyytyväinen työmme 
jälkeen, korjaamme puutteet.
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