Kotisiivous Lastenhoito Terveyspalvelut Turvapuhelin

Lastenhoidon
palvelut kotiin tai
työpaikalle

Lastenhoito 020 768 9777 tai stella.fi
Puhelun hinta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min

Kaikki lastenhoidon
palvelumme
Tehtävämme Stellalla on tarjota apua arkeen, jotta elämä olisi helpompaa. Autamme lastenhoidossa,
tarjoamme perhepäivähoitopaikkoja ja mahdollistamme yhden suosituimmista työsuhde-eduista:
sairaan lapsen hoidon. Kokeneet lastenhoidon ammattilaisemme tekevät työnsä aina lämmöllä ja
vanhempien toiveiden mukaisesti. Sujuvampi arki on vain yhden yhteydenoton päässä.

Muista
kotitalousvähennys
-50 %

Muista
kotitalousvähennys
-50 %

Lastenhoito kotona

Lastenhoito juhliin

Perheiden kotipalvelu

Stellan lastenhoitajat ovat kokeneita,

Tavallisen lastenhoidon lisäksi hoita-

Lapsiperheiden kotipalvelu on kunnan

lämpimiä ja ammattitaitoisia ja he voivat

jamme voivat viihdyttää pikkuvieraita

palvelusetelillä tai maksusitoumuksella

työskennellä minä päivänä tai mihin

erilaisissa tapahtumissa kuten häissä

kustantamaa apua, jota tarjotaan kun

kellonaikaan tahansa. He huolehtivat

ja perhejuhlissa minä päivänä tai mihin

perheessä tarvitaan käytännön tukea ar-

lapsestasi, valmistavat ruokaa ja vievät

kellonaikaan tahansa. Hoitajamme voivat

jen sujumiseen esimerkiksi vanhemman

hänet tarvittaessa ulos leikkimään tai

pyydettäessä tuoda mukanaan toiminta-

sairastamisen vuoksi. Palvelu suunnitel-

hakevat koulusta ja käyttävät vaikka vii-

ja leikkivälineitä. Myös näistä palveluis-

laan aina perheen tarpeiden mukaiseksi:

kottaisessa harrastuksessa. Hoitajamme

tamme voi verottajan ehtojen täyttyessä

lastenhoitajamme voivat esimerkiksi

noudattavat aina vanhempien ohjeita.

tehdä 50 %:n kotitalousvähennyksen.

laittaa ruokaa, pestä pyykkiä tai tiskata.

Hoidolle voi myös pyytää teemaa kuten

Lisätietoja kotipalvelusta saa Stellalta tai

leivonta tai kielikylpy. Kaikki hoitajamme

oman kunnan sosiaalitoimesta.

puhuvat hyvää suomea. Lastenhoidon
palveluista voi tehdä verotuksessa
50 %:n kotitalousvähennyksen.

Lastenhoito 020 768 9777 tai stella.fi
Puhelun hinta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min
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Myös
palvelusetelillä

Ota yhteyttä, kysy lisää ja tilaa:
020 768 9777 tai asiakaspalvelu@stella.fi.

Teemme yhteistyötä lukuisten kuntien kanssa kodin palveluiden
sunnittelemisessa ja tuottamisessa.

••••

Hoidamme lapsia, kotia ja terveyttä

Meiltä löytyy osaamista erityistarpeisiin:
lastenhoitajinamme työskentelee myös
sairaanhoitajia ja lähihoitajia.

Olemme palvelusetelituottaja useissa kunnissa

Perhepäivähoito

Hoito henkilöstöetuna

Leirit ja tapahtumat

Stellan varhaiskasvatus on pienissä

Sairaan lapsen hoito on työnantajan kus-

Sairaan lapsen hoidon lisäksi palvelem-

ryhmissä kotona järjestettävää kolmiper-

tantama työsuhde-etu, jolla saa Stellalta

me työntekijöihinsä panostavia yrityksiä

hepäivähoitoa, johon voi hakea Kelasta

ammattitaitoisen lastenhoitajan hoita-

järjestämällä työntekijöiden lapsille

yksityiseen päivähoitoon kuuluvia tukia.

maan sairastavaa lasta silloin, kun rakas

kesäleirejä ja päivähoitoa koulujen loma-

Ryhmään kuuluu enintään neljä lasta 2–4

tarvitsee aikuista mutta vanhemman on

sesonkien aikaan sekä lapsille suunni-

perheestä. Pienessä ryhmässä lapsi saa

hyvä mennä töihin. Hoitajamme työsken-

teltua ohjelmaa yritysten tapahtumiin ja

enemmän yksilöllistä huomiota ja tukea

televät tarvittaessa mihin kellonaikaan ta-

juhliin – myös englanniksi. Lisäksi meiltä

kehitykselleen, ja omassa ja ryhmätove-

hansa. Lastenhoitajinamme työskentelee

saa apua myös suosiotaan kasvattavien

reiden kodeissa päivät sujuvat koulutet-

myös sairaanhoitajia ja lähihoitajia, joten

Lapset työpaikalla -teemapäivien toteut-

tujen ja osaavien hoitajiemme johdolla

osaamme auttaa myös erityistarpeissa.

tamiseen.

turvallisesti. Perheet asuvat lähellä

Lastenhoitajamme saapuvat paikalle

toisiaan, ja otamme huomioon myös iät,

jopa puolen tunnin sisään tilauksen

sisarussuhteet ja mahdolliset tuen tar-

tekemisestä, ja pyrimme järjestämään

peet sekä hankimme tarvittavat välineet.

lapselle aina saman tutun lastenhoitajan.
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