
Osuuskunta Sompion Tähti 

-Yhteiskunnallinen yritys, jonka tehtävänä on kylien 
elinvoimaisuuden tukeminen tuottamalla erilaisia 
palveluja kylissä ja tarjoamalla osa-aikaisia 
työmahdollisuuksia. 
 
-Ideana on tuottaa palvelut mahdollisimman lähellä 
ihmistä, jolloin säästytään pitkien matkojen 
aiheuttamilta kustannuksilta.  

 



Lähipalveluja kylissä - Palveluja kotiin 

• Kotiin apua – teemme kaikkia kotitöitä 
yhdessä asiakkaan kanssa; kotisiivousta, 
ruuanlaittoa, polttopuiden tekoa, asiointiapua. 
(sosiaalipalveluiden tuottajan luvat 
Sodankylän kunta ja Savukosken kunta, 2013) 

• Kotisairaanhoito, hoiva – Aluehallintoviraston 
toimilupa, 2013 

• Yhteistyökumppani, hieroja Auli Varpenius; 
koko kehon hyvinvointia. 



Osuuskunnan toiminta täydentää 
kunnan kotipalvelun toimintaa 

Kunta voi myöntää osuuskunnan palveluihin 
palvelusetelin tai ostaa osuuskunnalta palveluja 
silloin kun niitä on vaikea muutoin järjestää;  

• esimerkiksi omaishoitajan lakisääteiset vapaat -
ikäihminen ei aina halua lähteä laitokseen 
vapaapäivän ajaksi - nyt se voidaan järjestää 
kotona   

• sairaalasta kotiuttaminen viivästyy monesti siksi 
että kotiin ei juuri silloin ole saatavilla kotipalvelua 
kotiuttamisen tueksi (lämmitys, ruoka, lääkkeet) 

 



Työntekijät ja asiakkaat 
• Osa-aikaisia työntekijöitä n. 25 – esim. omien 

lasten hoito onnistuu kotona osa-aikaisessa työssä 

• Asiakkaita n. 50 (kunnan kautta, kunnan 
myöntämällä palvelusetelillä tai itse maksavia) 

• Kotona-asumisen tukeminen on merkittävä 
vaihtoehto kuntakeskukseen muuttamiselle tai 
palvelutaloon / vanhainkotiin siirtymiselle 
– Turvallisuuden tunne lisääntyy, kun kotona käydään 

säännöllisesti 

– Toimintakyky ja hyvinvointi lisääntyy 

– Hankalimpiin kotitöihin saa apua (tapaturmariski) 



Asiakkaille sisältöä ja laatua 
• Asiakkaille iloa ja virkeyttä – puhekumppani, kylästely, 

retket, tapahtumat 
• Omaisten huoli ja kuormitus vähenee – hälytyssoitot 

vähenee 
• Apulaitteita (esim. kuulon huonontuessa ovikello valolla), 

hälytyslaitteita ulko-oveen tai sisälle, itse syttyviä valoja 
eteiseen ja WC:hen saa kotiin elämää helpottamaan 

• Tulevaisuudessa lisääntyy myös verkon kautta tapahtuva 
yhteydenpito ja kerhotoiminta 

• Aluelautakunta; mahdollistaisi sen, että alue voi itse 
hankkia niitä palveluita nopeammin, mitä alueella tarvitaan 

• Läheiselleen tai tuttavalleen voi myös ostaa lahjaksi kotiin 
apua! 
 



Verotuksessa kotitalousvähennys 
laskee palvelun hintaa 

• Toimintakyvyn alentuessa tilapäisesti / 
pidempiaikaisesti, palvelut voi saada 
arvonlisäverottomasti ja niihin voi myös 
käyttää kotitalousvähennystä.  Näin 
esimerkiksi 100 € arvoisen, reilun kolmen 
tunnin palvelun kustannukseksi asiakkaalle 
tulee vain n. 44 € eli tuntihinnaksi tulee vain n. 
14 €  



Yhteistyötä pienyrittäjien ja muiden 
kuntien kanssa  

• Teemme mielellämme yhteistyötä eri yrittäjien 
kanssa, jotta palveluiden saatavuus ja 
monipuolisuus lisääntyisi eri alueilla ja kylissä 

-ole yhteydessä! 

• sompiontahti@outlook.com 

• www.sompiontahti.fi 

• Puh. 040-353 2074, palvelukoordinaattori 
Tarja Mäkihalvari 
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