MEILLEKIN SIIVOUSPALVELUA?

PALVELUHINNASTO 2022

•

			

Aloittaminen asiakkaanamme on helppoa:

•
•
•
•
•

puhelimitse alustava arviointi, jota tarkennetaan
yhdessä ensimmäisen siivouskerran jälkeen
tuomme kaikki välineet ja aineet mukanamme
työ tehdään parityönä
toimitamme siivouskalenterin, josta näkee koko
loppuvuoden siivouspäivät etukäteen
sopimuksen irtisanomisaika max. 2 vko
siivousta voi kokeilla ilman sitoumuksia

KOTITALOUSVÄHENNYS

Kotitalousvähennystä voi hyödyntää omaan talouteen,
kesämökille, omille vanhemmille, isovanhemmille tai
appivanhemmille ostettuun palveluun.
Vähennys tehdään jälkikäteen veroilmoituksella, tai
sen voi käydä laskemassa veroprosenttiinsa, mikäli
tietää suunnilleen etukäteen kotitalousvähennyskelpoiset kulunsa kyseisenä vuonna.
Vuodelle 2022 hallitus on esittänyt kotitaloustyön ja
hoivapalveluiden osalta kotitalousvähennyksen enimmäismäärän nostamista 2 250 eurosta 3 500 euroon, ja
että korvausta voi saada nykyisen 40 prosentin sijaan
60 prosenttia palvelun työn osuudesta. Vuoden
2022 hinnaston laskelmat on siis tehty 60% kotitalousvähennyksen mukaan. Tarkista kulloinkin voimassa
oleva kotitalousvähennysprosentti verohallinnon
sivuilta www.vero.fi.

ARVONLISÄVEROTON SIIVOUSPALVELU

Hämeen Laatusiivous Oy:llä on oikeus toimittaa siivouspalveluita ns. sosiaalipalveluiden tukipalveluna
Tampereen, Kangasalan, Pirkkalan, Lempäälän, Nokian
ja Ylöjärven alueilla.
Edellytyksenä on, että asiakkaan toimintakyky on oleellisesti heikentynyt esim. liikuntarajoitteen tai sairauden
takia. Arvonlisäveron osuus jätetään tällöin kokonaan
laskuttamatta. Työstä saa silti tehdä vielä kotitalousvähennyksen.

(suluissa hinta 60 % kotitalousvähennyksen jälkeen)
Sis. Alv 24 %

Alv 0%

Kotisiivous 		
43 €/h 		
36 €/h
sopimusasiakkaille
(17,20 €/h)
(14,40 €/h)
vähintään 1 x kk,
myös ikkunoiden
pesu
				
		
Arvonlisäveroton
Kertasiivous 		
49 €/h		
siivous vaatii
harvemmin kuin
(19,60 €/h)
jatkuvan siivous1 x kk sekä
sopimuksen.
ikkunoiden pesu
Käsittelymaksu
			
(sis. aina alv 24 %)
•
•
•

5 €/lasku

5 €/lasku

siivousaika lasketaan autolta autolle asiakkaan
pihassa pyöristettynä seuraavaan puoleen tuntiin,
työparilta siis seuraavaan 15 minuuttiin
lasku lähetetään kerran kuussa
laskutusvaihtoehtoina ovat e-lasku, suoramaksu tai perinteinen lasku postitse tai sähköpostilla

PALJONKO KULUU AIKAA?

Siivousaikaan vaikuttavat monet asiat:
• neliömäärä
• asukkaiden määrä
• lemmikkieläimet
• keittiön koko ja selkeys
• WC- ja pesutilojen koko ja määrä
• mattojen käsittely (imurointi / ulos vienti)
• mattojen määrä
• avaran tilan / kalusteiden / esineiden määrä
• roskien vienti ja pysäköintipaikan sijainti

LISÄTYÖNÄ VOIT TILATA MYÖS
•
•
•
•
•

saunan pesun
ikkunoiden pesun
lakanoiden vaihdon
verhojen vaihdon
silitystä yms.

PALVELUESIMERKKI

Alla on kuvattuna usein käytetty kotisiivouskohteen siivoussopimus, jossa n. 140 neliön omakotitalo siivotaan
kahden viikon välein:
Perusteellinen siivous joka toinen kerta, kesto 6 h
(työpari kohteessa n. 2 h 50 min)
• imurointi ja pölyjen pyyhintä
• mattojen puhdistus ulkona sovitusti
• roska-astioiden tyhjennys tarvittaessa
• keittiön ja WC-tilojen siivous
• kylpyhuoneen pesu, myös lattiakaivon puhdistaminen
• tahrojen poisto ovista, ovenpielistä ja peileistä
• lattioiden pyyhintä
Kevyempi siivous joka toinen kerta, kesto 4,5 h
(työpari kohteessa n. 2 h 5 min)
• imurointi ja pölyjen pyyhintä
• keittiön ja WC-tilojen siivous, kuten isommassakin
siivouksessa
• roska-astioiden tyhjennys tarvittaessa
• tahrojen poisto ovista, ovenpielistä ja peileistä
• lattioiden pyyhintä vapailta osin
Pyrimme siivouksessa korkeaan laatuun, siksi minimiveloituksemme on 2,5 h, jolloin työpari on kohteessa
reilun tunnin. Se riittää tyypillisesti yksiön tai pienen
kaksion ylläpitosiivoukseen. Ensimmäisiin siivouskertoihin kannattaa tarvittaessa varata hieman enemmän
aikaa.

LAHJAKORTTI

Anna lahjaksi vapaa-aikaa! Lahjan ei aina tarvitse olla
materiaa. Voit ilahduttaa läheistäsi vaikka puhtailla ikkunoilla tai kotisiivouksella. Ota yhteyttä, niin sovitaan
käytännön järjestelyistä!

YRITYSSIIVOUKSET

Kuten kodit, jokainen yrityssiivouskohdekin on
erilainen. Meiltä saat yksilöllisen ratkaisun teidän toimistonne tai muun toimitilanne siivoukseen. Useimmiten yrityssiivoukset tehdään toimistoajan ulkopuolella
aamulla, illalla tai viikonloppuisin. Jos tehtävät vaihtelevat, eikä kiinteä kuukausihinta ole hyvä ratkaisu,
teemme myös toimistosiivouksia tuntiveloituksella.
Halutessanne luotettavaa ja laadukasta palvelua
tulemme mielellämme tekemään teille tarjouksen.
Kysy lisää: Jari Koivumäki p. 040 583 1392.
Palvelut
• sopimussiivoukset
• ikkunoiden pesut
• lattioiden peruspesut ja vahaukset
• rappusiivoukset
• remontti- ja loppusiivoukset
• muuttosiivoukset
• kokolattiamattojen ja tekstiilikalusteiden pesut

HÄMEEN LAATUSIIVOUS

on Tampereen ja ympäristökuntien alueella vuodesta
1998 toiminut perheyritys. Kotisiivouksia olemme tarjonneet vuodesta 2009. Yrittäjien lisäksi yrityksessä
työskentelee ajankohdasta riippuen 15-20 työntekijää. Tarjoamme luotettavaa ja yksilöllistä palvelua juuri
Sinun kotiasi varten. Siivouksen ja asiakaspalvelun
laatu, tyytyväiset asiakkaat, sekä motivoituneet työntekijät ovat meille kunnia-asioita.

HÄMEEN LAATUSIIVOUS
Kotisiivousta vuodesta 2009

hameenlaatusiivous.fi

YHTEYSTIEDOT

Toimipisteemme, josta työparit aamuisin lähtevät liikenteeseen, sijaitsee Tampereen Nekalassa, osoitteessa Mäntyhaantie 5-7 (ei postia tähän osoitteeseen)..
Postiosoitteemme on
Haapasaarentie 71, 36420 Sahalahti.
Parhaiten meihin saa yhteyden sähköpostitse, nettisivujen yhteydenottolomakkeella tai puhelimitse arkisin
klo 8-16. Jos emme juuri pääse vastaamaan, jätä vastaajaan viesti. Soitellaan!
info@hameenlaatusiivous.fi
jari.koivumaki@hameenlaatusiivous.fi
sanna.ahtineva@hameenlaatusiivous.fi

Jari Koivumäki
Yrityssiivoukset
p. 040 583 1392

Sanna Ahtineva
Kotisiivoukset
p. 044 558 6595

2022
Tampere
Kangasala
Pirkkala
Nokia
Lempäälä
Ylöjärvi

