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Kanavankulta
Palvelee maalis-huhtikuussa

arkisin klo 10-17 ja lauantaisin klo 9-13

• kaikenlaiset kellot • vanhojen seinäkellojen 
huollot • kaikkien kellojen ja kaukosäätimien 
paristonvaihdot • rannekkeet ja tarvikkeet 

• korujen myynti, valmistus ja huolto 
• ym. alan työt • myös lahjakortit

Vääksy, Kalmarintie 2, p. 0400 716  557

Padasjoen Carmenita
Vaatteet ja kengät 

jopa 70 % ale!
Kengät 

alk. 6 euroa/pari
Keskustie 16, Padasjoki

(03) 551 2036

Asikkalan JHL 382
KEVÄTKOKOUS
pidetään tiistaina 13.4.2010 klo 18.00

Vääksyssä Majakka-Paviljongilla.
Käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle 

määräämät asiat. Tervetuloa!
- Hallitus 

Aleksintie 1, Vääksy p.  (03) 766 1349

Asikkalan
kirja- ja paperikauppa

Hyvän palvelun
kirjakauppa!

KEVÄISTÄ UUTTA KOTIIN
JA TOIMISTOON !

* Paljon tarvikkeita askarteluun
* Kauniita korttipohjia
* Värikkäitä ja kuviollisia kartonkeja
* Tarroja,ääriviivatarroja * Kyniä, värejä
* Hyvä valikoima seurapelejä * Ihastuttavia säilytysrasioita
* Kevään uutuuskirjoja
* Toimistotarvikkeet,
  valokuvatulostuspaperit
* Väripatruunat
* Lahjatavarat

- Kevään 2010 muutokset

- Satoa tuottamattomat pellot

- Tukihakemukset ja niiden muutokset

EU-TUKIKOULUTUS
Aika:
Tiistai 13.4.2010
klo 09.30 – 13.00

Paikka:
Etelä-Päijänteen
Osuuspankin
kokoustila, Vääksy

Koulutus on osallistujalle maksutonta.
Kouluttajana Pauli Pethman.

Asikkalan kunnan kehittämislautakunta

Arvonlisäverottomuus 
alentaa kotipalvelun 
kustannuksia

Palvelujen tarvitsijat tunte-
vat edelleen kotipalvelun ar-
vonlisäverottomuuden huo-
nosti. Monet eivät edelleen-
kään tiedä, että yksityisiä pal-
veluja voi ostaa ilman arvon-
lisäveroa.

Verottomuus pudottaa ko-
tipalvelusta maksettavaa hin-
taa tuntuvasti – arvonlisäveron 
verran eli 22 prosenttia. Asia-
kas saa myös alennetusta hin-
nasta verotuksessaan kotitalo-
usvähennyksen.

Arvonlisäverottomuus on ol-
lut voimassa jo vuodesta 2006, 
jolloin verohallitus määritte-
li sosiaalipalvelujen arvon-
lisäverottomuuden. Verohal-
lituksen mukaan verottomia 
sosiaalipalveluja voivat olla 
esimerkiksi ateria-, siivous-, 
ruokaostos-, kylvetys-, kulje-
tus-, saattaja- ja lumenluonti-
palvelut.

Kotipalvelu on arvonlisäve-
rotonta sosiaalipalvelua, kun 
asiakkaan toimintakyky on 
alentunut esimerkiksi sairau-
den, vamman tai ikääntymi-
sestä vuoksi tai palvelua tar-
vitaan lasten, nuorten tai vam-

maisen hoitoon ja huoltoon liit-
tyvistä syistä.

Arvonlisäverottomat
omassa rekisterissä

Yksityinen palveluntuottaja 
joutuu yleensä lisäämään ko-
tipalvelun hintaan 22 prosen-

tin arvonlisäveron. Voidakseen 
myydä palveluja ilman arvon-
lisäveroa palveluntuottajan on 
kuuluttava lääninhallituksen 
ylläpitämään yksityisten so-
siaalipalvelujen tuottajien re-
kisteriin. Lisäksi asiakkaalla ja 
palvelun tuottajalla pitää olla 
myytävistä palveluista kirjal-
linen sopimus sekä palvelu-, 
hoito- tai muu vastaava suun-
nitelma.

– Yrittäjät tuntevat verot-
tomien palvelujen mahdolli-
suuden hyvin, mutta asiak-

kaat huonosti, Päijät-Hämeen 
hyvinvointipalvelujen kehi-
tys ry:n toiminnanjohtaja Pir-
jo Nieminen arvioi.

Yhdistys pyörittää Lahdes-
sa Palvelu-Santraa, joka tar-
joaa palveluneuvontaa ikään-
tyneille ja heidän läheisilleen. 
Palvelu-Santra käyttää arvon-

lisäverottomista palveluista 
nimitystä säännöllinen sosi-
aalipalvelu.

– Kerromme palvelujen 
mahdollisuudesta asiakkail-
lemme, ja hinnastoissamme 
näkyvät sekä säännöllisen sosi-
aalipalvelun hinnat että verol-
listen palvelujen hinnat.

Yli sata yritystä
Palvelu-Santrassa

Palvelu-Santran ylläpitä-
mässä päijäthämäläisten ko-

Palveluyrittäjän aika
menee kuin iltamissa

– Lopetin tehdastyön, kun 
kyllästyin kolmivuorotyöhön, 

perustin oman yrityksen ja 
aloin tehdä näitä remonttihom-

mia. Tein näitä hommia jo ai-
emman työn lisäksi. Olen ollut 
yrittäjänä vuodesta 2006 lähti-
en, ja aika on mennyt kuin ilta-
missa, vääksyläinen Ilpo Ten-
hunen kertoo.

Tenhunen, 42, tekee toimini-
mellä monenlaista: kaikenlaista 
kunnossapito- ja korjaustyötä, 
pihatöitä, mökkihuoltoja… Hän 
tapetoi, asentaa parketit ja muut 
lattiat, asentaa lattiakaivot, ve-
sieristeet ja laatoitukset. Mo-
nitaitavan miehen repertoaaria 
ovat myös hirsirakentaminen ja 
kattopeltien asentaminen.

– Olen ollut tyytyväinen: on 
omat työajat ja voin itse määrä-
tä työpäivän pituuden. Yleensä 
se venyy aika pitkälle – ja sitten 
kotona on vielä paperitöitä.

Ilpo Tenhunen tietää, että 
saneeraustyö on usein vaike-
ampaa kuin uudisrakentami-
nen, sillä saneerauksissa mi-
kään ei oikein tahdo sopia mi-
hinkään.

– Töitä on riittänyt hyvin. Yk-
sityisten lisäksi pari isännöitsi-
jää on alkanut työllistää. Olen 
saanut jalan oven väliin.

”Arvostan vanhuksia”

Ilpo Tenhunen liittyi Palvelu-

Palveluyrittäjän päivät ovat usein pitkiä ja lomat jää-
vät pitämättä, mutta työssä on oma vapautensa, Ilpo 
Tenhunen sanoo.

Santraan, joka neuvoo ikäänty-
neitä kotona asumista tukevissa 
palveluissa,  heti yrityksen pe-
rustettuaan. Syykin oli selvä, tai 
oikeastaan niitä on useita:

– Tykkään touhuta vanhus-

ten kanssa. Lisäksi sen takia, 
että moni sanoo ettei kukaan 
tule tekemään pikkuhommia. 
Minä olen käynyt laittamassa 
linnunpöntöstä lähtien. Arvos-
tan vanhuksia ja tykkään kuun-
nella heidän tarinoitaan.

Tenhunen kertoo, että on 
käynyt tekemässä töitä monel-
le sotaveteraanille ja muullekin 
ikääntyneelle.

– Joskus satavuotias asiakas 
soitti minulle pianoa ja keitti 
kahvitkin. Hän oli tehnyt vii-
si kirjaakin ja oli hyvässä kun-
nossa.

Ilpo Tenhunen työllistää yh-
den aikaisemmin työttömyys-
kortistossa olleen miehen. Use-
at koululaiset ovat olleet hänen 
mukanaan tutustumassa työ-
elämään.

Työnsä vastapainoksi yrittä-
jä samoilee koiran kanssa luon-
nossa kaikkina vuodenaikoina. 
Kesällä ja syksyllä hän poimii 
sienet talteen.

Arto KAntolA

Verhoilutyö
Pirkko Lustig
0400-846 443

Porkalintie 20 Vääksy

Hammasproteesien
valmistus ja huolto

Hedberg Bror
Aleksanterinkatu
25 a A
Huom! 
käynti A-rappu
Siltapuiston talo 2. krs.
Puh. (03) 782 7474

tipalveluyritysten rekisterissä 
on noin sata palveluntuotta-
jaa. Määrä on kasvanut muu-
tamassa vuodessa huomatavas-
ti ja kasvaa yhä.

Yrityksistä suuri osa kuu-
luu Etelä-Suomen lääninhalli-
tuksen ylläpitämään yksityis-
ten sosiaalipalvelujen tuotta-
jien rekisteriin eli ne voivat 
myydä palveluita ilman ar-
vonlisäveroa.

– Rekisteriin päästäkseen 
pitää tarjota jotain muutakin 
kuin siivousta. Aika paljon on-
kin sellaisia, jotka eivät vain 
siivoa. Arvonlisäverottoman 
palvelun pitää olla säännöllis-
tä ja suunnitelmallista. Sään-
nöllisyys tarkoittaa esimerkik-
si kaksi kertaa vuodessa.

Arto KAntolA

Verottomuus pudottaa koti-
palvelusta maksettavaa hintaa 

tuntuvasti – arvonlisäveron verran 
eli 22 prosenttia. 

"Olen ollut tyytyväinen: on omat työajat 
ja voin itse määrätä työpäivän pituuden. 
Yleensä se venyy aika pitkälle – ja sitten 

kotona on vielä paperitöitä."

Myymme ja ostamme wanhoja
tawaroita, kirjoja, posti-
kortteja ja muuta keräilytavaraa.

Aniantie 2, Rantakulma, Asikkala
Wanhat UnelmatWanhat Unelmat

Avoinna keväällä keskiviikko-sunnuntai kello 11-18!
info@wanhatunelmat.fi
www.wanhatunelmat.fi

Tervetuloa ostoksille!
Tuulikki Juusela, puh. 050-564 1944

Juuri tullut iso erä
                   LP-levyjä !




