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Mikä on Tarjoomo-osuuskunta?
▪ Tarjoomo on yleishyödyllinen Pohjois-Savossa
toimiva osuuskunta
▪ Perustettu ratkaisemaan ikäihmisille suunnattujen
palveluiden kysynnän ja tarjonnan kohtaantoongelmaa
▪ Jäseninä yli 100 yritystä ja yhdistystä, myös
Kuopion kaupunki on osuuskunnan jäsen.
▪ Ylläpitää sähköistä www.tarjoomo.fi palveluhakua,
joka toimii jäsenyritysten ja -yhdistysten
palveluiden markkinointikanavana.
▪ Osuuskunta järjestää jäsenyrityksille myös
koulutuksia

Tarjoomon palvelukategoriat
Palveluita omaan kotiin tai palveluntarjoajan toimipisteestä
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Avustajat
Asiointipalvelut
Henkilökohtainen apu
Saattoapu harrasteisiin
Tulkkaus
Ateriapalvelut
Ateriat kotiin
Aterian valmistus kotona
Lounasravintolat
Pitopalvelu
Asumispalvelut
Lyhytaikainen
asumispalvelu
Palveluasuminen
Tehostettu
palveluasuminen
Perhehoito
Hyvinvointi
Hieronta
Kosmetologi
Kuntosalit
Parturikampaamot
Päivätoiminta
Ystäväpalvelu
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Kauppapalvelut
Saattoapu kaupassa käyntiin
Ostosten keräily ja
kotiinkuljetus
Kotitalkkarit ja
kiinteistönhoito
Asunnon muutostyöt
Huonekalujen kokoaminen
It-tuki
Kiinteistövälitys
Maalaustyöt
Metsurit
Nuohoojat
Remontit
Talonmiespalvelut
Hoiva ja hoito
Kotipalvelu
Kotisairaanhoito
Omaishoidon sijaistaminen
Ulkoilutus
Veteraanien ja sotainvalidien
tukipalvelut
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Kuljetukset
Muutot
Taksi
Kuntoutus
Afaasiahoitaja
Fysioterapia
Muistikuntoutus
Osteopaattiset hoidot
Terveysliikunta
Toimintaterapia
Lakiasiat
Edunvalvonta
Lakineuvonta
Oppiminen
Kurssit
Siivous
Ammattijärjestäjä
Ikkunanpesu
Kotisiivous
Muuttosiivous
Pesulat
Pyykkihuolto
Raivaussiivous
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Terveys
Apteekit
Apuvälinepalvelut
Hammashoito
Jalkahoito
Jalkojen hoito
(jalkaterapeutti tai
jalkojen hoitaja)
•
Lääkkeiden annosjakelu
•
Lääkkeiden jako
dosettiin
•
Lääkäri
•
Mielenterveyspalvelut
•
Psykologipalvelut
•
Psykoterapia
•
Päihdepalvelut
•
Ravitsemusneuvonta
•
Ravitsemusterapia
•
Terapiapalvelut
14. Turvallisuus
•
Turvapalvelut
•
Turvalaitteiden myynti ja
asennus
15. Vaatetus
•
Ompelu ja vaatteiden
korjaus
•
Vaatteet ja tekstiilit
•
Suutari

Tarjoomon hyödyt ikäihmisille ja
heidän läheisilleen
▪ Sujuvan arjen ja hyvinvoinnin palvelut
löytyvät yhdestä palveluhausta.
▪ Voi vertailla palveluita ja löytää itselleen
sopivimman palveluntarjoajan.
▪ Mahdollistaa palveluiden etsimisen
ajasta ja paikasta riippumatta.

Tarjoomon hyödyt jäsenyrityksille
▪ Tavoittaa palveluhaun kautta ikäihmisiä
ja heidän läheisiään.
▪ Tarjoomo markkinoi palveluhakua mm.
Googlessa ja sosiaalisessa mediassa.
▪ Saa näkyvyyden kuntien vanhusten
palveluohjauksen käyttämään työkaluun.
▪ Saa mahdollisuuden osallistua
Tarjoomon järjestämiin koulutuksiin.
▪ Pääsee osalliseksi ikäihmisiä palvelevaa
yritysverkostoa.

Palvelukortti

Tarjoomon brändi yritysten markkinoinnin tukena
▪ Tarjoomon arvoja ovat ikäystävällisyys, turvallisuus, luotettavuus ja tarpeen
mukaisuus
▪ Tarjoomo varmistaa, että Tarjoomoon liittyvillä yrityksillä pätevyydet ja luvat ovat
kunnossa ja että velvoitteet yhteiskuntaa kohtaan on hoidettu
▪ Yritykset hyötyvät Tarjoomon brändistä omassa markkinoinnissaan.

Tarjoomon hyödyt kunnalle
▪ Kasvattaa kotipalvelumarkkinaa.
▪ Yksityisten palveluiden käyttö vähentää
kunnan palveluihin kohdistuvaa painetta.
▪ Palveluhaku toimii kunnan vanhusten
palveluohjaajien työkaluna heidän
etsiessään ikäihmisille itse maksettavia
turvallisia ja taustoiltaan tarkistettuja
palveluita.

Yrityskortti

Tarjoomo järjestää myös koulutuksia
Meneillään koulutushanke yrityksille 8/2021-1/2023

Koulutusten aiheet
1. Senioritalous ja ikäystävällinen yritys
2. Palvelumuotoilu
3. Palveluiden markkinointi verkossa
• Koulutukset järjestetään verkkokoulutuksina tai
osittain läsnä- ja osittain verkkokoulutuksina

Tarjoomon hinnasto
Palvelumaksut
Tarjoomon palveluhaku www.tarjoomo.fi (jäsenhinta)
Osuuskunnan jäsenmaksu
- Maksetaan vain kerran.
- Osuus palautetaan, mikäli jäsen irtaantuu osuuskunnasta.

99 €/vuosi

70 €

- Tarjoomon tulopohja muodostuu kuntien ja yritysten palvelumaksuista. Tällä
hetkellä kuntien maksuosuudet kattavat tulovirrasta suuremman osan.
- Pohdinnassa tulopohjan laajentaminen palveluvalikoimaa laajentamalla.

Kiitos!
Lisätiedot:
Vesa Linnanmäki
vesa.linnanmaki@arjoomo.fi
050 533 4830

