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ASIAKKAAKSI TULEMINEN
Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta. Palvelutarpeen arviointi pyyntö tehdään
aina kirjallisesti. Palveluntarpeen arvioinnin suorittaa sosiaalijohtaja, sairaanhoitaja tai heidän
määräämänsä vanhustenhuollon työntekijä.
Asiakas voi halutessaan tulla tutustumaan päivätoimintaan, sovittuaan siitä etukäteen ohjaajan
kanssa.
Palvelun alkamisesta, asiakasmaksumuutoksista ja tarvittaessa palvelun päättymisestä tehdään
viranhaltijapäätös asiakkaalle.

KENELLE PÄIVÄTOIMINTA ON?
Päivätoiminta on tarkoitettu henkilölle, joka alentuneen toimintakykynsä vuoksi tarvitsee hoitoa,
huolenpitoa, tukea ja ohjausta päivittäisissä toiminnoissa. Asiakkaan tulee olla ryhmään soveltuva
(ei esimerkiksi sairaudesta johtuvaa häiriökäyttäytymistä). Päivätoiminta on tarkoitettu asiakkaille,
jotka eivät terveytensä tai kuntonsa vuoksi voi osallistua esim. yhdistysten järjestämään
toimintaan. Ensisijaisesti toiminta on suunnattu varhais‐ ja keskivaikeaa dementiaa sairastavien
ikäihmisten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Toiminnalla pyritän
elämänlaadun, virikkeellisyyden, ystävyyssuhteiden ja tutun elinpiirin säilyttämiseen.
Päivätoiminnalla voidaan tukea myös omaishoitajan jaksamista, jolloin omaishoidettava tulee
suunnitelman mukaisesti päivätoimintaan lyhytaikaishoitoon.
Päivätoiminnalla tuetaan pääsääntöisesti omassa kodissa asuvien asiakkaiden toimintakykyä.
Päivätoiminta on sosiaalihuollon palvelu, josta on tehtävä asiakkaalle viranhaltijapäätös.
Ohjaaja lähettää aina syksyllä ja keväällä asiakkaille tiedotteen, jossa on päivätoiminnan
kokoontumisaika ja paikka yhteystietoineen ja muut asiakkaan erityisesti huomioitavat asiat.

PÄIVÄTOIMINNAN SISÄLTÖ
Eettiset periaatteet
Päivätoiminnassa toteutetaan kuntouttavaa hoitotyötä kuten kotihoidossakin
Toiminnan lähtökohtana ovat asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja kiinnostuksen kohteet
Asiakasta ja hänen elämänhistoriaansa kunnioitetaan
Toiminnalla tuetaan asiakkaan aktiivisuutta ja osallisuutta.

TOIMINTA SISÄLTÄÄ
Viriketoimintaa
Muistia ja luovuutta harjoitetaan erilaisten liikkeiden avulla. Käytössä ovat puutarhaterapia,
musiikkiterapia, taideterapia, muistikuntoutus, erilaiset taide‐elämykset, omaisten päivät,
vierailut, keskustelut, muistelut.
Mikäli viriketoiminta vaatii erikoismateriaalien hankintaan esim. silkkihuivien valmistus, peritään
asiakkaalta pienoinen omavastuuosuus materiaalien hankinnasta. Näistä ilmoitetaan aina
asiakkaille etukäteen. Myös erilaisiin retkikohteisiin voi sisältyä omavastuuosuus esimerkiksi
pääsymaksuista.
Toiminnassa huomioidaan eri vuoden ajat/ juhlat esimerkkinä pääsiäisvaellus.
Pyrimme toiminnalla hyödyntämään osallistujien aisteja. Mahdollisimman monen yhtäaikaisen
aistikanavan käyttö yhtäaikaisesti‐
Sairaanhoidollinen palvelu
Päivätoiminnassa huolehditaan asiakkaiden lääkehoidosta päivätoiminnan ajan. Tarvittaessa
yksilöllisellä harkinnalla myös muista sairaanhoidollisista palveluista huolehditaan. Päivätoiminnan
yhteydessä on mahdollisuus myös tarvittaessa muistitestien tekemiseen sekä pienimuotoiseen
toimintakyvyn arviointiin. Näistä sovitaan aina erikseen asiakaskohtaisesti.
Saunotuspalvelu
Päivätoiminta sisältää asiakkaan hygieniasta huolehtimista silloin, kun saunomista ei ole
mahdollista järjestää asiakkaan kotiin tai asiakas ei ole säännöllisen kotihoidon palvelun piirissa.
Saunotuspalvelu ei sisällä hygieniatuotteita.
YHTEISTYÖ
Yhteistyötä tehdään asiakkaiden, omaisten ja mahdollisesti kotihoidon omahoitajien kanssa.
Päivätoiminta tekee tiiviisti yhteistyötä kunnan eri hallintokuntien, järjestöjen ja seurakunnan
kanssa.
ASIAKASMAKSU
Asiakkaalta peritään perusturvalautakunnan päätöksen mukainen asiakasmaksu toteutuneiden
päivätoimintapäivien mukaisesti. Halutessaan asiakas voi vaihtaa omaishoidon tuen vapaapäivän
päivätoimintapäivään, jolloin asiakkaalta peritään asiakasmaksuna omaishoidon lakisääteisen
vapaapäivän omavastuuosuus.

PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKKUUDEN PÄÄTTYMINEN
Päivätoimintaan osallistuminen lakkaa asiakkaan omasta tahdosta tai terveydentilan muutoksen
vuoksi. Tarvittaessa keskustellaan asiakkaiden ja omaisten kanssa asiasta. Mietitään yhdessä
millaista toimintakykyä ylläpitävää toimintaa voidaan mahdollisesti toteuttaa asiakkaan kotona.
Sairaudesta johtuva häiriökäyttäytyminen voi olla peruste päättää asiakkuus.

KULJETUS PÄIVÄTOIMINTAAN
Pyhännän kunta järjestää päivätoimintaan kuljetuksen, josta peritään asiakkaalta
Perusturvalautakunnan vahvistamien asiakasmaksujen mukainen korvaus toteutuneiden matkojen
mukaisesti.

