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VANHUSTEN PÄIVÄTOIMINNAN MYÖNTÄMISPERUSTEET
Vanhusten päivätoiminnan tavoitteena on mahdollistaa ja edistää asiakkaan
selviytymistä kotona ja tarjota vaihtelua ja virkistystä arkeen sekä edistää yhteisöllisyyttä
ja kokonaisvaltaista toimintakykyä (fyysinen - psyykkinen - sosiaalinen) päivätoiminnan
liikunnallisilla, muistia stimuloivilla, yhteisöllisillä ja kulttuurisilla toiminnoilla sekä
henkilökohtaisen hygienian hoidon palveluilla.
Päivätoiminnan palvelutarpeen arviointi tehdään asiakkaan, omaisen tai läheisen
yhteydenoton perusteella tai kotihoidon tiimin aloitteesta. Palvelutarpeen arvioinnin ja
hakemuslomakkeen täyttävät kotihoidon Terhy- tiimin (= terveyttä ja hyvinvointia
edistävä tiimi) työntekijät tai omaishoidon tuen piirissä olevien asiakkaiden kohdalla
omaishoidon tuen palveluohjaaja kartoittamalla yksilöllisesti asiakkaan kokonaistilanteen
havainnoimalla ja haastattelemalla sekä käyttämällä apuna soveltuvia
toimintakykymittareita. Päivätoiminnan palveluiden piiriin sijoittumiselle pidetään
viitteellisenä RaVa- toiminta-kykymittarin arvoa yli 2,0.
Päivätoiminnan palvelua voidaan myöntää ikääntyneelle henkilölle
- jonka toimintakyky on kokonaisuudessaan alentunut niin paljon, ettei hän kykene
osallistumaan muihin tarjolla oleviin virkistyspalveluihin kuten esim. eläkeläisjärjestöjen
toiminta, seurakunnan kerhot, Hyvinvointi-keskuksen järjestämä toiminta.
- joka kykenee liikkumaan päivän aikana joko omatoimisesti/ tai apuvälineen avulla tai
yhden hoitajan avustamana.
- joka haluaa ja pystyy osallistumaan päivätoiminnassa järjestettävään viriketoimintaan
- joka kykenee toimimaan ryhmässä ja keskittymään ryhmätoimintaan
- päivätoimintaa ei voida myöntää henkilölle, jonka levoton tai aggressiivinen käytös
häiritsee merkittävästi ryhmätoimintaa.

Keravan kaupunki | PL 123, 04201 Kerava | Vaihde 09 294 91 | kerava.fi

16.1.2019

Kylpypalvelua myönnetään henkilölle, jolla on huonot peseytymismahdollisuudet kotona:

- kotiin ei tule lämmintä/juoksevaa vettä
- kodissa on kylpyamme, jota on vaikea käyttää fyysisten rajoitteiden takia (turvallisuus)
- suihku sijaitsee kellarissa
- pesutilat ovat ahtaat, henkilö ei pysty peseytymään avustettuna
- pelkkä saunan puuttuminen kotona ei ole peruste päivätoiminnan suihkupalvelulle
- jos peseytymistilat ovat kotona tarkoituksenmukaiset mutta henkilö ei peseydy
ohjataan ensisijaisesti peseytymään kotona
- asiakas selviytyy pääsääntöisesti pesusta yhden hoitajan avustamana. Tästä voidaan
poiketa erikseen asiakaskohtaisesti sopimalla.
- asiakkaalla on omat peseytymisvälineet ja vaihtovaatteet mukana

Kuljetus päivätoimintaan

- asiakkaan kuljetukset päivätoimintaan hoidetaan pääsääntöisesti palvelukeskuksen
autolla
- asiakas tulee päivätoimintaan omalla kyydillä tai omaisen saattamana, mikäli
mahdollista
- asiakkaat, jotka käyttävät pyörätuolia tai eivät muun syyn takia pääse henkilöautoon,
kulkevat invataksilla

Keravan kaupunki | PL 123, 04201 Kerava | Vaihde 09 294 91 | kerava.fi

16.1.2019

Päivätoimintapalvelua myönnetään määräaikaisena 4- 12 kk:ksi kerrallaan ja
määräaikaisuuden pituudessa otetaan huomioon asiakkaan kokonaistilanne ja
toimintakyky. Palvelua myönnetään yhtenä päivänä viikossa. Asiakkaan
päivätoimintapalvelun tarvetta arvioidaan aina asiakkaan tilanteen tai toimintakyvyn
muuttuessa.
Asiakkaan päivätoimintapalvelu voidaan päättää asiakkaan tilanteen tai toimintakyvyn
muuttuessa niin, ettei asiakas täytä enää palvelun myöntämisperusteita. Lisäksi asiakkuus
päättyy, mikäli asiakas on yhtäjaksoisesti kuukauden pois päivätoiminnasta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa päivätoiminnan palveluista perittävät
asiakasmaksut.
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