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     /IKÄIHMISTEN PALVELUT 



 

Yleistä 

Vanhusten päivätoiminta on tarkoitettu pääsääntöisesti 65 vuotta täyttäneille kemijärveläisille kotona 

asuville muistisairaille tai omaisen hoidossa oleville henkilöille. Päivätoiminnan kohderyhmänä ovat 

ensisijaisesti jo säännöllisen kotihoidon piirissä olevat asiakkaat. 

Päivätoiminta on ennaltaehkäisevää ja kuntoutumista edistävää toimintaa. Tarkoituksena on tukea 

ikääntynyttä kotona asumisessa ja ehkäistä sosiaalista eristäytymistä. Tavoitteena on tukea muistisairaiden 

ja/tai omaishoitajan hoitamien asiakkaiden kotona asumista, omatoimisuutta ja kykyä selviytyä itsenäisesti 

tai tuen avulla. Asiakas saattaa kärsiä tilapäisesti tai pysyvämmin fyysisestä toimintarajoitteesta, joka 

rajoittaa sosiaalisia toimintoja kodin ulkopuolella. Lisäksi päivätoiminta tukee omaisten ja omaishoitajien 

jaksamista.  

Toimintaa järjestetään arkipäivisin. Päivät sisältävät monipuolista toimintaa ja yhdessäoloa.  

Palveluun hakeutuminen 

Palvelun piiriin hakeudutaan joko täyttämällä palveluhakemus tai ottamalla yhteyttä Kemijärven kaupungin 

ikäihmisten palveluohjaajan tai omaishoidosta vastaavaan terveydenhoitajaan tai kotihoidon asiakkaana 

oman tiimin sairaan- tai terveydenhoitajaan. 

Palvelutarpeen arviointi 

Palveluntarve arvioidaan yhdessä asiakkaan, läheisten ja hoitohenkilöstön kanssa.  

Päivätoimintaa tarjotaan asiakkaille, jotka eivät terveytensä tai kuntonsa vuoksi voi osallistua muihin kodin 

ulkopuolisiin toimintoihin (mm. kunnan, yhdistysten ja järjestöjen kerhotoimintaan). Asiakkaan tulee 

selviytyä yhden auttamana ja olla ryhmään sopeutuva (ei esimerkiksi sairaudesta johtuvaa 

häiriökäyttäytymistä).  

Päivätoiminnan kohderyhmänä on asiakkaat, joiden riski pysyvään, pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen 

hoitoon ohjautumiseen on kasvanut sairauden tai vamman vuoksi. Asiakkaalla voi olla kuntoutuksen tarve 

esim. päivittäisten toimintojen ylläpitämiseksi tai sairaalasta kotiutumisen tai muun yleistilan 

heikkenemisen jälkeen toimintakyvyn tukemiseksi. Asiakkaalla voi olla masennusta tai yksinäisyyttä, eri 

sairauksista johtuvaa eristäytyneisyyttä, esim. näön tai kuulun ongelmia, heikko sosiaalinen tukiverkosto, 

apuvälineiden käytön ongelmia. Asiakkaalla voi olla sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen lisääntynyt/ 

toistuva käyttö. Asiakkaalla voi olla arkea hankaloittavia riskitekijöitä, esim. asuinolosuhteet. 

Omaishoidettavien osalta palvelun piiriin pääseminen arvioidaan osana omaishoitoa tukevaa 

palvelukokonaisuutta. Päivätoimintapäivä voi olla hoitajalle osa lakisääteistä vapaata. 

Päivätoiminnan asiakkaan tarpeet, tavoitteet sekä keinot tavoitteisiin pääsemiseksi määritellään hoito- ja 

palvelusuunnitelmaan.  Mikäli päivätoimintaan tulevalla asiakkaalla on jo hoito- ja palvelusuunnitelma, sitä 

täydennetään päivätoiminnan osalta. Ellei asiakas ole kotihoidon palvelujen piirissä, asiakkaalle laaditaan 

hoito- ja palvelusuunnitelma päivätoiminnan asiakkuuden alkaessa. 

Arvioinnissa otetaan huomioon muut asiakkaalle mahdolliset toimintamuodot ja niiden soveltuvuus 

asiakkaan tarpeeseen.  



Palvelun myöntäminen 

Palveluntarpeen arvioinnin perusteella asiakkaalle tehdään joko myönteinen tai kielteinen palvelupäätös, 

joka lähetetään postitse asiakkaalle.  

Jos päivätoiminnan palveluiden kriteerit eivät täyty, voi palveluja ostaa yksityiseltä palveluntuottajalta 

omakustanteisesti. Kemijärven kaupungin hyväksymät yksityisten sosiaalipalveluiden palveluntuottajien 

yhteystiedot löytyvät Kemijärven kaupungin nettisivuilta. 

Palvelun sisältö 

Palvelu on toimintakykyä edistävää ja kuntouttavaa toimintaa, johon kuuluu hoiva ja huolenpito, ateriat, 

liikuntaa, viriketoimintaa, henkilökohtaisen hygienian mahdollistamiseksi suihkupesu, tarvittaessa 

lääkehuolto ja verinäytteiden ottaminen. Asiakkaalla tulee olla mahdollisuus lepoon päivän aikana. 

Päivätoiminnan keston ollessa 6 tuntia, tarjotaan asiakkaalle aamiainen, lounas, iltapäiväkahvi. Tarvittaessa 

järjestetään kuljetus.  

Päiväpalvelusta peritään hyvinvointilautakunnan määrittämän asiakasmaksun lisäksi kuljetuksen 

omavastuu, joka on linja-automatkan alimman taksan mukainen/suunta. 

Asiakkuuden päättyminen 

Päivätoiminnan asiakkuus lakkaa asiakaan omasta tahdosta ja tai muuttuneen terveydentilan vuoksi. 

Sairaudesta johtuva häiriökäyttäytyminenvoi olla peruste päättää asiakkuus. 


