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PALVELUKUVAUS: PÄIVÄAIKAINEN TOIMINTA 
PALVELUKODISSA 
YKSIKÖN NIMI: Vaalijalan kuntayhtymän palvelukodit 
 
PALVELURYHMÄ: Avopalvelut 

Palvelun nimi ja kohderyhmä:  

Päiväaikainen toiminta asumispalveluyksikön asukkaille (kehitysvammaiset ja muut tukea tar-
vitsevat henkilöt) 

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt: 

Vaalijalan kuntayhtymä järjestää asukkaalle hänen toiveidensa ja tarpeidensa mukaista päivä-
aikaista toimintaa asumispalveluyksikössä, jos asukas ei lähde yksikön ulkopuoliseen päivätoi-
mintaan. Tavoitteena on asukkaan kuntoutuminen, toimintakyvyn kehittyminen ja ylläpito sekä 
asiakkaan tyytyväisyys toiminnan sisältöön. 
 

Palvelun sisältö: 
 
Päiväaikainen toiminta on yksilöllistä tai ryhmämuotoisesti toteutettua. Yksilöllisesti suunnitel-
lun toiminnan kesto on 2-3 h/arkipäivä. Toiminnan ohjaajina toimivat asumisyksikön ohjaajat.  
 
Toiminnan sisältö perustuu asiakkaan toimintakykyarvioon. Omaohjaaja laatii asiakkaan 
kanssa yksilöllisen päiväaikaisen toiminnan suunnitelman osana asumispalveluun kuuluvaa 
Minun elämäni suunnitelmaa. Suunnitelmaan kirjataan asiakkaan toiveet, tavoitteet ja toimin-
nan päivä-/viikkokohtainen toteutus. Tavoitteiden laatimisessa ja muissa asiakkaan hyvinvoin-
tiin liittyvissä asioissa tehdään yhteistyötä läheisten ja muiden lähiverkostojen kanssa. Palve-
lukodissa toteutettavien toimintapäivien määrä sovitaan yhteistyössä asukkaan sidosryhmien 
ja kotikunnan vammaispalveluiden edustajan kanssa. 
 
Päiväaikaisen toiminnan perustana on luovuuden, löytämisen ilon ja itseilmaisun tukeminen. 
Toiminnan sisällöiksi suunnitellaan erilaista kuntoutumista tukevaa toimintaa asiakkaiden toi-
veiden ja tarpeiden mukaisesti: 
 
Päiväaikaisessa toiminnassa harjoitellaan arjen taitoja  
 asiointi  
 keittiötyöt 
 siivous  
 vaatehuolto 
 itsestä huolehtiminen  
 raha-asiat, päivärytmi  
 itsemääräämisoikeus  
 tuettu päätöksenteko 

 vahvistetaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä  
 liikunta 
 ulkoilu  
 keskustelut ja kommunikoinnin harjoittelu 
 vuorovaikutustilanteet  
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tuetaan kuntoutumista ja erilaisia taitoja 
 oppimistuokiot 
 sosiaalisten taitojen harjoittelu 
 vuorovaikutuksen harjoittelu  
 musiikki  
 kulttuuri  
 kädentaidot 
 rakentelu 
 ruuan valmistaminen 
 leipominen  
 tietotekniikka  
 harrasteisiin tutustuminen  
 aistitoiminta 

  

Palvelun hinta: 
 
Hinta veloitetaan normaalin asumispalvelun käyttöpäivämaksun lisäksi. Jos asukkaalle on 
määritelty henkilökohtainen lähiohjaaja päiväajalle, ei asumisen päiväaikaisen toiminnan hin-
taa veloiteta. 
 

Palveluprosessin vastuut: 

TILAAJA TUOTTAJA ASIAKAS 
Ateriat   x 
Päiväaikaisen toiminnan yksilöllinen suunnitelma  x  
Asiakassuunnitelma x   

 

Palvelun arviointi ja seuranta: 
 
Asiakkaille tehdään toimintakykykartoitus, jonka avulla laaditaan yksilölliset tavoitteet päiväai-
kaiseen toimintaan. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti 3-6 kuu-
kauden välein sekä Minun elämäni suunnitelman ja palvelusuunnitelman päivittämisen yhtey-
dessä.  

Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta tyytyväisyydestä sekä palvelun toimivuu-
desta ja tekevät kehittämisehdotuksia.  

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 
9001:2015). 

Dokumentointi: 

Asiakastietojen raportointi: Life Care-asiakastietojärjestelmä 
 
Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma 
 
Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:  
VISO-toiminnanohjausjärjestelmä 
 

  


