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1. Kuntouttavan päivätoiminnan tarkoitus ja tavoitteet
Kuntouttavan päivätoiminnan tarkoituksena on tukea Säkylän kunnan ikäihmisten kotona asumista mahdollisimman pitkään vähäisin avun turvin sekä tukea omaishoitajien jaksamista. Tavoitteeltaan päivätoiminta on kokonaisvaltaisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja edistämistä (fyysinen kunto, henkinen vireys). Tärkeä osa on myös kuulluksi tuleminen, yksinäisyydentunteen vähentäminen ja vertaisryhmän tuki.
Toimintaan valitaan ikäihmisiä, jotka kykenevät toimimaan ryhmässä ja ovat itse halukkaita siihen.
Asiakkaalla on mahdollisuus osallistua päivätoimintaan pääsääntöisesti 1–2 kertaa viikossa ryhmästä riippuen. Toiminta päivätoiminnassa pohjautuu konkreettisiin ja yksilöllisiin omatoimisuutta tukeviin tavoitteisiin, jotka rytmittyvät yhteen ennalta sovitun viikko-ohjelman kanssa. Jokaisella asiakkaalle tehdään yhdessä asiakkaan ja omaisen/omaishoitajan kanssa henkilökohtaiset tavoitteet ja suunnitelma yhteistyössä fysioterapeutin/kuntohoitajan ja kuntouttavan päivätoiminnan ohjaajan sekä palveluohjaajan tai kotihoidon vastuuhoitajan kanssa. Suunnitelma laaditaan
asiakkaan kotona hänen arjessa selviytymisen haasteidensa kartoittamiseksi. Päivätoiminnan asiakkaiden kuntoutussuunnitelman ja toimintakyvyn arvioinnin seurannasta vastaa kuntouttavan
päivätoiminnan ohjaaja yhteistyössä edellä mainittujen ammattilaisten kanssa. Tavoitteita tarkastellaan sovittuina määräaikoina.
Toiminnan toteuttamisessa voidaan käyttää kotona asumiseen soveltuvaa teknologiaa, jonka hyödyntäminen on ikääntyneille helppoa ja käytettävyys sujuvaa.

2. Kuntouttavan päivätoiminnan asiakas
Kuntouttavan päivätoiminnan asiakas on kotona asuva tukea tarvitseva henkilö, jonka fyysinen,
psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on merkittävästi alentunut tai vaarassa alentua. Toiminta
on suunnattu yli 65-vuotiaille kotona asuville muistisairaille, omaishoidettaville ja esim. yksinäisyydestä tai turvattomuudesta kärsiville, joiden toimintakyvyn heikkeneminen uhkaa mahdollisuutta selviytyä ja asua omassa kodissa. Päivätoiminta on suunnattu kotona asuvien ikääntyvien
toimintakyvyn tulemiseen ja siksi palvelua ei myönnetä tehostetun palveluasumisen asiakkaille.

3. Kuntouttavaan päivätoimintaan hakeminen
Kuntouttavan päivätoiminnan asiakkaaksi haetaan hakulomakkeella, joka on saatavilla Säkylän
kunnan nettissivuilta, päivätoiminnan ohjaajalta sekä palveluohjaajilta. Hakulomake palautetaan
palveluohjaajille lomakkeessa olevaan osoitteeseen, jonka jälkeen palveluohjaaja tekee hakemukseen kirjallisen palvelupäätöksen sekä kielteisestä että myönnetystä palvelusta. Saadessaan myönteisen päätöksen päivätoiminnan aloittamisesta, sovitaan aloittamisaika yhdessä asiakkaan ja päivätoiminnan ohjaajan kanssa. Mikäli päivätoimintaryhmässä ei ole juuri sillä hetkellä tilaa uudelle
asiakkaalle, jää asiakas odottamaan vapautuvaa paikkaa. Paikan vapauduttua päivätoiminnan ohjaaja ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja sopii toiminnan aloittamisesta.

4. Kuntouttavan päivätoiminnan sisältö
Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta tarjoaa määräaikaisia päiväkuntoutusjaksoja, jatkuvaa päivätoimintaa sekä kotiin annettavaa päivätoimintaa. Tarvittaessa asiakkaalla on mahdollisuus saada
taksikuljetus päivätoimintaan.
Päivätoiminta on ennakoivaa ja kuntouttavaa fyysistä, sosiaalista, psyykkistä ja kognitiota tukevaa
toimintaa. Asiakkaan henkilökohtaisia konkreettisia tavoitteita seurataan käyttäen luotettavia toimintatestejä mahdollisuuksien mukaan. Päivätoiminnassa saa myös ohjausta ja neuvontaa oman
terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi.

4.1.

Päiväkuntoutusjakso

Päiväkuntoutusjaksot on suunnattu kotona asuville yli 65-vuotiaille henkilöille, joilla on tilapäisen
tuen tarve kaatumisvaaran kohoamisen, toimintakyvyn merkittävän heikentymisen tai elämänmuutoksen vuoksi. Päiväkuntoutuksen tarvetta arvioidaan luotettavin toimintakykymenetelmin
säännöllisesti.
Päiväkuntoutusjaksot ovat kestoltaan 3 kk, asiakkaan tarpeen mukaan jaksoa voidaan jatkaa tai
tarvittaessa jakso voidaan lopettaa. Päiväkuntoutusryhmissä asiakkaan kanssa tehdään yhdessä
hyvinvointisopimus, johon kirjataan tämänhetkinen tilanne, konkreettinen tavoite ja tavoitteen
toteuttamiseen johtava suunnitelma, jota asiakas sitoutuu noudattamaan.
Asiakkaalle myös tehdään toimintakykyä arvioivia testejä jakson alussa ja jakson loputtua. Testejä
ovat mm. lyhyt kaatumisvaaran arviointi (FROP) sekä lyhyt fyysisen suorituskyvyn testistö (SPPB),
kaatumisvaarassa oleville laaja arviointi, MNA, GDS-15. Testit tuovat esille asiakkaan saavuttamat
kuntoutumistavoitteet tai vastaavasti haasteet kuntoutumisessa. Testauksissa mukana ammattilaiset, joiden ammattitaitoa testaamiseen tarvitaan. Päiväkuntoutuspäivän aikana asiakas saa lounaan. Päivätoiminta ryhmät kokoontuvat pääsääntöisesti klo 10–13.

4.2.

Jatkuva päivätoiminta

Jatkuva päivätoiminta on pääsääntöisesti suunnattu yksinäisille, turvattomille, omaishoidettaville
sekä muistikuntoutujille, joilla on alkava tai keskivaikea muistisairaus. Omaishoitajan käyttäessä
lakisääteisiä vapaapäiviään hoidettavan ollessa päivätoiminnassa, yhdellä omaishoidon vapaapäivällä (24 h) saa neljä päivätoimintapäivää. Päivätoimintapäivän aikana asiakas saa lounaan. Päivätoiminta ryhmät kokoontuvat pääsääntöisesti klo 10–13.

4.3.

Kotiin annettava päivätoiminta

Kotiin annettava päivätoiminta on tarkoitettu asiakkaalle, joka ei arviointien perusteella sovellu
ryhmätoimintaan, mutta hänen katsotaan hyötyvän päivätoiminnasta, joka tuodaan kotiin. Kestoltaan kotiin annettava päivätoiminta on n 1–2 h kerrallaan 1–2 viikon välein, riippuen asiakkaan
tarpeesta. Palvelua voidaan toteuttaa tulevaisuudessa myös videovälitteisesti.

5. Kuntouttavan päivätoiminnan päättyminen
Kuntouttava päivätoiminta voi päättyä
•
•
•
•
•
•
•
•
•

asiakkaan niin halutessa
asiakkaan siirtyessä ympärivuorokautiseen hoitoon
asiakkaan ollessa säännöllisesti vuorohoidossa kaksi viikkoa kuukaudessa
jos asiakas ei sopeudu ryhmään tai käytös on sellainen, että asiakas on vaaraksi itselleen tai
muille
jos arvioidaan, ettei kuntouttava päivätoiminta ole asiakkaalle enää oikea palvelumuoto,
tällöin asiakas ohjautuu palveluohjauksen piiriin
jos asiakkaan muisti on alentunut niin paljon, ettei asiakas hyödy toiminnasta
kun päiväkuntoutuksen 3 kk tulee täyteen ja kuntoutumisen tavoitteet ovat toteutuneet
kuntouttavan päivätoiminnan päättymisestä ilmoitetaan aina asiakkaalle ja/tai läheiselle.
ikäihmisten päivätoiminnan taksat päättää vuosittain Säkylän sosiaali- ja terveyslautakunta. Päivätoimintamaksu ei kerrytä maksukattoa.

