
  

 
 

    

KANGASALAN KAUPUNKI 
Sosiaali- ja terveyskeskus 

  

   
Sosiaali- ja terveyslautakunta    

________________________________________________________________________________ 

 
 

 

VANHUSTEN PÄIVÄKESKUSTOIMINNAN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMIS-
PERUSTEET 1.1.2021 ALKAEN 
 
PÄIVÄKESKUSTOIMINTA 

Kangasalan ja Pälkäneen vanhuspalvelut tarjoavat päiväkeskuspalvelua, jos-
sa vanhus voi käydä virkistyäkseen, kuntoutuakseen ja samalla omainen saa 
vapaata. Päiväkeskustoimintaa järjestetään Kangasalla, Jalmarin Kodossa ja 
Pentorinteessä sekä Pälkäneellä Palvelukeskus Kukkiakodossa ja Kanervas-
sa. 

HAKEMINEN JA PÄÄTÖKSENTEKO 
 

Kun asiakas tai hänen läheisensä arvioi tarvittavan vanhusten päiväkeskus-
toimintaa, siitä tehdään kirjallinen hakemus. Hakemuksen voi täyttää asiakas 
itse, hänen läheisensä, virallinen edunvalvoja tai sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilainen. Ennen päätöksentekoa tehdään palvelutarpeen arvio, jossa 
selvitetään hakijan asumista, toimintakykyä, terveyttä, hoivan/hoidon tarvetta 
sekä asiakkaan omaa toivetta. Arvion tekee sosiaali- ja terveydenhoidon am-
mattilainen. Iäkkään henkilön kanssa on neuvoteltava vaihtoehdoista ja hänen 
näkemyksensä on kirjattava potilastietojärjestelmään. (Laki ikääntyneen väes-
tön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, 
16 §).  

 
Kotihoidon asiakasohjaajat käsittelevät hakemukset ja seuraavat jonotilannet-
ta. Päiväkeskustoimintapaikkaa hakenut henkilö saa kirjallisen muutoksenha-
kukelpoisen päätöksen palvelun antamisesta tai hylkäämisestä. Päätöksen te-
kee vanhuspalveluiden asiakasohjaaja. 
 
Jos myöntämisperusteet eivät täyty, hakijalle annetaan kielteinen päätös. Jos 
asiakkaan tilanne muuttuu olennaisesti, asiakas tai hänen läheisensä voivat 
suullisesti tai kirjallisesti uudistaa aikaisemman hakemuksen. Aloite hakemuk-
sen uudelleen käsittelyyn voi tulla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiselta 
esimerkiksi kotihoidon työntekijöiltä. 
 
Päiväkeskustoiminnan paikat täytetään yksilöllisen arvioinnin perusteella, eikä 
hakemusjärjestyksessä. Jokaiselle asiakkaalle pyritään järjestämään paikka 
juuri hänelle soveltuvasta päiväkeskustoiminnasta. Muistisairaille asiakkaille 
järjestetään omat ryhmät.  

 
Etukäteen ei voida arvioida päiväkeskustoimintapaikan järjestymisen aikatau-
lua, sillä odotusaika riippuu paikan vapautumisesta. 



     
 

Asiakkaan päiväkeskustoiminnan tarve määritellään aina yksilöllisesti koko-
naisarvioinnin perusteella ja käytössä olevat toimintakykymittarit ovat suuntaa 
antavia.  

 
Päiväkeskustoiminnan tarpeen arvioinnin tukena käytetään tarvittaessa RAI-
toimintakykyarviointia. RAI on kansainvälinen arviointi- ja laatujärjestelmä 
henkilön palvelutarpeiden arviointiin ja hoidon suunnitteluun sekä seurantaan. 
RAI -toimintakykymittarin avulla selvitetään asiakkaan toimintakykyä ja avun-
tarvetta. 
 
• Asiakkaan palveluntarve (MAPLe) 
• Kognitiiviset toiminnat, kuten lähimuisti, ymmärretyksi tuleminen, päätök-

sentekokyky (CPS) 
 
Viitteelliset RAI – arvot myöntämisperusteiden tukena ovat: 
 
MAPLe arvo vähintään 2 (palvelutarpeen kokonaisarvio 1-5) 
CPS arvo vähintään 2 (kognitiiviset toiminnot 0-6) 

 
 

PÄIVÄKESKUSTOIMINNAN MYÖNTÄMISPERUSTEET  
 

Päiväkeskustoiminnan myöntämistä arvioidessa huomioidaan seuraavia asioi-
ta:  
• asiakkaalla on vaikeuksia selviytyä omassa kodissaan, 
• asiakas asuu omaishoitajan turvin kotona (omaishoitajan asioinnin ja levon 

mahdollistaminen), 
• asiakkaalla on hoivan, ohjauksen ja valvonnan sekä toisen ihmisen läsnä-

olon tarvetta säännöllisesti, 
• asiakas tarvitsee apua päivittäisissä toiminnoissaan (pukeminen, wc-

käynnit, hygienia, lääkehuolto, ruokailu), 
• asiakas tarvitsee kuntoutusta (psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen). 

 
 
PÄIVÄKESKUSTOIMINNAN PÄÄTTYMISEN PERUSTEET 
 

• Asiakkaalla on säännölliset lyhytaikaishoidon jaksot, vähintään kerran kuu-
kaudessa (paitsi omaishoidettavat), 
- Erityisen painavista syistä voidaan käyttää harkintaa. 

• Asiakas ei enää jaksa osallistua päiväkeskuspäivän toimintoihin. 
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