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Päivätoimintapalvelu 

 

Päivätoiminta on asiakkaan toimintakyvyn tukemiseksi ja kotona selviytymisen edistä-

miseksi tai omaishoitajan tueksi myönnettävä, maksullinen palvelu. 

Päivätoiminta on tarkoitettu kotona asuville, yli 65-vuotiaille Raumalaisille, joilla ei ole 

mahdollisuutta osallistua avoimiin ryhmätoimintoihin. Kuukausittaisen lyhytaikaishoidon 

jaksotuksen asiakkaat tai palveluasumisen yksiköiden asukkaat eivät voi osallistua päivä-

toimintaan.  

Päivätoiminnan asiakkaaksi tullaan hakemuksella. Ennen hakemuksen jättämistä uudelle 

asiakkaalle pyritään järjestämään tutustumiskäynti päivätoimintaan. Tutustumiskäynti sovi-

taan puhelimitse päivätoiminnan palveluesimiehen kanssa p. 040 180 9806. Päivätoiminta-

palvelu ja mahdollinen kuljetuspalvelu päivätoimintaan myönnetään yksilöllisesti, henkilön 

tilanteesta riippuen joko määräaikaiseksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Palvelun tar-

vetta arvioidaan tarvittaessa kolmen kuukauden välein. 

Päivätoimintapalvelun edellytyksenä on asiakkaan oma halukkuus ja kykenevyys toimia 

ryhmässä. Avustamisen tarve ei ole este päivätoiminnalle, mutta mikäli siihen ei pystytä 

vastaamaan päivätoiminnan resursseilla, pyritään palveluntarpeen arvioinnin kautta järjes-

tämään asiakkaalle paremmin soveltuva palvelukokonaisuus. 

Päivätoimintaryhmät kokoontuvat arkipäivisin Marttilanmäessä, Koilahdentie 256. Koko-

päiväryhmät kokoontuvat klo 9-15, puolipäiväryhmät 10-14. Pääsääntöisesti ryhmät ko-

koontuvat yhtenä päivänä viikossa, joka toinen viikko kokoontuvia ryhmiä on yksi. 

Päivätoimintaa toteutetaan moniammatillisesti. Päivätoiminnassa työskentelee lähihoitajia 

ja viriketoiminnan ohjaajia. Päivätoimintapäivään kuuluu leppoisaa yhdessäoloa ja mielen-

virkistystä esimerkiksi yhteislaulujen, pelien, ulkoilun tai pienimuotoisten kädentöiden 

muodossa.  

Asiakkaiden fyysisen toimintakyvyn tukemiseksi ja edistämiseksi teemme tiivistä yhteistyö-

tä lääkinnällisen kuntoutuksen henkilökunnan kanssa. Päivätoiminnassa toteutetaan 

suunnitelmallista, toimintakykytestauksiin perustuvaa pienryhmäliikuntaa. Tavoitteena on 

kannustaa asiakasta aktiivisuuteen oman terveytensä ja toimintakykynsä edistämiseksi. 

Päivätoimintapäivän aikana asiakkaillemme tarjotaan aamiainen, lounas ja iltapäiväkahvit. 

Puolipäiväryhmissä aamiaista ei ole tarjolla.  

 

Yhteystiedot: 
Henkilökunta, asiakastila p. 040  833 0833 

Palveluesimies p. 040 - 180 9806 

Päivätoiminnasta peritään sosiaali- ja terveysvaliokunnan vuosittain vahvistama maksu. 

Maksu kattaa päivätoiminnan aikana tarjottavat ateriat, avustamisen, toiminnan ja materi-

aalit. Päivätoiminnassa ei tarvita käteistä rahaa, palvelusta laskutetaan kuukausittain käy-

tön mukaan.  



Maksut vuonna 2022 
- kokopäiväinen päivätoiminta: 20,10 € 
- puolipäiväinen päivätoiminta: 15,20 € 
- päivätoimintakuljetus/suunta: 3,00 € 
 

Päivätoimintapalvelu päättyy: 
- asiakkaan niin halutessa  
- asiakkaan siirtyessä asumaan asumispalveluihin tai ympärivuorokautiseen hoitoon 
- jos asiakas on poissa yli kuukauden eikä jatkosta ole erikseen sovittu 
- kuukausittaisen lyhytaikaishoidon jaksotuksen alkaessa 
- jos palvelutarpeen arvioinnin kautta todetaan, ettei päivätoimintapalvelu enää sovellu 

asiakkaalle    
 
          

Lisätietoja antaa palveluesimies p. 040 180 9806 
 
 

Olet lämpimästi tervetullut päivätoimintaan! 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


