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PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKKAIDEN PALAUTTEET
KULJETUKSET PÄIVÄTOIMINTAAN

1. Sujuvatko kuljetukset päivätoimintaan joustavasti? Vastaajia 66

Kuljetukset: 2019 / Vastaajia 77
91 % Kuljetukset sujuvat joustavasti 

8%  useimmiten 
9 %   Ei käytä kuljetusta 
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2. Jos vastasit harvoin, miten toivoisitte kehitettävän kuljetuksia?

11.5.2020 3



11.5.2020 4

OSALLISUUS PÄIVÄTOIMINNASSA
3.Valitkaa jokaisesta seuraavasta väittämästä ajatuksianne parhaiten 

kuvaava vaihtoehto?

2019 : Päivätoiminnan sisältöön liittyvistä toiveista keskustelu: 
71 % Keskusteltu riittävästi 

10 % Keskusteltu liian vähän 
9 %   Ei osannut sanoa

Omista tavoitteista päivätoiminnan suhteen keskusteltu: 
65 %  Keskusteltu riittävästi, 
13 %  Keskusteltu liian vähän

22 %  Ei osannut sanoa



4.Mitkä asiat ja tapahtumat päivätoiminnassa koette itsellenne 
erityisen hyödylliseksi ja tuovan iloa arkeenne? (voit valita useampia 

vaihtoehtoja)

vapaa yhdessäolo ja keskustelut

45 68,18%

jumppa 32 48,48%

kuntosali 54 81,82%

liikunnalliset pelit 10 15,15%

ulkoilu 17 25,76%

rentoutushetket 16 24,24%

yhteislaulut 44 66,67%

muu musiikki 31 46,97%

erilaiset pelit 29 43,94%

aivojumppa, tietovisat 45 68,18%

käsityö ja askartelua 13 19,7%

piirustusta ja maalaus 7 10,61%

leivontaa ja ruoan laittoa 6 9,09%

kasvien ja puutarhan hoito 6 9,09%

yhteiset juhlat ja tapahtumia 29 43,94%

ulkopuoliset esiintyjät, konsertit ym. 43 65,15%

pienet retket lähiympäristöön 21 31,82%

ikääntymiseen liittyvistä asioista keskustelua 26 39,39%

tiedon saanti ajankohtaisista yhteiskunnallisista 

asioista ja niistä keskustelu

28 42,42%
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5. Oletko kokenut jonkin asian tai tapahtuman päivätoiminnassa 
aiheuttaneen teille mielipahaa tai harmia?
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6.Valitkaa jokaisesta seuraavasta väittämästä ajatuksianne parhaiten kuvaava vaihtoehto?

Kyllä Ei En osaa 
sanoa

2020
2019

Päivätoiminnassa käyminen on kohentanut mielialaani. 96,92%/96 % 3,08%/4 % 0%/0%

Päivätoiminnassa käyminen on vähentänyt yksinäisyyden 
kokemuksiani.

88,52%/86 % 9,84%/8 % 1,64%/6 %

Päivätoiminnassa käyminen on lisännyt toimeliaisuuttani. 66,07%/69 % 32,14%/28 % 1,79%/3 %

Päivätoiminnassa käyminen on lisännyt liikkumistani. 78,57%/66 % 14,29%/28% 7,14%/6 %

Päivätoiminta on vähentänyt kaatumispelkoani 33,33%/40 % 53,71%/48 % 12,96%/12 %

Päivätoiminta on vaikuttanut positiivisesti kokemaani 
terveydentilaan.

71,93%/67 % 28,07%/27 % 0%/4 %

Päivätoiminta on vaikuttanut positiivisesti ravitsemukseeni. 64,41%/62 % 32,2%/34 % 3,39%/4 %

Päivätoiminta on vaikuttanut kotona selviytymiseen. 63,33%/58 % 33,33%/36 % 3,34%/6 %
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Palveluohjaus ja neuvonta päivätoiminnassa
7. Oletteko saaneet päivätoiminnan kautta tietoa Lohjalla olevista 

ikääntyneille tarkoitetuista palveluista, silloin kun teillä on ollut siihen
tarve? 2020
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8.Minkälaista lisätietoa ja apua toivoisitte saavanne? 2020
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PÄIVÄTOIMINNAN TYÖNTEKIJÄT 9.Valitkaa jokaisesta seuraavasta 
väittämästä ajatuksianne parhaiten kuvaava vaihtoehto? 2020/2019

Kyllä Ei En osaa 
sanoa

Päivätoiminnan työntekijät ovat ammattitaitoisia 94,92%/95 % 0%/0% 5,08%/5 %

Päivätoiminnan työntekijät kohtaavat kiireettömästi 92,06%/92 % 0%/1 % 7,94%/7 %

Päivätoiminnan työntekijät ovat ystävällisiä 98,46%/100 % 0%/0% 1,54%/0%

Päivätoiminnan työntekijät ovat luotettavia 96,77%/100 % 0%/0% 3,23%/0%

Päivätoiminnan työntekijät ottavat yksilölliset tarpeeni ja toiveeni huomioon 86,89%/82 % 0%/3 % 13,11%/15 %

Päivätoiminnan työntekijät tukevat minua käyttämään omia voimavarojani 86,44%/79 % 0%/1 % 13,56%/20 %

Päivätoiminnan työntekijät huomioivat muutokset terveydentilassani 79,31%/76 % 0%/4 % 20,69%/20 %

Päivätoiminnan työntekijät vaihtuvat liian usein 16,66%/17 % 61,67%/60 % 21,67%/23 %

Saan päivätoiminnan työntekijöihin yhteyden tarvittaessa 85,25%/80 % 1,64%/3 % 13,11%/17 %11.5.2020 10



10.Muita kommentteja
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PÄIVÄTOIMINNASSA KÄYVÄN ASIAKKAAN 
LÄHEISTEN PALAUTTEET 2020 (vastaajien määrä 28) 

1.Valitkaa jokaisesta seuraavasta väittämästä ajatuksianne parhaiten kuvaava 
vaihtoehto?                                                           2020 /2019

Riittävästi Liian 
vähän

Ei lainkaan

Toiveenne ja tarpeenne 
on otettu huomioon 
päivätoiminnassa 
käyvän omaisesi hoito-
ja 
palvelusuunnitelmassa

76,92% / 
95 % 

15,39% / 
5 %

7,69%

Olette saanut 
päivätoiminnan 
henkilökunnalta tietoa 
Lohjalla olevista 
iäkkäille tarkoitetuista 
palveluista, silloin kun 
olette sitä tarvinnut

66,67% / 
77%

25,92%/ 
5%

7,41%

Läheisenne 
päivätoiminnassa 
käymisellä on ollut 
vaikutusta omaan 
jakamiseenne

82,14% 14,29% 3,57% Vaikutukset läheisen elämään 2019
- mahdollisuus kiireettömästi hoitaa asioita 
- tuo helpotusta arkeen 
- Tuo omaa aikaa ja jaksaa paremmin11.5.2020 12



2.Haluaisitteko, että teidän kanssanne keskustellaan säännöllisesti 
omaisenne päivätoimintapalveluun liittyvistä asioista?
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3.Mikä on mielestänne mielekäs/ hyvä tapa keskustelulle
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4.Millaista apua tarvitsisitte palveluiden hakemiseen?
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6.Mihin seuraaviin väittämiin päivätoiminta on mielestänne 
vaikuttanut? Arvioikaa asiaa päivätoiminnassa käyvän läheisenne 

näkökulmasta? Valitkaa mielipidettänne parhaiten vastaava vaihtoehto
Vastaajien määrä: 27
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Päivätoiminta on tuonut läheiselleni iloa elämään

Päivätoiminta on vaikuttanut positiivisesti läheiseni mielialaan

Päivätoiminta on vaikuttanut positiivisesti läheiseni  toimeliaisuuteen

Päivätoiminta on vaikuttanut positiivisesti läheiseni fyysiseen aktiivisuuteen

Päivätoiminta on lisännyt läheiseni mahdollisuuksia ulkoiluun

Päivätoiminta on vaikuttanut myönteisesti läheiseni ravitsemustilaan

Päivätoiminta on vaikuttanut myönteisesti läheiseni ihmissuhteisiin

eri mieltä en osaa sanoa samaa mieltä
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