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Päivätoiminnan asiakaskyselyjen palautteet 2022  

 
Toteutimme vuosittaisen asiakastyytyväisyyskyselyn päivätoiminnan asiakkaille ja asiakasta hoitaville 
omaisille 21.2 – 20.3.2022 välisenä aikana.  Asiakasvastausten kokonaismäärä oli 92, joka on noin 65 
% kyselyn aikaisesta asiakasmäärästä.  81 % vastaajista kuului 75 - 94 – vuotiaiden ikäluokkaan. 75 
% vastaajista asui yksin ja 93 % oli vastannut kyselyyn itse.  

 
Päivätoimintaan järjestettyihin kuljetuksiin oltiin pääosin tyytyväisiä (88 %). Osallisuuden 
näkökulmasta asiakkaat kokivat päivätoiminnan vastaavan hyvin heidän tarpeitaan (81,7 %), he 
kokivat tutustuneensa muihin ikäihmisiin (71,1 %) ja tunsivat olevansa osa ryhmää (83,3 %). Jotkut 
asiakkaat kokivat, ettei heidän toiveistaan (11,9 %) ja päivätoiminnan tavoitteista (12,1 %) oltu 
keskusteltu heidän kanssaan riittävästi tai he eivät osanneet ottaa tähän kantaa (17,4 %).  
 
Avointen vastausten perusteella erityisen hyödylliseksi ja iloa tuottavaksi päivätoiminnassa koettiin 
yhdessä olo toisten ikätoverien kanssa, keskustelut ryhmässä sekä kuntosali ja muu liikunnallinen 
toiminta. Ylipäänsä kaikki toiminta päivätoiminnassa, kuten pelit, tietokilpailut ja ruokailut, koettiin 
merkityksellisiksi ja hyödyllisiksi. Mielipahaa ei juuri päivätoiminnassa koettu. Parissa vastauksessa 
koettiin osallistujien keskinäisen riitelyn tai muutaman asiakkaan taholta epäkohteliaan käyttäytymisen 
aiheuttaneen mielipahaa.  Päivätoiminnassa käymisen koettiin kohentaneen mielialaa, vaikuttaneen 
positiivisesti koettuun terveydentilaan, lisänneen liikkumista sekä vähentäneen yksinäisyyden 
kokemista.  
 
Asiakkaat kokivat saaneensa päivätoiminnassa varsin hyvin tietoa Lohjalla olevista ikääntyneille 
tarkoitetuista palveluista. Tietoa toivottiin erityisesti erilaisista ikääntyneille suunnatuista tapahtumista 
ja kerhoista sekä eläkeläisille suunnatuista etuuksista. Tietoa toivottiin myös ystävä- ja 
lähimmäispalveluista sekä ulkoiluavusta ja kuntoutuksesta ja kuntoutusmahdollisuuksista.  
 
Päivätoiminnan työntekijät koettiin ammattitaitoisina, ystävällisinä, luotettavina ja tutuiksi tulleina. 
Päivätoimintaan oltiin erittäin tyytyväisiä koronapandemian pitkittymisestä huolimatta, koska 
päivätoiminta oli kyennyt ensimmäisen tauon jälkeen palvelemaan asiakkaitaan normaalisti. 
Päivätoiminnassa saatuihin koronarokotuksiin oltiin tyytyväisiä.  
 
Kyselyssä oli mahdollisuus lähettää terveiset päivätoiminnalle. Lähes kaikissa kommenteissa kiitettiin 
päivätoimintaa ja sen työntekijöitä. Palvelun toivottiin jatkuvan myös tulevaisuudessa. Yksittäisessä 
palautteessa toivottiin myös enemmän käyntejä erilaisissa tapahtumissa. 
 
Asiakasta hoitaville omaisille lähetettiin oma kysely (N=37). Vastauksia saatiin määräaikaan 
mennessä 24, vastausprosentin ollessa noin 65 %. Vastaajista 82 % oli puolisoita ja 18 % lapsia.  
 
Omaiset kokivat pääosin, että heidän toiveensa ja tarpeensa oli otettu riittävästi huomioon 
päivätoimintapalvelun järjestämisessä.  Vastausten perusteella Lohjalla olevista ikääntyneille 
tarkoitetuista muista palveluista olisi, silloin kun niille olisi ollut tarvetta, voitu antaa päivätoiminnan 
kautta enemmän tai paremmin tietoa. Omaiset toivoivat myös yleistä tietoa palveluista ja niiden 
hakemisesta sekä yhteystietoja, mistä palveluja voisi hakea. 
 
Yhteydenpitoa omaiset toivovat silloin, kun päivätoiminnassa tapahtuu jotain erityistä.  
 
Avointen vastausten perusteella päivätoiminta tarjosi omaisille mahdollisuuden omaan aikaan – 
lepoon, virkistäytymiseen ja harrastamiseen sekä asioiden hoitamiseen. Asiakkaan ollessa 
päivätoiminnassa saattoi omaishoitaja olla turvallisin mielin huolehtimatta toisen pärjäämisestä. 
Päivätoimintapäivät auttoivat omaisia omassa jaksamisessa, virkistivät ja piristivät mieltä. 
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Omaiset kokivat, että päivätoiminta oli vaikuttanut positiivisesti asiakkaan mielialaan ja tuonut iloa 
elämään sekä vaikuttanut myönteisesti asiakkaan ihmissuhteisiin, toimeliaisuuteen ja fyysiseen 
aktiivisuuteen. Osa omaisista ei osannut sanoa onko päivätoiminnalla ollut vaikutusta 
ravitsemustilaan. Päivätoiminnan ei katsottu merkittävästi lisänneen asiakkaan 
ulkoilumahdollisuuksia. 
 
Omaisten näkemyksen mukaan päivätoiminta oli kyennyt palvelemaan koronapandemian aikana yhtä 
taukoa lukuun ottamatta erinomaisen hyvin. Koronarokotukset oli mahdollista saada sujuvasti 
päivätoiminnassa ja suojautumisesta oli huolehdittu hyvin.  
 
Päivätoiminnalle lähetetyissä avoimissa terveisissä kiitettiin toimintaa ja hoitajia. Yhdessä 
vastauksessa toivottiin ryhmien määrää lisättävän, koska tarvitsijoita on paljon ja asiakkaat kävisivät 
mielellään useamminkin päivätoiminnassa. 
 
Koronapandemian aikana ei ole voitu järjestää asiakasiltoja. Koronatilanteen helpottuessa voidaan 
päivätoiminnan asiakkaille järjestää infotilaisuuksia esim. etuuksiin, apuvälineisiin ja 
kotikuntoutukseen, lähimmäispalveluun ja ulkoilutusapuun liittyen. Etäluennotkin ovat tulevaisuudessa 
mahdollisia, mikäli koronarajoitukset eivät salli yhteisiä kokoontumisia. Palautteen perusteella 
päivätoiminnassa tulee osaltaan kiinnittää huomiota myös yksilölliseen ja tarvelähtöiseen neuvontaan 
erilaisista ikääntyneille tarkoitetuista palveluista. Ulkoilun ja ravitsemuksen merkitys ei noussut 
omaisvastauksissa niin vahvasti esiin. Päivätoiminnan tulee kuitenkin omalta osaltaan edistää ja 
tukea asiakkaiden ulkoilumahdollisuuksia sekä ravitsemustilan seurantaa ja ylläpitämistä.   
 
Päivätoiminta koettiin monin osin hyvin vaikuttavana. Voidaan todeta, että Lohjan kaupungin 
päivätoiminta on luonteeltaan kuntouttavaa päivätoimintaa ja sen henkilöstö osaavaa, asiantuntevaa 
ja varsin pysyvää. 
 
Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita! Mielipiteenne on ollut meille arvokas. Hyödynnämme 
saamaamme asiakaspalautetta päivätoiminnan kehittämisessä. Toivotamme kaikille asiakkaillemme 
oikein hyvää kevättä ja alkavaa kesää! 
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