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1. PALVELUKESKUS TAMMILEHDON PÄIVÄHOITO
Tammilehdon päivähoito on ensisijaisesti kotona asuville muistisairaille tarkoitettu
päivähoitopaikka. Tavoitteena on tarjota kodinomaista, toimintakykyä ylläpitävää ja
laadukasta päivähoitoa, sekä ehkäistä ennenaikaista ympärivuorokautisen hoidon tarvetta.
Samalla omaishoitaja saa mahdollisuuden asioiden hoitoon ja lepoon. Päivähoidon
henkilökuntaan kuuluu 1 sairaanhoitaja sekä lisäksi hoitaja tai päivätoiminnanohjaaja.
Päivähoito on avoinna asiakkaille arkisin ma - pe klo 9 -15.
Kaupungin kautta tulevat asiakkaat kuuluvat ostopalvelusopimuksen piiriin, joten kaupunki
laskuttaa heitä päivähoidosta. Asiakkaalle sovitaan kiinteät hoitopäivät yhdessä kaupungin
kotihoidon, asiakkaan ja omaisten kesken. Asiakkaat kuljetetaan päivähoitoon kaupungin
järjestämällä taksikuljetuksella tai omaisen kuljettamana.
Myös itse maksavien
asiakkaiden on mahdollista osallistua päivähoidon toimintaan ilman kaupungin
maksusitoumusta.
Päivähoidossa pyritään järjestämään asiakkaalle ja hänen omaiselleen tutustumiskäynti,
jolloin tutustutaan päivähoidon toimintaan ja täytetään yhdessä alustavasti hoito- ja
kuntoutussuunnitelmaa. Myös opasmateriaalia muistisairauksista annetaan ja omaisia
tuetaan lisäksi mm. Tammilehdon tarjoamassa omaisten vertaistukiryhmässä.
2. ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN
Asiakastyytyväisyyskyselyt suoritettiin tammikuussa 2014 haastattelemalla päivähoidon
asiakkaita sekä suorittamalla postikysely päivähoidon asiakkaiden omaisille.
Haastattelulomakkeet ja kyselylomakkeet työstettiin vastaamaan päivähoidon tarpeita.
(Liite 1. Lomakehaastattelu asiakkaille, Liite 2. kyselylomake omaisille)
Asiakkaiden
lomakehaastattelun
suorittivat
Turun
ammattikorkeakoulun
sairaanhoitajaopiskelijat kahtena eri päivänä, jotta mahdollisimman monella olisi
mahdollisuus halutessaan osallistua kyselyyn. Päivähoidon asiakkaita osallistui
haastatteluun 18/19 henkilöä. Omaisten asiakastyytyväisyyskysely suoritettiin
postikyselynä. Kysely lähettiin yhteensä 17 omaiselle ja vastauksia saatiin 12, omaisten
vastausprosentti oli 71 % ja koko tutkimuksen 83 %. Lomakehaastattelun ja kyselyn
vastausten analysoinnista vastasi Turun ammattikorkeakoulu.
Taulukko 1. Kyselyjen otos
Palvelukeskus Tammilehdon
päivähoidon asiakkaat
Palvelukeskus Tammilehdon
päivähoidon asiakkaiden
omaiset
Yhteensä
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3. ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS PALVELUKESKUS TAMMILEHDON
PÄIVÄHOITOON
Tammilehdon päivähoidon asiakkaiden haastattelut tehtiin lomakehaastatteluna.
Haastatteluun osallistui 18 asiakasta, 15 naista ja 3 miestä. Vastanneiden keski-ikä oli 84
vuotta.
3.1 Palvelukeskus Tammilehdon päivähoidon toiminta
Haastattelussa kartoitettiin, mihin toimintoihin asiakkaat ovat osallistuneet. Nämä oli
jaoteltu viiteen luokkaan, jotka olivat: 1. toiminnalliset ryhmät (musiikki, musiikin
kuunteleminen, laulu, pelit, visailu, lukeminen, keskustelu, kädentaidot, pöydän
kattaminen, leipominen ja kesällä puutarhatyöt), 2. liikunnalliset toiminnat sisällä ja 3.
liikunnalliset toiminnat ulkona, 4. retket ja 5. muu toiminta.
Eniten asiakkaat osallistuivat toiminnallisiin ryhmiin, liikuntaan ja retkiin. Haastattelussa
kysyttiin myös, haluaisivatko asiakkaat osallistua nykyistä enemmän näihin päivähoidon
toimintoihin; neljä asiakasta toivoi lisää retkiä, kolme asiakasta toivoi lisää leipomista.
Uutena toimintana yksi asiakas toivoi kirjoittamista. Lisäksi toivottiin lisää laulamista. Neljä
asiakasta toivoi lisää toimintaa ulkona. Kiitosta annettiin päiväohjelman yhdessä
läpikäymisestä.
”Leivontaa lisää, saisi päiväkahvilla omatekemää pullaa.”
”En pidä talvisin ulkoilusta, mutta pidän retkistä kirkkoihin ja
seurakuntakoteihin! Toivoisin em. toimintaa lisää. Kesäisin haluaisin reissuja
Salon torille.”
”Lisää retkiä kirkkoihin ja konsertteihin. Pastorin vierailuja päivähoitoon,
hartauksia vissien laulua ym.”
”Lisää laulamista ja yhteislaulua. Lisää ohjelmia jokaiseen päivään; yksi retki,
kävelyä ja musiikin kuuntelua. Liian paljon istumista, lisää toimintaa.”
”Aamuisin on hyvä tapa käydä läpi päivän ohjelma ja olisi hyvä että itse voi
vaikuttaa ohjelmaan. ”
”Pidän siitä että käymme aamulla ohjelman yhdessä läpi.”
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3.2 Asiakkaiden avuntarve
Haastattelussa kartoitettiin asiakkaiden erilaisia avuntarpeita ja sitä, saako henkilökunnalta
tarvittaessa apua. Ruokailussa apua tarvitsi kaksi asiakasta, wc-käynneissä yksi asiakas,
lääkkeiden ottamisessa kolme asiakasta, sisällä liikkumisessa kolme asiakasta ja ulkona
liikkumisessa kaksi asiakasta. Yksi asiakas tarvitsi apua kenkien jalkaan laittamisessa.
Suurin osa ei tarvinnut apua ja pärjäsi itse näissä edellä mainituissa asioissa.
”Olen ollut tyytyväinen, eikä minulla ole ollut tarvetta kertoa mielipidettäni”

3.3 Ruoka ja ruokailu
Ruokailuun ja henkilökuntaan liittyviä asioita kartoitettiin kysymysten avulla, joihin vastattiin
seuraavin arvosanoin: Kiitettävä = 5, Hyvä = 4, Tyydyttävä = 3, Välttävä = 2, Heikko = 1.
Lisäksi näiden tueksi oli tunnetilaa ja numeroa vastaavat ”hymiöt”, joiden ideana oli
hahmottaa vastauksien antamisessa, jos numerointi tuntui vaikealta. Taulukossa 1. on
esitetty asiakkaiden mielipiteet ruokailusta.
TAULUKKO 1. Päivähoidon asiakkaiden mielipiteet ruokailusta

Saatteko päivähoidossa hyvää ruokaa
Saatteko tehdä itse kaiken, minkä jaksatte, esim. leivät
Onko ruokailutilanne miellyttävä
Saatteko apua silloin, kun tarvitsette sitä

5

4

3

6
8
8
10

11
9
9
4

1
1
1

2

1

Avoimissa vastauksissa toivottiin hernekeittoa ja sitä, että voi itse kaataa ruokajuomat.
”Haluaisin syödä päivähoidossa hernekeittoa”
”Haluaisin kaataa juomat ruokailulla itse”

Vastaajista lähes kaikki olivat täysin tyytyväisiä ruokaan ja ruokailuun liittyviin asioihin.
Apua ruokailussa sai tarvittaessa, neljä vastaajaa ei vastannut tähän kysymykseen.
Kuviossa 1 on esitetty asiakkaiden tyytyväisyys ruokaluun.
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KUVIO 1. Päivähoidon asiakkaiden vastausten keskiarvot
tyytyväisyydestä ruokaan ja ruokailuun

3.4 Päivähoidon ryhmä ja asiakkaiden saama kohtelu
TAULUKKO 2. Päivähoidon asiakkaiden mielipiteet ryhmästä ja kohtelusta
Onko päivähoidon ryhmän koko sopiva
Koetteko olevanne ryhmän jäsen
Otetaanko mielipiteenne ja toiveenne huomioon
Saatteko tarpeeksi tietoa päivän ohjelmasta
Ovatko päivähoidon tilat viihtyisät
Onko valaistus riittävä
Onko päivähoidon tiloissa helppo liikkua
Onko päivähoidossa riittävästi tilaa
Ovatko wc-tilat toimivat ja riittävät
Voitteko halutessanne levätä päivän aikana
Kohteleeko koko henkilökunta Teitä ystävällisesti

5

4

7
9
6
8
7
10
11
8
10
2
13

11
7
9
10
8
8
4
9
7
4
3

3

2
3
1
3

2

1
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Asiakkaat olivat tyytyväisiä päivähoidon ryhmään ja kokivat kuuluvansa siihen.
Henkilökunnan antama kohtelu koettiin erittäin ystävälliseksi ja asiakkaiden mielipiteet ja
toiveet otettiin asiakkaiden mielestä huomioon. Kuviossa 2. on kuvattu asiakkaiden
tyytyväisyys ryhmään ja saamanaasa kohteluun.

KUVIO 2. Asiakkaiden vastausten keskiarvot tyytyväisyydestä ryhmään ja kohteluun

Asiakkaat olivat erittäin tyytyväisiä päivähoidon tiloihin, erityisesti tilojen viihtyisyyteen ja
Wc-tilojen toimivuuteen. Mahdollisuuteen levätä halutessaan päivän aikana vastasi puolet
asiakkaista (9/18). Kolme asiakasta toivoi lisää lepomahdollisuuksia päivän aikana ja osan
mielestä välillä tarvittaisiin lisää tilaa.
”Rollaattorin kanssa tulee sellainen olo, että olen tiellä, jotkut tilat liian ahtaita”
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KUVIO 3. Asiakkaiden vastausten keskiarvot tyytyväisyydestä päivähoidon tiloihin

3.5 Kuljetuksen sujuvuus
Taksikuljetusta päivähoitoon tulessa käytti 11 asiakasta. Asiakkaat olivat erittäin
tyytyväisiä kuljetuspalveluihin. Kaikkien asiakkaiden mielestä kuljettaja oli erittäin
ystävällinen.

Tuleeko kuljetus noutamaan sovittuna aikana
Hakeeko ja saattaako kuljettaja teidät kotiin sisälle
Onko kuljettaja ystävällinen
Oletteko tyytyväinen matkaan kuluvaan aikaan
Oletteko tyytyväinen kuljetuspalveluihin

5

4

9
5
11
8

2
3

9

2

3

2

2

”Kuljettaja on ollut erityisen ystävällinen ja avulias ”
”Aluksi en pitänyt että kuski saattaa minut kotiin, mutta nyt koen sen
tarpeelliseksi.”

1
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4. OMAISEN/LÄHEISEN TYYTYVÄISYYS PALVELUKESKUS TAMMILEHDON PÄIVÄHOITOON
Kyselyitä lähetettiin 17 omaiselle/läheiselle, joista 12 lähetti vastauksen takaisin. Vastausprosentiksi
tuli 71 %.

1
2

KYSYMYS
Kävittekö etukäteen tutustumassa
päivähoitoon omaisenne kanssa?
Oliko päivähoidon aloittaminen helppoa
vai vaikeaa? (esim. oliko omaisen
helppo lähteä päivähoitoon, löytyivätkö
päivähoidon yhteystiedot helposti?)

3

Tuleeko omaisenne mielellään
päivähoitoon?

4

Kuinka usein omaisenne käy
päivähoidossa?

5

Onko käyntimäärä riittävä?

VASTAUS
Vastanneista seitsemän oli käynyt tutustumassa
etukäteen ja viisi jättänyt käymättä.
Suurin osa vastanneista koki (9/12) päivähoidon
aloittamisen helpoksi. Yhteystiedot löytyvät
helposti. Muistineuvolasta, omalääkäriltä ja
kotihoidosta oli myös saatu tietoa päivähoidosta.
Kolmen vastaajan mielestä aloittaminen oli
alussa vaikeaa, siksi että omainen ei halunnut
lähteä päivähoitoon.
Lähes kaikkien vastaajien mielestä omainen
lähtee todella mielellään päivähoitoon. Kahden
asiakkaan kohdalla tilanne vaihtelee.
Kerran viikossa päivähoidossa käy kolme
asiakasta. Kaksi kertaa viikossa neljä asiakasta
ja kolme kertaa viikossa käy neljä asiakasta.
Vastanneista kahdeksan mielestä käyntimäärä
oli riittävä. Neljä vastaajaa koki käyntimäärien
olevan riittämättömiä.

Miten ohjaajat ovat teihin yhteydessä?
6

7

8
9

Jos olisi mahdollista käydä, kävisikö
omaisenne päivähoidossa klo 11.00–
17.00 tai klo 13.00–19.00 tai lauantaisin
tai sunnuntaisin tai yön yli?
Pidättekö omaisten vertaistukiryhmää
tarpeellisena?
Toivoisitteko, että omaisten
vertaistukiryhmää järjestettäisiin
useammin?

Puhelimitse
10
Reissuvihko
2
Sähköposti
5
Tapaamiset
2
Ei yhteyttä
1
ollenkaan
Vastaajien mielestä yhteyttä pidettiin monella eri
tavalla, useimmiten puhelimitse ja sähköpostilla.
Yhden vastaajan mielestä kahden vuoden
aikana ei ollut yhteyttä ollenkaan eikä ollut tietoa
siitä, ketkä ovat ohjaajat.
Kymmenen vastaajaa oli tyytyväinen nykyiseen
päivähoitoaikaan. Kaksi vastaajaa toivoi kello
11–17 hoitoaikaa.
Kaikki vastanneet (11/12) vertaistukiryhmää
tarpeellisena ja yksi ei vastannut kysymykseen.
Kolme vastaajaa toivoi vertaisryhmätapaamisia
useammin, seitsemän vastaajan mielestä
ryhmätapaamisia oli riittävästi. Kaksi ei
vastannut.
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Kysymykset 10 – 18 arvioitiin asteikolla K5 – H1. Omaisia pyydettiin rastittamaan mielipiteen
mukainen vaihtoehto.
Kysymys:
Onko päivähoito tarpeellinen?
Ovatko päivähoidon tilat
viihtyisät?
Onko valaistus riittävä?
Onko päivähoidon tiloissa
helppo liikkua?
Onko päivähoidossa riittävästi
tilaa?
Kohdellaanko omaistanne
ystävällisesti?
Sujuuko yhteistyö hyvin
henkilökunnan ja omaisten
välillä? (esim. yhteydenpito)

Kiitettävä=5
10
7

Hyvä=4
1
4

Tyydyttävä=3

Välttävä=2

6
5

2
6

2

1

5

4

2

10

1

10

1

Heikko=1

Omaisten mielestä päivähoito oli tarpeellista, kohtelu päivähoidossa oli ystävällistä ja
yhteydenpito henkilökunnan kanssa oli sujuvaa. (KUVIO 4.)

Kuvio 4. Omaisten kyselyn keskiarvot tyytyväisyydestä päivähoitoon
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Omaiset olivat tyytyväisiä päivähoidon tiloihin. Osan (3/11) mielestä valaistus ei ollut
riittävää ja osa (2/11) kaipasi lisää tilaa. (KUVIO 5.)

Kuvio 5. Omaisten kyselyn keskiarvot tyytyväisyydestä päivähoidon tiloihin

Toiveet ja terveiset (esim. päivähoidon vaikutus arjen selviytymiseen, miten päivähoidon
jälkeinen ilta näkyy läheisessänne?)
Lähes kaikki omaiset (10/12) kirjoittivat terveisiä päivähoidosta. Kirjoituksissa korostui
kiitollisuus päivähoitoa kohtaan sekä läheisen hoidosta että omaisten saamasta tuesta
muistisairaan hoidossa sekä siihen sopeutumisessa.
”Lämmin kiitos Tammilehdon hoitajille virikkeellisestä ja inhimillisestä
hoidosta. Teette äidin päivistä elämisen arvoisia. Kiitos myös omaisena
saamastani tuesta ja jutteluhetkistä, jotka ovat auttaneet ymmärtämään äidin
sairautta sekä auttaneet pääsemään joskus yllättäneen väsymyksen yli.
Olette ihania.
”
”Kiitos hoitajille! Kotiin tulee hyväntuulinen kaveri. Seuraava yökin menee
hyvin. ”
”Päivähoidon jälkeen omainen on sopivasti virkistynyt ja väsynyt.”
”Päivähoito on virkistävä kokemus läheiselle. Saa tavata muitakin ihmisiä kuin
perheen jäsenet.”
”Joskus voi olla vähän väsyneempi päivähoidon jälkeen.”
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”Päivähoitopaikka on äidistä erittäin hyvä, kotiinlähtö on ikävää, koska
vastassa on tyhjä koti. Täytyy miettiä, jos olisi mahdollista, että äiti pääsisi
kolme kertaa viikossa päivähoitoon.”
”Päivähoito on ollut ensiarvoisen tärkeää ja on vieläkin. Yksinasuvalle se on
ainut henkireikä. Ilman päivähoidossa järjestettävää ohjattua toimintaa
omaiseni päivät olisivat pelkkää yksinoloa ja tv:n katselua. (muistisairauden
myöstä hänellä ei ole oma-aloitteisuutta). Päivähoidon henkilökunta on ollut
suurena apuna ja tukena myös minulle yrittäessäni sopeutua omaisen
muistisairauteen ja selviytymisessä arjen järjestelyistä. Kysyin tänään häneltä,
mitä mieltä on päivähoidosta. Vastaus: Ilman sitä olisin yksin asunnossani
kokoa ajan.”
”Päivähoito on tärkeää ja piristävää. Suojaavassa ja turvallisessa tilanteessa
tapaa ikäluokan uusia ihmisiä.”
”Hyvää ja turvallista hoitoa, asumista.”
”Päivähoito tukee omaisen selviytymistä kotona. Ilman päivähoidon
aktiivisuutta omainen ei olisi saanut useaa päivää hoitoa viikossa. Olemme
erittäin tyytyväisiä päivähoitoon.”

