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1. Perustiedot 

 

 

Kotipalvelu Päiväkumpu Oy 

Pasilankatu 2 

00240 HELSINKI 

puh. +358 45 636 1252 

www.paivakumpuhoiva.fi 

y-tunnus: 2323784–4 

 

 

Yksiköntiedot: 

Päivätoiminta Eloisa 

Puustellintie 1, 00410 Helsinki 

 

Vastuuhenkilöt: 

Tiiminvetäjä / elämyskoordinaattori Helena Pekkarinen  

puh. 050 570 1341 

helena.pekkarinen@paivakumpuhoiva.fi 

 

Kotipalveluiden palvelupäällikkö Maiju Suomela 

p.045 636 1252 

maiju.suomela@paivakumpuhoiva.fi 

 

toimitusjohtaja Anne Kangas 

puh. 040 715 4945 

anne.kangas@paivakumpuhoiva.fi 

 

2. Johdanto 

 

Päiväkumpu on vuonna 2001 perustettu perheyhtiö, jonka palveluksessa työskentelee pari sataa 

hoivan ja kodinhoidon ammattilaista.  

Koko Päiväkumpu-yhteisöä yhdistää voimakas usko siihen, että elämän arkisten tarpeiden tyy-

dyttäminen perinteisen hoivan ja palvelun muodossa ei riitä. Jotta elämä olisi täysipainoista ja 

merkityksellistä, siinä on oltava iloa.  

Päiväkummussa kaikki voivat kokea iloa elämäntilanteestaan riippumatta. Elämänilon tuottami-

nen on ollut Päiväkummun toimintafilosofia perustamisesta lähtien.  

Ja on myös seuraavat vuosikymmenet.  

 

Tarjoamme asiakkaillemme elämäniloa ja mukavuutta lisääviä, yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden 

mukaan suunniteltuja hoivapalveluja pääkaupunkiseudulla koulutettujen ammattilaisten voimin. 

Päiväkummun ydinosaamista ovat kotipalvelut, päivätoiminta, palveluasuminen ja hoitokodit.  
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Päiväkummulla on Helsingissä kuusi yksikköä (Vuosaari, Malminkartano, Länsi-Pasila, Palo-

heinä, Malmi ja Arabiaranta), joissa on yhteensä 11 ryhmäkotia. Arabiaranta on palvelutalo. Pro-

filoituneissa ryhmäkodeissamme asukkaat saavat yksilöllisiä tarpeitaan ja toiveitaan vastaavia 

hoito- ja kuntoutuspalveluja, mutta saavat nauttia myös yhteisön tuesta.  

Päiväkumpu -yhtiöihin kuuluvat lisäksi Kotihoito Päiväkumpu, joka vastaa kotihoidon ja -siivouk-

sen palveluista sekä iäkkäiden päivätoiminnasta ja ravintolapalveluita tuottava Cafe Elo.  

 

Päiväkumpu avasi uuden muistiosaamiskeskuksen Helsingin Malminkartanoon lokakuussa 2021. 

Päiväkummun uuteen toimipisteeseen tuli 4 ryhmäkotia, jotka tarjoavat ympärivuorokatista tehos-

tettua palveluasumista 62–66 asukkaalle. Kaksi ryhmäkotia on tarkoitettu työikäisille muistisai-

raille henkilöille.   

 

Muistiosaamiskeskuksessa aloittaa maaliskuussa 2022 toimintansa myös Kotipalvelu Päivä-

kumpu Oy:n päivätoimintayksikkö Eloisa. Lisäksi kiinteistössä on 53 vuokra-asuntoa, liikuntasali 

ja ravintola Cafe Elo sekä tiloja erilaisille terapiapalveluille.  Kotipalvelu Päiväkumpu tarjoaa koti-

hoidon palvelut keskuksen vuokra-asuntoihin. Päiväkummun uusi palvelukeskus Malminkarta-

nossa tarjoaa elämäniloisen kodin yli sadalle helsinkiläiselle. Lisäksi se tarjoaa kymmenille am-

mattitaitoisille päiväkumpulaisille sekä yhteistyökumppaneille laadukkaan ympäristön asiakkai-

den palvelemiseen.  

 

Päiväkummun muistiosaamiskeskus Malminkartanossa tarjoaa elämäniloa tuottavia, laadukkaita, 

ympärivuorokautisia hoito- ja hoivapalveluja. Päiväkummussa asukkaita hoidetaan henkilökohtai-

sesti, taidolla ja lämmöllä. Toiminta Hoitokoti Päiväkummussa perustuu elämänilon toimintafilo-

sofiaan (Kuva toimintafilosofiasta liitteessä 1). 

 

Haluamme olla mahdollisimman hyvä työpaikka. Tätä päämääräämme varten haluamme kehittää 

esimiestyötä sekä työntekijöidemme osaamista mm. muistisairauksissa ja tarjoamalla myös muita 

monipuolisia koulutuksia Päiväkumpu Akatemian kautta. Haluamme olla rakentamassa asukkail-

lemme ja asiakkaillemme Hyvää Elämää. 

 

Tämä toimintasuunnitelma esittelee uuden Malminkartanon Päivätoiminta Eloisan toimintaa. 

 

3. Elämänilon toimintafilosofia 

 

Koko olemassaolomme ajan Elämänilon toimintafilosofia on ohjannut toimintaamme. Elämänilon 

hoitofilosofiamme kolme tärkeää tavoitetta ovat tyytyväinen asiakas, omainen ja työntekijä. Pe-

rimmäisenä tavoitteenamme on etsiä elämäniloa asiakkaiden elämään. Sitä kautta koemme työn-

iloa ja saamme iloa myös omaan elämäämme.  

 

Elämänilo on enemmän kuin arkisten tarpeiden tyydyttämistä perinteisen hoivan 

muodossa. Se on elämän mielekkyyttä ja tarkoituksellisuutta. Intoa elää. 
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Päiväkummussa kaikki voivat kokea iloa elämäntilanteestaan riippumatta. Kuva elämänilon toi-

mintafilosofiastamme liitteessä 1.  

 

4. Toimintaperiaatteet 

 

Päivätoimintayksikkö tuottaa ikääntyneiden kuntouttava päivätoimintaa. Toiminta tapahtuu arki-

päivisin klo 10–16. Yksikössä on 16 asiakaspaikkaa.  

 

Päivätoiminnan tavoitteena on tarjota asiakkaiden tarpeista ja toiveista lähtevää, kuntouttavaa, 

voimavaroja tukevaa, osallisuutta vahvistavaa ja aktivoivaa toimintaa sekä sosiaalisia kontakteja. 

Päivätoiminta on tarkoitettu kotona asuville ikääntyneille ja ja muille päivätoiminnasta hyötyville 

henkilöille. Toiminnan tarkoituksena on tukea asiakkaiden kotona asumista ja omaishoitajien ar-

kea sekä lievittää yksinäisyyttä. 

 

Pyrimme tukemaan asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tuomaan arkeen elämän mie-

lekkyyden kokemuksia sekä virkistäviä yhdessäolonhetkiä. Kiinnitämme työssämme erityisesti 

huomiota myönteisten tunteiden vahvistamiseen ja kohtaamisten voimaannuttavaan merkityk-

seen. Luomme toiminnallamme avoimen, sallivan ja turvallisen ilmapiirin, jossa jokaista asiakasta 

ja hänen elämänhistoriaansa kunnioitetaan ja arvostetaan.  

 

Päivätoimintaan tullaan aamulla ja illaksi palataan omaan kotiin. Järjestämme tarvittaessa kulje-

tukset päivätoiminnan ja kodin välillä. Toimintaan pääsee mukaan päivätoiminnan palvelusetelillä 

tai itse maksamalla. Päivätoimintapäivän aikana tarjotaan aamupala, lounas sekä iltapäiväkahvi, 

jotka kaikki sisältyvät päivän hintaan.  

 

 

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat:  

Kuljetuspalvelut: Mavo Oy 

Fysioterapia: Suomen Fysiogeriatria 

Jalkahoito: Jalkahoitola Lampaanvilla, Sari Matikainen 

Kampaaja: Palveluntuottaja ei vielä tiedossa 

Henkilöstövuokraus: tarvittaessa Aarni Henkilöstö Oy 

 

Kotipalvelu Päiväkumpu vastaa alihankkijoidensa työstä osana oman palvelunsa kokonaislaatua 

ja valvoo työn laatua ja toimeenpanoa yhdessä alihankinnan palveluntuottajien kanssa. 

 

5. Toiminnan nykytila ja kehittäminen 

 

Päivätoiminta Eloisan toiminta on suunniteltu käynnistyvän maaliskuussa 2022. Ryhmien koko 

ja päivätoimintapäivien viikoittainen lukumäärä tarkentuu asiakashankinnan myötä. Tavoitteena 

on tarjota palvelua joka arkipäivä klo 10–16 kuudelletoista (16) asiakkaalle.  
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Päivätoimintayksikölle on tehty tehtävien suunnittelun ja työn organisoinnin tueksi päivätoiminnan 

vuosikello sekä alustavasti koko vuodelle viikkotasoinen toimintasuunnitelma. Ryhmiä kootessa 

pyrimme huomioimaan mahdollisuuksien mukaan asiakkaiden erilaisen toimintakyvyn, tarpeet ja 

toiveet. Jatkossa toimintaa tullaan kehittämään yhdessä Päiväkummun toisen päivätoimintayksi-

kön kanssa laadukkaan ja yhtenäisen palvelukonseptin aikaansaamiseksi. 

Toiminnan kehittäminen tapahtuu myös omavalvonnan ja palautteiden kautta. 

 

6. Laadunhallinta ja omavalvonta 

 

Päiväkummussa on käyty jo vuosia sitten läpi mittava laatutyö ja toiminta on sertifioitu ISO 

9001:2015 standardin mukaisesti. Laadunhallinnan työkaluina toimii lisäksi toiminnan omaval-

vonta. Päivätoimintayksikkö Eloisan omavalvontasuunnitelma on hyväksytty Päiväkummun joh-

toryhmässä. Yksikkö on rekisteröity yksityisten sosiaalipalveluiden tuottajien rekisteriin. 

 

7. Päivätoiminta Eloisan tilat 
 

Päivätoimintayksikkö Eloisan tilat ovat Päiväkummun Muistiosaamiskeskuksen yhteydessä talon 

katutasossa. Muistiosaamiskeskus sijaitsee Helsingin Malminkartanossa vuonna 2021 valmistu-

neessa uudisrakennuksessa. 

 

Toimitilojen lähtökohtana on, että ne soveltuvat terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan elämäniloa 

tuottavien hoito- ja hoivapalvelujen turvalliseen ja kodikkaaseen toimintaan. Yksikön tilat ja toi-

mintaympäristö täyttävät päivätoiminnan tuottamiselle asetetut vaatimukset.  

 

Suuri ryhmähuone toimii ruokailu- ja toimintatilana. Tiloissa on myös keittiö, lepohuone, naulak-

kotila, säilytystila sekä saniteettitilat. Tiloissa on lisäksi ulkopuolisille palveluntuottajille (kampaaja, 

jalkahoitaja, hieroja) varattu erillinen huone sekä kuntosali. Yksiköllä on käytössä myös suuri, 

viihtyisä terassi ja aidattu piha-alue, jotka mahdollistavat ulkoaktiviteettien toteuttamisen. Kaikki 

ulkoalueet on suunniteltu esteettömiksi. Aivan piha-alueen ulkopuolella on pieni puisto ja metsälö, 

jossa kulkee esteetön kävelytie. 

 

8. Ruokailu 

 

Päivätoimintayksikkö Eloisan ateriapalvelun tuottaa Päiväkummun oma Keittiö Karpalo. Sen tar-

koituksena on tuottaa ammattitaidolla sekä tarkalla reseptiikalla ravitsemuksellisesti hyvää ja ko-

toisaa ruokaa. Tarjoamme makuelämyksiä ja mielihyvän hetkiä ateriointiin huomioiden erikois-

ruokavaliot, juhlapyhät, uskonnon ja eettisen vakaumuksen sekä laadun ja taloudellisuuden. Jo-

kaiselle asiakkaalle taataan hänen yksilöllisen ruokavalionsa mukainen ravitsemus. 
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Ravintola Karpalon toimittaa 3 kertaa viikossa (ma, ke, pe) esivalmistetut ruoka-annokset päivä-

toimintayksikköön, jossa lounasruoat kypsennetään/lämmitetään. Aamupalan, lounassalaatin 

sekä kahvileivät toimittaa talon oma Cafe Elo. Muut ruokatarvikkeet yksikön henkilökunta tilaa 

tukusta. Aamupala viimeistellään yksikössä. Yksikön henkilökunta on suorittanut hygieniapassin. 

 

Ruokahuollon omavalvontaa toteutetaan seuraamalla jääkaapin- ja pakastimen lämpötiloja sekä 

tarjottavan ruoan lämpötilaa päivittäin. Kirjaukset tehdään kerran viikossa sovittuna päivänä seu-

rantalomakkeelle. Lämpötilaseurannassa (säilyttämien ja tarjoilu) noudatetaan Ruokaviraston 

elintarvikkeiden säilyttämistä koskevaa ohjeistusta.  

 

Miellyttävien, yhteisten ruokailuhetkien järjestäminen on tärkeä tekijä asiakkaiden hyvän ravitse-

muksen toteutumisessa. Ruokailutilanteessa tuemme asiakkaan valinnanmahdollisuutta ja oma-

toimista selviytymistä. Tarvittaessa asiakasta avustetaan ruokailussa. 

9. Turvallisuus 

 

Kohteen suunnittelussa on huomioitu pelastusalan ammattilaisten näkemykset. Yksikköön on laa-

dittu pelastussuunnitelma poistumisturvallisuusselvityksineen ja sen toimivuutta tullaan harjoitte-

lemaan käytännössä. Yksikköön tulee automaattinen paloilmoitin järjestelmä sekä automaattinen 

sammutusjärjestelmä. 

 

Yksikössä on yleisissä tiloissa (ei lepohuoneessa) käytössä tallentava kameravalvontajärjes-

telmä. Päivätoimintayksikössä ei ole käytössä kutsuntalaitteita tai hälyttimiä. Asiakkaiden mah-

dollisista omista turvarannekkeista vastaa se taho, jonka kanssa asiakas on turvapuhelinpalvelu-

sopimuksen tehnyt.  

 

Asiakasturvallisuus päivätoimintayksikössä varmistetaan pitämällä yllä hyvää turvallisuuskulttuu-

ria. Yksikön henkilökunta huolehtii siitä, että liikkuminen yksikössä ja sen ulkopuolisissa tiloissa 

on esteetöntä ja turvallista. Valaistus on riittävä ja kalusteet tukevia. Asiakkailla on myös mahdol-

lisuus lepoon päivän aikana. Asiakasturvallisuutta kehitetään palautteiden ja poikkeaminen poh-

jalta. 

 

Yksikön henkilökunta on suorittanut EA-koulutuksen. Koulutusten voimassaoloa ja päivitystar-

vetta seurataan yksikön vuosisuunnittelussa. 

 

10. Siivous-, jäte- ja tekstiilihuolto 

 

Päivätoimintayksikön viikkosiivouksesta huolehtivat talon omat laitoshuoltajat (5 pv/vko). Yksikön 

henkilökunta huolehtii myös päivittäisestä siivouksesta, pintojen desinfioinnista ym. Pyykkihuol-

losta vastaavat myös omat laitoshuoltajat kiinteistöön rakennetussa pesulassa. Eteismattojen 

vaihto tapahtuu palveluntuottajan toimesta. Yksikössä on varattu astiat jätteen lajittelulle. Jätteet 

viedään tontilla sijaitsevaan jätekatokseen, josta ne toimitetaan kaatopaikalle.  
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11. Johtaminen 

 

Päivätoimintayksikkö Eloisan toiminnan suunnittelusta vastaa yksikön vastuuhenkilö yhdessä esi-

henkilönsä ja muun henkilökunnan kanssa. Operatiivisesta toiminnasta vastaa vastuuhenkilö yh-

dessä muun henkilökunnan kanssa. Yksikön lähiesimiehenä (henkilöstöhallinto, talouden seu-

ranta) toimii yksikön vastuuhenkilö. Yksikön strategisesta johtamisesta ja linjauksista vastaa Ko-

tipalvelu Päiväkummun palvelupäällikkö yhdessä Päiväkumpu konsernin toimitusjohtajan kanssa. 

 

12. Henkilöstö 

 

Henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon toimintaan sovellettava lainsäädäntö (mm. vanhus-

palvelulaki), kuntien määräykset henkilökunnan määrästä ja koulutustasosta (sääntökirjat) sekä 

mahdolliset palvelusopimukset.  

 

Varmistamme, että päivätoiminnassa on määrällisesti ja rakenteellisesti riittävä henkilöstö suh-

teessa tuotettavaan palveluun ja asiakkaiden toimintakykyyn. Yksikön henkilökunnalla on tehtä-

vien hoitamisen edellyttämä ammattitaito, osaaminen ja motivaatio.  

 

Päivätoimintayksikössä työskentelee: 

1 geronomi 

1–3 lähihoitajaa (riippuen täyttöasteesta) 

1 hoivamuusikko (yhteinen muiden Päiväkummun yksiköiden kanssa)  

 

Rekrytoinnissa noudatamme sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 

annettua lakia (voimaan 1.8.2005) sekä STM:n julkaisun "Sosiaalihuollon ammatillisen henkilös-

tön kelpoisuusvaatimukset" (2007:18) ohjeita. Lähihoitajan kelpoisuus tehtäviin on lain 8 § mu-

kaisesti: tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto.  

Terveydenhuollon ammattihenkilöinä toimivat lähihoitajat kuuluvat terveydenhuollon ammattihen-

kilöistä annetun lain ja sen sisältämän nimikesuojan piiriin. Lain 2 §:n 2 momentin mukaisesti 

nimikesuojattujen ammattihenkilöiden ammatissa voivat toimia muutkin henkilöt, joilla on riittävä 

koulutus, kokemus ja ammattitaito. 

 

Päivätoiminnassa on oltava yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa lain (922/2011) mukainen 

nimetty vastuuhenkilö ja hänelle määritelty sijainen. Vastuuhenkilöltä edellytetään vähintään so-

siaali- ja terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkintoa tai aiempaa opistotason tutkintoa tai 

sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukaista sosiaalialalle soveltuvaa ammattikor-

keakoulututkintoa (esim. sosionomi) ja hänellä on oltava vähintään kolmen vuoden kokemus van-

husten hoidosta ja vähintään vuoden kokemus ikääntyneiden hoidon esimies- tai asiantuntijateh-

tävistä. Vastuuhenkilöllä on oltava hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito tai ruotsinkie-

lisissä yksiköissä hyvä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. 
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Teemme yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten kanssa ja tarjoamme harjoittelupaikkoja 

opiskelijoille.  

13. Yhteistyö- ja vapaaehtoistoiminta 

 

Tavoitteenamme on edistää ja tukea entistä monimuotoisempaa ja joustavaa yhteydenpitoa asi-

akkaiden ja heidän omaisten kanssa. Olemme myös tiiviissä yhteistyössä kotihoidon, asiakasoh-

jauksen sekä muiden asiakkaiden terveydenhuollosta vastaavien tahojen kanssa tarvittaessa.  

 

Pyrimme myös yhteistyöhön mm. erilaisten kulttuuri- ja taidealan oppilaitosten sekä muiden alu-

een toimijoiden ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa voidaksemme tuottaa vapaaehtoistyönä entistä 

monipuolisempia elämyksiä päivätoiminnan asiakkaille. 

14. Asiakassuhteen hallinta sekä yhteistyö omaisten ja läheisten kanssa 

 

Asiakassuhteen hallinnan tarkoituksena on asiakassuhteiden luominen, ylläpito ja 

päättäminen sekä asiakaspaikkojen tehokas käyttö. 

Asiakassuhteenhallinnan tärkeimpiä tavoitteita päivätoiminnassamme vuonna 2022 ovat: 

-asiakaspaikat täynnä, uuden toimintayksikön markkinointi ja mainonta kohdetyhmittäin 

-luottamuksellisen ja turvallisen asiakassuhteen luominen uusiin asiakkaisiin ja heidän lähei-

siinsä 

-Elämänilon toimintafilosofian näkyminen omaisille asti 

-erityisesti poikkeusaikana mahdollisimman turvallisen palvelu- ja toimintaympäristön tarjoami-

nen asiakkaille 

 

Yhteistyön tärkeyttä tulemme korostamaan järjestämällä tutustumiskäyntejä niin uusille asiak-

kaille kuin heidän omaisilleen. Asiakassuhteen aikana pidämme tiiviisti yhteyttä omaisiin ja järjes-

tämme omaisiltoja vähintään kaksi kertaa vuodessa. Omaiset ovat myös tervetulleita yhteisille 

retkille. 

 

15.    Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelma 

 

Jokaiselle päivätoimintaan osallistujalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma. Hoidon ja palve-

lun tarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai lailli-

sen edustajansa kanssa.  Arvioinnin lähtökohtana on asiakkaan oma näkemys voimavaroistaan 

ja niiden vahvistamisesta. Palvelutarpeen selvittämisessä huomion kohteena ovat toimintakyvyn 

tukeminen, ylläpito ja edistäminen sekä kuntoutumisen mahdollisuudet. Palvelutarpeen arviointi 

kattaa kaikki toimintakyvyn ulottuvuudet: fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen toimin-

takyky.  
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Palveluseteliasiakkaat ohjautuvat päivätoimintaan kunnan tekemän palvelutarpeen arvioinnin 

kautta. Voimme (asiakkaan luvalla) hyödyntää tätä kunnassa jo tehtyä arviointia, hoito- ja palve-

lusuunnitelmaa tehtäessä. 

 

Itse maksavien asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnissa käytämme seuraavia mittareita: MMSE 

(tiedonkäsittelyn arviointi), SPPB (lyhyt suorituskyvyn testistö), GDS-15 (depressioseula).  

 

16. Terveyden- ja sairaanhoidon toteuttaminen yksikössä  

 

Päivätoimintayksikössä voidaan hoitaa lääkejakelut, verenpaineen ja -sokerin mittaukset. Vastuu 

päivätoimintayksikön asiakkaiden terveydenhoidosta on jokaisen omalla terveysasemalla. Päivä-

toimintayksikön lääkehoidosta vastaa koulutettu henkilöstö ja siihen osallistuvat vain lääkeluval-

liset hoitajat.  

 

17. Asiakastietojen käsittely 

 

Käytössämme on DomaCare asukastietojärjestelmä. Henkilökunta on koulutettu tietosuoja-käy-

töntöihin ja jokainen työntekijä allekirjoittaa työsuhteen alkaessa salassapitosopimuksen.  
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ELÄMÄNILON TOIMINTAFILOSOFIA   

  

 

LIITE 1 
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