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Perhe- ja sosiaalipalvelut



Perhe- ja

sosiaali-

palvelut



Lapsiperhe-

palvelut

Lapsiperhepalvelut

Lasten ja nuorten
hyvinvointi

Neuvolapalvelut

Arjen tuen palvelut

Perheoikeudelliset 
palvelut

Alaikäisten 
mielenterveys- ja 

perheneuvola-
palvelut

Perhesosiaalityö ja 
lastensuojelu

Perhesosiaalityö

Avo-, sijais- ja 
jälkihuolto

Kodin ulkopuoliset 
palvelut



Työikäisten

palvelut

Työikäisten palvelut 

Sosiaalipäivystys
Asiakasohjaus ja

taloudellinen tuki

Sosiaalityö ja 
sosiaaliohjaus

Taloudellisen tuen 
yksikkö

Pakolaisten 
toimeentulotuki

Toimeentulotuki

Lahden seudun 
tulkkikeskus

Sosiaalinen 
kuntoutus ja 
osallisuus

Arjen tuen palvelut

Kuntouttavan 
työtoiminnan

palvelut

Asumisen tuen
palvelut



Psyko-

sosiaaliset

palvelut

Psykososiaaliset palvelut

Psykoosipalvelut

Psykoosipalveluide
n poliklinikka

Psykoosipalveluide
n vuodeosastot

Mielialahäiriöpalvelut

Mielialahäiriö
palveluiden
poliklinikka

Mielialahäiriöiden
vuodeosasto

Alueelliset 
mielenterveys- ja 
päihdepalvelut

Päihdehoito, esh

Alueelliset 
mielenterveys- ja 
päihdepalvelut, 

pth

Alaikäisten 
psykiatriset palvelut

Lastenpsykiatrian 
poliklinikka

Nuorisopsykiatrian 
osasto

Nuorisopsykiatrian 
poliklinikka

Psykososiaalisen 
kuntoutuksen 

palvelut

Mielenterveys-
asumispalvelut

Kuntouttavat ja 
kotiin annettavat 

palvelut

Päihdehuolto

Päihdehuollon 
asumispalvelut



Vammais-

palvelut

Vammaispalvelut

Palvelukoordinaatio

Vammaispalveluiden 
ostopalvelut

Vammaispalveluiden 
asiakasohjaus

Sosiaalityö ja 
sosiaaliohjaus

Asumisen ja liikkumisen 
tuki

Asuminen
ja päiväaikainen

toiminta

Asumispalvelut

Päiväaikainen 
toiminta

Henkilökohtaisen avun
oma toiminta



Talousarvio 2022

16,3 M € Toimintatuotot

195,8 M €

Toimintakulut

Henkilöstökulut 40,8 %

palvelujen ostot 49,5 % 

198,7 M €
Toimintakate



Toimialan henkilöstö- 2022 ja 

toimialalle siirtyvä henkilö 

Htv

Toimialan johto 2

Lapsiperhepalvelut 481

Työikäisten palvelut 198

Psykososiaaliset 

palvelut

410

Vammaispalvelut 476

Yhteensä 1 567

Henkilömäärä 

(arvio)

Eteva 57

Lahden kaupunki 52

Hollola 8

Iitti 2

Orimattila 6

Asikkala 5

Hartola 1

Heinola 136

Sysmä 10

Padasjoki 1

Yhteensä 278



Kehittämistyön painopisteet

– psykososiaaliset palvelut

• Psykiatrian hoitomuotojen kehittäminen ja 

toiminnanohjausjärjestelmän hyödyntäminen

• Tulevaisuuden sote-keskushanke ja 

Terapiat etulinjaan-hanke (HUS). 

• Korvaushoidon kehittäminen (omaa 

toimintaa 5/2021 alkaen)

• Kotiin vietävien palvelujen kehittäminen 

asumispalvelujen tarpeen vähentämiseksi

• Oman ympärivuorokautista ja ei-

ympärivuorokautista asumista sisältävän 

asumisyksikön perustamisen selvitys 

käynnissä

• Järjestöyhteistyö esim. Hdl:n Tukialus-hanke 

ja jalkautuva päihdetyö



Toiminnan lukuja vuodelta 2021

• Psykiatrian lähetteitä 4.665, joista 

nuorisopsykiatria 624 ja lastenpsykiatria 397  

• Psykiatrian avohoidon käyntejä 125.064 

(8.767 potilasta)

• Psykiatrian hoitopäiviä 35.637 (1.209 

potilasta).  Oikeuspsykiatrian hoitopäiviä 

6.524 (21 oikeuspsykiatrian potilasta)

• Korvaushoidon asiakkaita 143

• Mielenterveys- ja päihdepalvelujen 

ympärivuorokautisessa ja ei-

ympärivuorokautisessa asumispalvelussa 

389 asiakasta, joista ympärivuorokautisessa 

asumisessa 224 asiakasta

• Miepä-kotiin vietävissä palveluissa 346 

asiakasta

• Päihdekuntoutuksen asiakkaana 200 

asiakasta (avo 83, laitos 138)



Kehittämistyön painopisteet

– lapsiperhepalvelut 

• THL:n ulkoisen arvioinnin pohjalta laaditun 

toimenpideohjelman toimeenpano jatkuu

• Lastensuojelun henkilöstömitoituksia 

koskevan lainsäädännön toimeenpano 

• Perhekeskustoiminnan kehittäminen 

kuntien, järjestöjen ja seurakuntien kanssa –

yhdyspintatyön kehittämisen jatkaminen

• Alaikäisten perustason mt- ja 

perheneuvolapalvelujen jatkokehittäminen

• Kotiin vietävien palvelujen kehittäminen 

• Opiskeluhuollon palvelujen kehittäminen ja 

koulukuraattori- ja koulupsykologitehtävien 

siirron valmistelu hv-alueille



Toiminnan lukuja vuodelta 2021

• Äitiysneuvola-asiakkaita noin 1 300

• Lastenneuvola-asiakkaita noin 11 000

• Kouluterveydenhuollon asiakkaita noin 

20.000 ja opiskeluterveydenhuollon 

asiakkaita noin  9 600

• Lapsiperheiden kotipalvelun 

asiakasperheitä 661

• Lastensuojeluilmoituksia ja 

hakemuksia 6 085

• Lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollossa 

1 653 asiakasta (jälkihuolto 374)

• Hoitopäiviä kodin ulkopuolissa palveluissa 

164 037, joista laitoshoito 67 894 (41,4 %)

• Kodin ulkopuolelle sijoitettuna lapsia ja 

nuoria 648



Kehittämistyön painopisteet

– työikäisten palvelut

• Sosiaalihuollon ohjaus ja neuvontapalvelujen 

kehittäminen. 

• Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen ja 

työllisyydenhoidon yhdyspintatyön 

kehittäminen (Kuntakokeilu)

• Asunnottomien palvelujen kehittäminen. 

Matalan kynnyksen päivätoimintakeskus-

hanke yhteistyössä Sininauhan kanssa 

(avustushakemus tehty)

• Sosiaalipäivystyksen laajentaminen 

kriisipäivystykseksi 1.1.2023 alkaen 

(valmisteilla)

• Tuetusti työhön ja osallisuuteen hanke 

(työkyky-hanke) 2021–2022

• RRF-hankevalmistelu. 

Toimenpidekokonaisuus: Varhaista tukea 

mielenterveyteen ja sosiaaliseen 

toimintakykyyn



Toiminnan lukuja 

vuodelta 2021

• Sosiaalipäivystyksen suoritteita 7 154

• Toimeentulotukea saaneita kotitalouksia 

2 338

• Välitystiliasiakkaita 343

• Kuntouttavan työtoiminnan 

toimintapäiviä 49 576 ja asiakkaita 1 066

• Sosiaalisen kuntoutuksen toimintapäiviä 

2 208 ja asiakkaita 448

• Asunnottomien asumispalvelujen 

asumisvuorokausia 24 739



Kehittämistyön painopisteet

– vammaispalvelut

• Asiakasohjauspalvelujen kehittäminen. RAI-

mittarin käyttöönotto

• Avopalvelujen kehittämistyö jatkuu. Työ- ja 

päivätoiminnan, henkilökohtaisen avun sekä 

omais- ja perhehoidon kehittäminen. 

• Asumisen kehittämissuunnitelman 

toimeenpano ja toimitilojen 

nykyaikaistaminen

• Välitys- ja kuljetuspalvelujen kehittämistyö 

jatkuu  



Toiminnan lukuja 

vuodelta 2021

• Vammaispalvelujen asiakkaita noin 4.600

• VpL kuljetuspalveluasiakkaita 3.491

• Työ- ja päivätoiminnan toimintapäiviä 74.835 

(601 asiakasta)

• Vammaisten ympärivuorokautisen ja ei-

ympärivuorokautisen asumisen asumispäiviä 

211.717 (774 asiakasta, joista 613 

ympärivuorokautisessa asumisessa)

• Tuetun asumisen käyntejä 16.615 (167 

asiakasta)

• Henkilökohtaisen avun asiakkaita 629

• Omaishoidon tuen saajia (alle 65v) 359



Muu kehittämistyö

• Ohjaus ja neuvontapalvelujen ja 

palvelukanavien kehittämistyö

• Sote-keskuskehittäminen ja monialaisen ja 

systeemisen työskentelyn toimintamallit. 

• Sosiaalihuollon liittyminen Kantaan 

2023–2024. 

• SosiaaliLifecaren laajennus ja käyttöönotto 

2022–2023

• Sosiaalihuollon sähköisten palvelujen ja 

tiedonhallinnan kehittäminen  

• Toimintakyvyn, laadun ja vaikuttavuuden 

mittaamisen kehittäminen

• Asiakasosallisuuden vahvistaminen 

läpileikkaavana tavoitteena



Keskeinen lainsäädäntö

Asiakkaan ja potilaan asema 

ja oikeudet

• Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 2000/812

• Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785

Sosiaalihuolto ja toimeentulotuki • Sosiaalihuoltolaki 214/1301

• Laki omaishoidon tuesta 2005/937

• Perhehoitolaki 2015/263

• Laki Toimeentulotuesta 1997/1412

• Laki sosiaalisesta luototuksesta 2002/1133

Kehitysvammaisten huolto ja 

vammaiset

• Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 1977/519

• Asetus kehitysvammaisten erityishuollosta 1977/988

• VNA erityishuoltopiireistä 2008/1045

• Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja 

tukitoimista 1987/380

• Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja 

tukitoimista 1987/759



Keskeinen lainsäädäntö

Kansanterveystyö • Terveydenhuoltolaki 210/1326

• VNA neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja 

nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta

Erikoissairaanhoito • Erikoissairaanhoitolaki 1989/1062

Mielenterveystyö • Mielenterveyslaki 1990/1116

• Mielenterveysasetus 1990/1247

• Laki valtion mielisairaaloista 1987/1292

Päihdehuolto ja 

huumausaine-

riippuvuuden hoito

• Päihdehuoltolaki 1986/41

• Päihdehuoltoasetus 1986/653

• Laki ehkäisevän työn järjestämisestä 2015/523

• SosTMA opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoidosta eräillä lääkkeillä

Lastensuojelu • Lastensuojelulaki 2007/417



Keskeinen lainsäädäntö
Perheoikeus, lapsen oikeudet, vanhemmuus, 

adoptio, lapsen huolto ja tapaamisoikeus sekä 

elatus

• Avioliittolaki  1929/234

• Isyyslaki 2015/11

• Äitiyslaki 2018/253

• Adoptiolaki 2012/22

• Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 1983/361

• Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 

1994/556

• Laki lapsen elatuksesta 1975/704

Tartuntataudit • Tartuntatautilaki 2016/1227

Asiakasmaksut • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 

1992/734

• Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 

1992/912

• Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 

2009/569

Yksityinen sosiaali- ja terveydenhuolto • Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

• Laki yksityisestä terveydenhuollosta

Henkilöstö • Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 2015/817

• Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1994/559



Kiitos!

Lisätietoja:

Mika Forsberg

Puh. 044-7195630

Mika.forsberg@phhyky.fi

Lisätietoja:

Pirkko Valtanen

Vs. toimialajohtaja

Perhe- ja sosiaalipalvelut


