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Esityksen sisältö

Uudet palvelut, toiminnot ja resurssitarpeet vihreällä

• Päivystyksen yhteydessä olevat 24/7 

palvelut ja toiminnot 

• Sairaala-alueella toimivat  24/7 palvelut ja toiminnot

 Keskistettävät virka-aikaiset palvelut ja toiminnot

 Lähipalveluiden vastaanottopalvelut

 Alueelliset toimintakeskukset



PÄIVYSTYKSEN YHTEYDESSÄ OLEVAT  

24/7 PALVELUT JA TOIMINNOT 

Mt- ja päihdepalveluiden 24/7 asiakasohjaus ja 

neuvontayksikkö:

A: Puhelinneuvonta avoinna 7.30-20.00

Resurssitarve: 3 mt- ja päihdetyön ammattilaista (uusia vakansseja)

Sosiaali- ja kriisipäivystys

Kriisipäivystys 2.5 sh (nykyinen Päijät-Hämeen 

Mielenterveysseuran/Kriisikeskuksen resurssi)

X sosiaalityöntekijöitä

X sosiaaliohjaajia



SAIRAALA-ALUEELLA TOIMIVAT  

24/7 PALVELUT JA TOIMINNOT

Psykiatrinen osastotoiminta:

Toiminnot ennallaan, lukuunottamatta kuntoutusosastoa joka muuttuu 

tehostetuksi polikliiniseksi toiminnaksi 1/17

Selviämishoitoasema:

Resursseja ei voida irrottaa nykyisistä MIEPÄ toiminnoista

Laitoskatkaisu

Toiminnallinen yhteys selviämishoitoaseman kanssa 

(tilat,  henkilökunta, osaaminen)



KESKITETTÄVÄT VIRKA-AIKAISET 

PALVELUT JA TOIMINNOT

Kriisityö
Perustason aikuistyötä tekevät psykologit

Polikliniset esh.palvelut (Lahti)
vastaanotot, psykoterapiat, vaativat ryhmätoiminnot 
Selviteltävänä Heinolan ja Orimattilan psyk.poliklinikkatoimintojen  
lopettaminen (potilaat/resurssi 50% esh ja 50% pth)

Päihdepsykiatrinen poliklinikka (Lahti)
Resurssi nykyisistä A- ja K-klinikkapalveluista 

2 päihdelääkäriä

X sairaanhoitajia

X päihdeterapeutteja



KESKITETTÄVÄT VIRKA-AIKAISET 

PALVELUT JA TOIMINNOT

Päihdekuntoutus laitosjaksojen ostojen koordinointi

Selvitetään tulevaisuuden resurssitarve

Asumispalveluiden koordinointi 

Kilpailuttaminen, valvonta, yhteisten ohjeistusten laatiminen, 

tiedottaminen:  Palveluasuminen + tehostettu palveluasuminen

Selvitetään tulevaisuuden resurssitarve

Nuorille suunnattu toimintakeskus (Lahti)

Resurssilaskelma puuttuu

Henkilökuntarakenne: sosiaaliohjaajia, lähihoitajia, yksilövalmentajia



LÄHIPALVELUIDEN VASTAANOTTOPALVELUT 

Sijainti tulevilla sos- ja terveysasemilla

• Sairaanhoitajapalvelut(mt- ja päihdeosaaminen,                                                     

hallinnointi keskitetysti)

• Lähihoitajapalvelut (mt- ja päihdeosaaminen)

• Sosiaaliohjaajapalvelut (hallinnointi mt- ja päihdepalveluista)

• Sosiaalityöntekijäpalvelut (hallinnointi sosiaalipalveluista)

• Terveyskeskuslääkäripalvelut   

• Konsultoivan psykiatrin palvelut (hallinnointi keskitetysti)  



Lähipalveluiden vastaanottopalveluiden mt- ja päihdetyön 
sairaanhoitajien resurssointi

Vuonna 2016 vastaanottopalveluiden mt- ja päihdetyön sairaanhoitaja resurssi 

=28sh/ 213 000 väestömäärä Aava, Oiva, Lahden kaupunki

=31sh/ 232 000 väestömäärä Aava, Oiva, Lahden kaupunki, Heinolan kaupunki

Hyvinvointikuntayhtymän lähipalveluiden mielenterveys- ja päihdetyön 
sairaanhoitajasuositus (vastaanottotyö)

= 1sh/4500 väestömäärä 

= 47sh/213 000 hyvinvointikuntayhtymän väestömäärä

= 51,5sh/232 000 hyvinvointikuntayhtymän + Heinolan kaupungin väestömäärä                                         

Hyvinvointikuntayhtymän lähipalveluiden vastaanottopalveluiden mielenterveys- ja 
päihdetyön sairaanhoitajien lisäresurssointi

+ 19/213 000 hyvinvointikuntayhtymän väestömäärä

+ 20,5/232 000 hyvinvointikuntayhtymän + Heinolan kaupungin väestömäärä 

• osa lisäresurssista nykyisistä A- ja K-klinikkapalveluista

• osa lisäresurssista mahdollisen Heinolan ja Orimattilan psyk.esh poliklinikkojen 
lopettamisen myötä 

Lähihoitajien ja sosiaaliohjaajien resurssilaskelma puuttuu. 
Resurssit yhteiset toimintakeskusten kanssa.



ALUEELLISET TOIMINTAKESKUKSET

Resurssointi  5 hlöä/20 000 väestöpohjalle  (sh, sosiaaliohjaaja, 

lähihoitaja)

Sarastus (Orimattila, Myrskylä, Pukkila)

Kukkanen (Nastola, Iitti)

Heinolan alue + Sysmä, Hartola (osana palvelusopimuksia?)

Asikkala-Padasjoki-Hollolan vesikansa

X määrä Hollolan Salpakangas-Lahti 

Resurssit osin yhteiset lähipalveluiden vastaanottopalveluiden 

kanssa. Kokonaisresurssilaskelma puuttuu.


