
Palvelukartta lapsiperheiden palveluista 

 0–6-vuotiaat 7–15-vuotiaat 16–18-vuotiaat Vanhemmuus 
Kaikille yhteiset 
palvelut 
Kunnan järjestämät 
palvelut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sote-palvelut 
(Päijät-Sote) 

Perhekeskustoiminta, yhteisöllinen oppilashuolto, maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen (järjestetään tarvittaessa) 
Aktiivinen ja virikkeellinen vapaa-aika: liikunta, kirjasto, musiikkikoulu, kuvataide (kansalaisopisto), museopalvelut, seurakuntien ja järjestöjen toiminta 

Varhaiskasvatus 
Esiopetus 
Kotihoidontuki 
Kulttuuripalvelut – Efekti 
lastenkulttuurikeskustoiminta 
Palveluohjaus 
Kasvun ja oppimisen tuki  
Koulu- ja perhekuraattori 
 

Opetuspalvelut (yleisopetus) 
Kerhot 
Leirit 
Aamu- ja iltapäivätoiminta (1. ja 2. lk) 
Oppimisen tuki, mm. osa-aikainen 
erityisopetus 
Nuorisopalvelut 
Kulttuuripalvelut - Efekti 
lastenkulttuurikeskustoiminta, 
taidekierrokset 
Liikuntapalvelut – maksuttomat 
harrastamismahdollisuudet 
Koulunuorisotyö 
Koulu- ja perhekuraattori 
Psykologipalvelut 
 

Nuorisopalvelut 
Nuorten työllisyyspalvelut 
Nuorten ohjauspalvelut 
Kulttuuripalvelut 
Liikuntapalvelut 
Toisen asteen koulutus 

Maahanmuuttajapalvelut (tarvittaessa) 
Vauva- ja taaperosirkukset 
Kulttuuripalvelut 
Liikuntapalvelut 
Palveluohjaus 
Liikuntaneuvonta 
 

Avosairaanhoidon vastaanottopalvelut 
Suun terveydenhuolto /lääkäripalvelut 
Neuvola 
Moniammatillinen työparityöskentely 
(kotikäynnit) 
Ryhmätoiminta  

- perhekahvila 
- perhevalmennus 
- perhepolku (Lahdessa) 

Palveluohjaus 
 

Avosairaanhoidon vastaanottopalvelut 
Suun terveydenhuolto /lääkäripalvelut 
Kouluterveydenhuolto 
Oppilashuollollinen ryhmätoiminta 
Palveluohjaus 
Onks tää normaalia -chat 
 

Avosairaanhoidon 
vastaanottopalvelut 
Suun terveydenhuolto 
/lääkäripalvelut 
Opiskeluterveydenhuolto 
Kutsuntatarkastus 
Palveluohjaus 
Onks tää normaalia -chat 

Avosairaanhoidon vastaanottopalvelut 
Neuvola, koulu- ja 
opiskeluterveydenhuolto 
Suun terveydenhuolto /tarkastukset 
Moniammatillinen työparityöskentely 
(kotikäynnit) 
Ryhmätoiminta  

- perhekahvila 
- perhevalmennus 
- perhepolku (Lahdessa) 

Palveluohjaus 
En Jaksa -chat vanhemmille 
 

Kohdennettu tuki 
Kunnan järjestämät 
palvelut 
 
 
 
 

Yksilöllinen oppilashuolto, perheneuvola, liikuntaneuvonta ja laaja-alainen palveluohjaus (varhaiskasvatus, terveysneuvonta, sosiaalipalvelut jne.) 

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan 
palvelut 
Moniammatillinen yhteistyö sekä 
palveluohjaus soten palveluihin 
Esiopetuksen ja perusopetuksen 
kasvun ja oppimisen tehostettu ja 
erityinen tuki 
Koulu- ja perhekuraattori 

Psykologipalvelut 
Koulu- ja perhekuraattori 
Koulunuorisotyö 
Vammaisten lasten aamu- ja 
iltapäivätoiminta 
Opetuksen tehostettu ja erityinen tuki 
 

Etsivä nuorisotyö 
Työpajatoiminta 
Nuorisopalvelut  
 

Moniammatillinen yhteistyö sekä 
palveluohjaus soten palveluihin 
 



Sote-palvelut 
(Päijät-Sote) 

Puheterapia 
Toimintaterapia (Sysmässä) 
Fysioterapia 
Perheneuvola ja alaikäisten 
mielenterveyspalvelut, sis. 
neuvolapsykologi (Lahdessa) 
Arjen tuen palvelut / kotipalvelu, arjen 
tuen perheohjaus ja lähityö 
Palvelutarpeen arviointi / shl 
Perhesosiaalityö: perhetyö, tukiperhe, 
tukihenkilö, sosiaaliohjaus / shl 
Sosiaalipäivystys  
Perheoikeudelliset palvelut (Lahdessa) 

Fysioterapia 
Perheneuvola ja alaikäisten 
mielenterveyspalvelut, sis. 
neuvolapsykologi (Lahdessa) 
Arjen tuen palvelut / kotipalvelu, arjen 
tuen perheohjaus ja lähityö 
Nepsy-toiminta 
Palvelutarpeen arviointi / shl 
Perhesosiaalityö: perhetyö, tukiperhe, 
tukihenkilö, sosiaaliohjaus / shl 
Sosiaalipäivystys 
Perheoikeudelliset palvelut (Lahdessa) 
 

Fysioterapia 
Alaikäisten päihdetyö 
Perheneuvola ja alaikäisten 
mielenterveyspalvelut, sis. 
neuvolapsykologi (Lahdessa) 
Arjen tuen palvelut / kotipalvelu, 
arjen tuen perheohjaus ja lähityö 
Palvelutarpeen arviointi / shl 
Perhesosiaalityö: perhetyö, 
tukiperhe, tukihenkilö, 
sosiaaliohjaus 16-17-v. / shl 
Sosiaalipäivystys 
Perheoikeudelliset palvelut 
(Lahdessa) 
 

Perustason mielenterveys- ja päihdetyö 
Perheneuvola ja alaikäisten 
mielenterveyspalvelut, sis. 
neuvolapsykologi (Lahdessa) 
Arjen tuen palvelut: kotipalvelu, arjen 
tuen perheohjaus ja lähityö 
Neuvolapsykologi (Lahdessa) 
Palvelutarpeen arviointi / shl  
Sosiaalipäivystys 
Perheoikeudelliset palvelut (Lahdessa) 
 

Vaativa tuki 
Kunnan järjestämät 
palvelut 
 
Sote-palvelut 
(Päijät-Sote) 

 

Vaativat kuntoutuspalvelut 

  Starttivalmennus 
Etsivän nuorisotyön ryhmätoiminta  
 

 

Lastenpsykiatria avo ja osasto 
(Lahdessa) 
Somaattinen erikoissairaanhoito 
(Lahdessa) 
Lastensuojelu (avo-, sijais- ja 
jälkihuolto) 
Kehitysvammaisten ryhmätoiminta (6 
v.) (Lahdessa) 
Keva-yksikkö (alle 18 v.) (Lahdessa) 
 

Lastenpsykiatria avo ja osasto 
(Lahdessa) 
Somaattinen erikoissairaanhoito 
(Lahdessa) 
Lastensuojelu (avo-, sijais- ja 
jälkihuolto) 
Keva-yksikkö (alle 18 v.) (Lahdessa) 
Etappiluokka (Lahdessa) 
Sairaalakoulu (Lahdessa) 
 

Nuorisopsykiatria avo ja osasto 
(Lahdessa) 
Somaattinen erikoissairaanhoito 
(Lahdessa) 
Lastensuojelu (avo-, sijais- ja 
jälkihuolto) 
Keva-yksikkö (alle 18 v.) (Lahdessa) 
 

Psykiatriset ja päihdepalvelut, avo-, 
erikois- ja osasto (Lahdessa) 
Somaattinen erikoissairaanhoito 
(Lahdessa) 
Lastensuojelu (avo-, sijais- ja jälkihuolto) 
Kehitysvammaisten ryhmätoiminta 
(Lahdessa) 
Keva-yksikkö (alle 18 v.) (Lahdessa) 

 


