
Neuvolat muuttavat
Lahden perhekeskukseen
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Lapsia, nuoria ja perheitä tukevat 
ja auttavat palvelut löytyvät  

saman katon alta! 

Ajanvaraus ja neuvonta

044 416 3103
Takaisinsoittopalvelu avoinna arkisin klo 8–13.

Ajan peruutus tekstiviestillä numeroon 044 482 4848.

Kirjoita viestiin nimesi ja peruessasi lapsesi aikaa myös 
lapsesi nimi, tarkka vastaanottoaika ja toimipiste.

phhyky.fi/neuvolat

• Chat arkisin klo 9–13
• Sähköinen Kysy neuvoa -lomake
• Sähköinen ajanvaraus 1-, 2-, 3-, 4- ja 5-vuotiaille

 Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, neuvolat
 phhykyneuvolat 

Neuvolan yhteystiedot



Turvallisen ja hyvän  
arjen tuki joustavasti ja  

oikea-aikaisesti

Lastenneuvolassa on käytössä sähköinen ajanvaraus 1-, 2-, 3-, 4- ja  
5-vuotistarkastuksiin. Ajanvaraus on jaoteltu hyvinvointialueittain  
seuraavasti:

• Lahti eteläinen: entiset Jalkarannan, Kasakkamäen, Launeen ja  
Metsäkankaan neuvolat

• Lahti itäinen: entinen Keskustan neuvola
• Lahti pohjoinen: entiset Ahtialan ja Mukkulan neuvolat

Ohje ajan varaamiseen:

Ajanvaraukseen pääset osoitteessa phhyky.fi  Sähköinen asiointi.
Linkki ajanvaraukseen löytyy myös QR-koodista.

• Valitse Varaa aikoja.
• Valitse Kirjaudu sisään.
• Valitse tunnistustapa ja tunnistaudu ohjeen mukaan.
• Valitse Lastenneuvola, PHHYKY (ei Sysmä, ei Heinola).
• Klikkaa Valikko, oma nimesi ja Siirry puolesta-asiointiin.
• Valitse oikea henkilö.
• Selaa sivu alas ja valitse Varaa aikoja -otsikon alta Siirry varaamaan aikoja.
• Valitse Neuvolapalvelut ja selaa kohtaan Lastenneuvola.
• Valitse lapsen iän mukaan oikea määräaikaistarkastus ja valitse  

Siirry varaamaan aika. 5-vuotistarkastusten ajanvaraus löytyy klikkaamalla 
Näytä lisää -painiketta.

• Valitse oikea hyvinvointialue ja valitse vastaanottaja. Järjestelmä näyttää 
varattavissa olevat ajat seuraavien kahden kuukauden ajalta.

• Valitse aika, kirjoita tarvittaessa lisätietoja ajanvarauksesta ja valitse  
haluamasi ajanvarausmuistutuksen lähetystapa ja -aika.

• Vahvista varaus.

Neuvoloiden sähköinen  
ajanvaraus

Eteläinen hyvinvointialue
Itäinen hyvinvointialue

Pohjoinen hyvinvointialue

Lahden alueen neuvolat (pois lukien Nastolan neuvola) muuttavat  
perhekeskukseen alkuvuoden 2021 aikana. 

Lahden keskustaan osoitteeseen Aleksanterinkatu 11 keskittyvät  
äitiys- ja lastenneuvolapalvelut, lasten ja nuorten kuntoutuspalvelut,  
alaikäisten mielenterveys- ja perheneuvolapalvelut, perheoikeudelliset 
palvelut, arjen tuen palvelut sekä Perhetilkku-kokoontumispaikka.

Muutto tapahtuu vaiheittain ja jatkossa neuvolat löytyvät  
hyvinvointialueilta:

Laune, Metsäkangas   Eteläinen hyvinvointialue, tammikuu 2021
Keskusta  Itäinen hyvinvointialue, tammikuu 2021
Ahtiala, Mukkula  Pohjoinen hyvinvointialue, helmikuu 2021 
Jalkaranta, Kasakkamäki  Eteläinen hyvinvointialue, huhtikuu 2021


