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Vuosikertomus 2020

Mente Palvelut tukee palveluillaan mielenterveys- ja päihdekuntou-
tujien toipumista ja oman elämän haltuunottoa Päijät-Hämeessä. 
Teemme voittoa tavoittelemattomana säätiönä yhteiskunnallisesti 

merkittävää työtä alueemme hyvinvoinnin ja osallisuuden
edistäjänä.
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Menten vuosi 2020

Strategiset  tavoitteet 2019 - 2020

Mente
- Tavoitteena toipuminen - 

Sinä toimit, me Mentellä tuemme sinua matkallasi

Säätiö on lisännyt tunnettuuttaan 
maakunnan mielenterveyspalvelu-
jen tuottajana

Asiakkaat ja kokemusasiantuntijat 
kehittävät palveluitamme

Säätiön toimintakulttuuri on 
innostava ja voimaannuttava



Talous ja henkilöstö

Liikevaihto
7 243 401 €

Henkilöstökulut
4 157 783 €

Toiminnan kulut
7 510 011 €

Varsinaisen toiminnan tulos
-221 659 €

Tulos
-271 347 €



Kulttuuri- ja liikuntaetua käytti toimintavuoden aikana 85 työntekijää ja 
etua ladattiin yhteensä 853 kertaa. Vuodessa etua on mahdollista saada 
220 euroa.

Työturvallisuusasiat ovat osana jokapäiväistä työtä. Työturvallisuustason 
itsearviointikyselyn perusteella työturvallisuustoimintamme sai arvosanak-
si 3.88 (asteikolla 1 - 5).

Syksyllä 2020 kartoitimme Menten henkilöstön työhyvinvointikokemusta. 
Kyselyn keskiarvo oli 3.64 (asteikolla 1 - 5).



Toiminta vuonna 2020

	COVID-19 –pandemian toimenpiteet: sulut ja etäpalvelut
	Digiloikka: etäryhmät, asiakaskäyntien pilotointi / tuettu asuminen
	Työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin kartoittamista
	RAI-CMH –toimintakykymittariston käyttöönotto
	Mente 30 –teatteriproduktio
	Toipumisorientaation ja Yhteisöhoidon koulutukset
	SHQS-laadunhallintajärjestelmän sisäinen auditointi
	Työterveyshuollon kilpailutus
	 Listautuminen palvelusetelituottajaksi – Kuntouttava työtoiminta
	Hankekumppanuudet: Kaunis Mieli –hanke (Taiteen Sulattamo), 

Poweria-hanke (Avainsäätiö), Osallisuuskortteli-hanke (Lamk, nyk. 
Lab), Kulttuurilla osallisuutta –hanke (Parik-säätiö), Digilukutai-
to-hanke (Lahden kaupunki).



Säätiön eri palveluissa toteutettiin pandemiasta huolimatta monenlaista yhdessä 
tekemistä ja retkiä kulttuuri- ja luontokohteisiin pienimuotoisesti ja turvallisesti.

Koti Mentellä on paljon muutakin kuin
katto pään päällä

Kehittäminen
• Digitaalisten etäpalveluiden kehittäminen
• Palveluasumisen yhteisömallin kehittäminen jatkui -> asiakkaan osallisuus 

yhteiseen päätöksentekoon ja toimintaan.

Vaikuttavuus/asiakkaat
• 451 asiakasta käytti palveluita vuoden aikana
• 35 vähemmän tuettuun tai itsenäiseen asumiseen siirtynyttä asiakasta asu-

mispalveluista
• 22 työhön, opiskeluun tai työllistymistä/opiskelua edistäviin palveluihin siirty-

neitä asiakkaita kuntouttavasta työtoiminnasta ja 4 ryhmätoiminnasta
• Palveluasumisen vuositavoitteiden toteutuminen:

• 1 x viikossa järjestettävät yhteisökokoukset; toteuma 71 % (tavoite 80 %)

• 1 x viikossa järjestettävät yksilötapaamiset; toteuma 64 % (tavoite 90 %).

”Oma ohjaaja-systeemi 

tuntuu hyvälle ja on 

mukava, että on joku, 

jolta hakea tukea ja 
apua.”

”Saan tukea ja

Tarpeeni huomioi-

daan.”

”Omaiset enemmän mukaan  

yhteisön toimintaan ja sen 

suunnitteluun.”



Palveluiden tunnuslukuja

Kuntoutuspalvelut

176 asiakasta   32 vuotta asiakkaiden keski-ikä

40 erilaista toiminnallista ryhmää 146 kuntouttavan työtoiminnan
toteutettiin ryhmätoiminnassa ryhmää           

736 kertaa toteutettiin työpajoja 8 kävijää keskimäärin Vertaistuvalla
kuntouttavassa työtoiminnassa iltaa kohden

111 käyntiä keskimäärin Vertais-
tuvalla kuukaudessa

Asumispalvelut

174 asiakasta palveluasumisessa 54 065 asumispäivää
ja nuorten tuetussa asumisessa

60 - 69 -vuotiaat asiakkaat  108 313 ateriaa tuotettiin ravitse-
suurin ikäryhmä (54 asiakasta) mispalveluissa

49 vuotta tuetun asumisen  1 598 ryhmäkokoontumista, retkeä
asiakkaiden keski-ikä  ja tapahtumaa järjestettiin

2 363 asiointi- ja kotikäyntiä  87 asiakasta tuetussa asumisessa
toteutettiin tuetussa asumisessa

”Yhteisöjen säännöistäpäätetään yhdessä.””Minut kohdataan 

ihmisenä.”



Mente tuottaa mielenterveys- ja päihdepalveluita 
vastuullisesti ja voittoa tavoittelematta. Meillä saat 
yksilöllistä ja yhteisöllistä tukea toipumiseen. Tule 

Mentelle sellaisena kuin olet!
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