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1. Suunnitelman lähtökohdat
Johdanto
Vuoden 2021 talousarvio on laadittu haastavassa ympäristössä. Kevättalvesta asti
jatkunut koronapandemia on kuormittanut henkilöstöä, kasvattanut kustannuksia ja
hoitovelkaa. Alkuvuoden haasteet suojainten hankinnasta on selätetty mutta hintataso ei edelleenkään ole palannut entiselle tasolle. Kaikki tämä yhdessä aiheuttaa sen,
että talouden ennustaminen on aiempaa vaikeampaa. Koronan aiheuttama poikkeuksellinen tilanne jatkuu myös ensi vuonna, vaikka rokote saataisiinkin käyttöön keväällä. Pandemiasta on koitunut jotain hyvääkin. Sen aikana olemme oppineet tekemään
töitä uudella tavalla. Teams-kokoukset toimivat hyvin ja etätyöstä on tullut arkipäivää.
Pandemian pitkittyminen on myös riski talousarvion suhteen. Tuottavuusohjelma on
edelleen ajankohtainen. Korona vaikeutti tuottavuusohjelman toimeenpanoa vuonna
2020. Saimme kuitenkin merkittäviä säästöjä mm. sijaisten käytön vähenemisestä.
Säästöjen taustalla on todellinen haaste saada sijaisia. Kyseessä on valtakunnallinen
ongelma. Sijaisten huono saatavuus kuormittaa merkittävästi vakinaista henkilöstöä.
Henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen onkin valittu vuoden 2021 talousarvion yhdeksi painopisteeksi. Ensi vuoden aikana laaditaan ja toimeenpannaan ohjelma henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseksi. Myös rekrytointitapojamme tulee kehittää ja uudistaa. Koulutetun henkilöstön riittävyys on yksi suurimmista kuntayhtymän riskitekijöistä.
Sote-uudistuksen on tarkoitus edetä loppuvuoden 2020 aikana eduskunnan käsittelyyn. Sote-uudistuksen lausuntokierroksella annetut palautteet on käyty läpi soteministerityöryhmän toimesta ja hallituksen esitysluonnokseen tuli joitakin muutoksia.
Hyvinvointialueiden toiminnan on tarkoitus käynnistyä 1.1.2023, joten aikataulu on
erittäin tiukka ja sisältää epävarmuuksia.
Kuntayhtymässä on käynnissä merkittäviä hankkeita, jotka jatkuvat myös vuoden
2021 ajan. Olemme aktiivisesti mukana maakunnallisissa tulevaisuuden sote-keskusja rakenneuudistushankkeissa kehittämässä monialaisia tiimejä sote-keskuksiin ja ottamassa käyttöön uusia sähköisiä välineitä sekä asiakkaiden käyttöön, että helpottamaan tiedolla johtamista. Vanhuspalveluiden rakennemuutos etenee laaditun suunnitelman mukaisesti. Syksyllä 2020 aloitettiin neuvottelut Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kanssa mahdollisesta erikoissairaanhoidon järjestämisen siirrosta sairaanhoitopiirille. Neuvottelujen tulos ei ole vielä tiedossa. Jos järjestämisvastuun siirtoon
päädytään, se tapahtuisi todennäköisesti alkusyksystä 2021.
Ensikin vuosi on siis täynnä muutosta ja kehitystyötä, jota tehdään arkityömme rinnalla.

Katariina Korhonen
Yhtymäjohtaja
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1.1. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän arvot ja strategia
Hyvinvointikuntayhtymän strategia on hyväksytty yhtymäkokouksessa 10.6.2015.
Hyvinvointikuntayhtymän arvot ovat:





Luottamus
Yhteistyö
Rohkeus
Ihmisläheisyys

Toiminta-ajatus eli missio:
Edistämme hyvinvointia
Tavoite eli visio:
Olemme ihmisläheisten hyvinvointipalveluiden ja myönteisen asiakaskokemuksen
edelläkävijä. Meidän tunnetaan Suomen tehokkaimpana sosiaali- ja terveydenhuollon
prosessien yhteen sovittajana.
Kuntayhtymätason strategiset tavoitteet ovat:
• Asiakkaita autetaan varhaisen tuen keinoin ja edistetään arjessa pärjäämistä
• Työnantajakuvaa ja henkilöstön kokemusta työssä viihtymisessä parannetaan
• Toimintaa suunnitellaan asiakastarpeesta lähtien yli palvelualuerajojen
• Kuntayhtymän talous sovitetaan omistajakuntien taloudellista kantokykyä vastaavaksi.

1.2. Vuoden 2021 talousarvion painopisteet
Kuntayhtymän strategisia tavoitteita tukevat vuositavoitteet on esitetty tasapainotetun
tuloskortin muodossa. Vuoden 2021 painopisteitä ovat mm. valmistautuminen soteuudistukseen yhteistyössä maakunnan muiden toimijoiden kanssa sekä henkilöstön
työhyvinvointi. Sosiaali- ja terveysalaa jo pitkään kuormittaneen epävarmuuden lisäksi
vuonna 2020 alkanut koronatilanne on selvä riski henkilöstön jaksamiselle ja sen vuoksi työhyvinvointi ja sen kehittäminen ovat vuoden 2021 tärkeimpiä painopisteitä.
Asia / Tavoite
Toimenpide

Forssan seudun
asukkaat saavat
monipuoliset ja
tarpeen mukaiset
sote-palvelut mahdollisimman helposti
tavoitettavina

Yhteistyö maakunnan
muiden toimijoiden
kanssa ja aktiivinen
osallistuminen maakunnallisiin kehittämishankkeisiin
Maakunnallisten digitaalisten hankkeiden läpivienti ja uusien palvelujen käyttöönotto
Ennaltaehkäisevien
toimenpiteiden ja palveluiden kehittäminen ja
toteuttaminen yhdessä
seudun toimijoiden
kanssa

Aikataulu

2021

Mittari ja sen tavoitetaso

Tehtyjen asiakastyytyväisyyskyselyjen ja saatujen
asiakaspalautteiden
perusteella asiakkaat ovat
olleet tyytyväisiä
saamiinsa palveluihin. Palvelut on pystytty tuottamaan
lakisääteisessä määräajassa.
Kanta-Hämeen soterakenneuudistuksen valmistelua tukevassa hankkeessa
määritetyt digitaaliset palvelut on käyttöönotettu.
Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa on toimivaa ja

Toteuma
31.12.2021
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asiakkaille arvoa tuottavaa
Palveluiden tarjontaa ja
kysyntää arvioidaan
säännöllisesti ja tehdään
nopeasti ja joustavasti
korjauksia palveluihin
Toimenpide

Asiakkaat ovat
tyytyväisiä saamiinsa palveluihin ja
pystytään tarjoamaan lakisääteistä
määräaikaa
nopeammin

Vanhuspalveluiden rakennemuutos edistyy suunnitelman mukaisesti

Aikataulu

Toteutetaan Syrämmellisesti sun asiakaskokemusprojekti

2021

Hyödynnetään Lean
menetelmiä palvelun
nopeuttamiseksi ja
asiakaskokemuksen
kasvattamiseksi

2021

Mittari ja sen tavoitetaso

Toteuma
31.12.2021

Tehtyjen asiakastyytyväisyyskyselyjen ja saatujen
asiakaspalautteiden
perusteella asiakkaat ovat
olleet tyytyväisiä
saamiinsa palveluihin. Palvelut on pystytty tuottamaan
lakisääteisessä määräajassa.
Henkilöstö on osallistunut
toiminnan parantamiseen
Leanin menetelmin. Kysely
asiasta toteutetaan joulukuussa 2021.

Toimenpide

Henkilöstön
työhyvinvoinnin
kehittäminen

Laaditaan ja toimeenpannaan ohjelma henkilöstön työhyvinvoinnin
parantamiseksi

Toimenpide

Kuntayhtymän talous sovitetaan omistajakuntien taloudellista kantokykyä
vastaavaksi.

Tuottavuusohjelman
täytäntöönpano
ja
avoin ja aktiivinen vuorovaikutus kuntien kanssa.
Toimenpide

Kuntayhtymän
strategian
päivittäminen

Uusi strategia valmistellaan yhtymäkokouksen
hyväksyttäväksi
Strategian toteuttamiseksi on käynnistetty aikataulutettuja projekteja
Strategian
toimeenpanon
käynnistymistä arvioidaan ja tehdään korjaavia toimenpiteitä

Aikataulu

2021

Mittari ja sen tavoitetaso

Toteuma
31.12.2021

Pulssikyselyn tulokset paranevat vuodesta 2020.
Sairauspoissaolot ovat vähentyneet vuodesta 2020

Aikataulu

2021

Aikataulu

Mittari ja sen tavoitetaso

Toteuma
31.12.2021

Tuottavuusohjelma on
toteutunut suunnitellusti ja
taloudelliset tavoitteet on
saavutettu

Mittari ja sen tavoitetaso

Kesäkuun
yhtymäkokous

Uusi strategia on hyväksytty

Syksy 2021

Strategian mukaiset projektit
on käynnistetty

31.12.2021

Johtoryhmä on arvioinut
strategian toimeenpanon
käynnistymisen ja tehnyt
tarvittaessa korjaavat
toimenpiteet

Toteuma
31.12.2021
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1.3. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kuntalain 23 §:ssä säädettyä hallinnon ja
taloudenhoidon vastuutehtävää, joista kuntayhtymässä vastaa yhtymähallitus. Kuntalain mukaan kuntayhtymän yhtymäkokouksen tulee päättää kuntayhtymän sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Perusteissa kerrotaan mikä on sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus, mitkä ovat siihen liittyvät tehtävät ja
vastuut, kuinka toiminta toteutetaan ja kuinka toimintaa arvioidaan ja kuinka siitä raportoidaan. Yhtymähallitus on vahvistanut kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 3.12.2014.
Riskillä tarkoitetaan tapahtumaa, joka uhkaa hyvinvointikuntayhtymän ja sen palvelualueiden toiminnan jatkuvuutta tai tavoitteiden saavuttamista. Riskienhallinta on koordinoitua toimintaa, jolla hyvinvointikuntayhtymää johdetaan ja ohjataan riskien osalta.
Riskienhallinta sisältää järjestelmällisiä menettelyjä, joiden avulla tunnistetaan ja arvioidaan kuntayhtymän toimintaan liittyviä riskejä sekä määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi, valvomiseksi ja säännönmukaiseksi raportoimiseksi. Hyvinvointikuntayhtymän tahtotila riskienhallinnan tavoitteista, periaatteista ja erityisesti riskienhallintatyön käytännön toteuttamisesta käy esille kuntayhtymän riskienhallintapolitiikasta, joka on vahvistettu yhtymähallituksessa 28.9.2015. Riskienhallintapolitiikkaasiakirjassa kuvataan mm. riskienhallinnan periaatteet ja vastuut, kuntayhtymän riskienhallintaprosessi sekä sen kytkeytyminen osaksi kuntayhtymän talouden ja toiminnan suunnittelua. Riskienhallintapolitiikka muodostaa yhdessä muiden hyvinvointikuntayhtymän toimintaohjeiden kanssa kokonaisuuden riskien hallitsemiseksi. Riskienhallintaa tukevia ohjelmia ja suunnitelmia ovat mm. turvallisuussuunnitelma, sisäisen
valvonnan suunnitelma, tietoturvapolitiikka, työsuojelun toimintaohjelma ja valmiussuunnitelmat.
Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan osalta yhtymähallitus vahvistaa vuosittain
suunnitelmat, joiden pohjalta toimintaa käytännössä toteutetaan. Yhtymähallitus on
hyväksynyt vuoden 2020 suunnitelmat 9.12.2019. Suunnitelmat päivitetään vuodelle
2021 ja tuodaan yhtymähallituksen käsiteltäväksi joulukuun kokoukseen.
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2.

Kuntayhtymän alue ja toimipisteet

16 781
2 189

6 028
5 050
2 315

+ Somero (ympäristöterveydenhuolto)

Kuntayhtymän palveluja annetaan seuraavissa yksiköissä:
FORSSA
Terveysasema/pääterveysasema
Terveysasema/korkeavaha
Sairaala
-päivystypoliklinikka
-poliklinikat ja osastot
-radiologia
-laboratorio
-sosiaalihuollon palvelut
Purola
Tyykihovi
Rimpikoto
Työvoiman palvelukeskus
Heikanrinteen palvelukeskus
Niittyvilla ja Niittyvilllan kerrostalo
Lastenkoti Kaarisilta
Tuki- ja turva-asunnot
Yhteisötalo
HUMPPILA
Terveysasema
Kunnanvirasto
-sosiaalihuollon palvelut

JOKIOINEN
Terveysasema
Asumispalvelukeskus Intalankartano
Helmiina
Virastotalo
-sosiaalihuollon palvelut
-ympäristöterveysasema
-eläinlääkäriasema
TAMMELA
Terveysasema
Kehitysvamma-asuntola Ruiskoti
Ruisluodon palvelukeskus
Kunnantalo
-sosiaalihuollon palvelut
Lupiini/Iltatuuli
YPÄJÄ
Terveysasema
Palvelukeskus
Kunnanvirasto
-sosiaalihuollon palvelut
SOMERO
Ympäristöterveydenhuolto
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Forssan seudun väestö ja väestöennuste
Forssan seudun asukasmäärä on 32 363 Hämeen liiton syyskuun 2020 väestökatsauksen mukaan. Tilastokeskuksen vuonna 2019 julkaistun ennusteen mukaan seudun
asukasmäärä tulee laskemaan tasaisesti keskimäärin noin 280 henkilöllä vuosittain
seuraavan kymmenen vuoden ajan.
32500
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31500
5000

31000
30500

4000

30000
3000

29500
29000

2000

28500

Yli 75 -vuotiaiden lukumäärä

Forssan seudun asukasluku

32000

1000

28000
27500

0
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Kuvio: Forssan seudun ennustettu väestönkehitys vuosina 2020 - 2030. (Tilastokeskus)
Kanta-Hämeen väestö on ikääntyneempää kuin maassa keskimäärin ja Forssan
seudun väestö on ikääntyneempää kuin Kanta-Hämeessä keskimäärin. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa Forssan seudulla seuraavan kymmenen vuoden aikana nykyisestä reilusta 4 000 henkilöstä noin 6 000 henkilöön.
0-6 v.
%
Koko maa
Forssa
Humppila
Jokioinen
Tammela
Ypäjä
Kanta-Häme

7%
5%
5%
6%
6%
5%
6%

0-14 v.
%
16 %
12 %
14 %
15 %
15 %
13 %
15 %

15 - 64 v.
%
62 %
57 %
57 %
58 %
58 %
59 %
59 %

65 v. %

siitä:
75 v.- %

22 %
31 %
28 %
27 %
27 %
29 %
25 %

Taulukko: Väestön ikärakenne Forssan seudulla (Tilastokeskus)

9%
13 %
11 %
11 %
11 %
12 %
11 %

Väestöllinen
huoltosuhde
61,4
76,0
74,6
71,3
72,8
70,2
68,1
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3. Talousarvion yleisperustelut
Yleinen taloudellinen tilanne
Koronapandemia on hallinnut uutisotsikoita koko vuoden 2020. Samaan aikaan melko
pienelle huomiolle on jäänyt se seikka, että Suomen talous oli ajautunut taantumaan jo
ennen pandemian ja siihen liittyvän epävarmuuden leviämistä. Valtionvarainministeriön lokakuussa 2020 julkaistun ennusteen mukaan talous on kuitenkin alkanut jälleen
kasvaa. Valtionvarainministeriön taloudellisen katsauksen mukaan maailman talous
elpyy nopeasti vuoden 2020 romahduksesta. Suomen talouden toipuminen on silti hidasta ja toipumisen ennakoidaan tapahtuvan asteittain. Ensimmäisenä palautuu yksityinen kulutus, mutta senkin kasvu on jäämässä vaisuksi. Yleisen talouden kehityksen
kannalta on erittäin merkittävää, missä vaiheessa pandemia ja siihen liittyvä epävarmuus poistuvat ja kuluttajien sekä taloudenpitäjien luottamus palautuvat normaaleiksi.
Suomen julkisen talouden alijäämä syvenee ja mm. pandemian taloudellisten vaikutuksien lieventämisen seurauksena julkinen talous velkaantuu yli 20 miljardia vuonna
2020. Vuosi 2020 on poikkeuksellinen, mutta valtionvarainministeriön arvion mukaan
Suomen julkinen talous on pitkällä aikavälillä epätasapainossa. Suurin syy rahoituksen
epätasapainoon on väestön ikääntyminen ja sen vaikutukset sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeeseen ja huoltosuhteeseen.
Kuntatalouden tilanne on ristiriitainen. Kuntatalouden näkymät olivat vielä vuosi sitten
poikkeuksellisen heikot. Marinin hallituksen merkittävät tukitoimet vahvistavat kuntataloutta ja VM arvioi kuntatalouden vuosikatteen kasvavan ennätyslukemiin vuonna
2020. Tästä huolimatta kuntatalouden tulot ja menot ovat epätasapainossa pidemmällä aikavälillä. Taustalla on sekä suhdanteeseen liittyviä seikkoja että kuntatalouden rakenteellisia ongelmia. Oman lisänsä asiaan tuo terveydenhuollon kiireettömien hoitotoimenpiteiden peruminen tai siirtäminen osana koronaan varautumista. Kasvaneen
hoito- ja palveluvelan purkaminen tulee kuormittamaan julkista taloutta seuraavat vuodet.
VM:n kuntatalousohjelman mukaan talouden sopeutuspaino on suuri kaikissa kuntakokoryhmissä. Suurin kunnallisveron korotuspaine kohdistuu 20 000 - 40 000 asukaan
kuntiin vuonna 2021.
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän taloudellinen tilanne
Hyvinvointikuntayhtymän taloudellinen tilanne on suhteellisen vakaa. Taseessa on
noin 1,5 miljoonaa ylijäämää, joka tosin tulee hieman pienenemään vuoden 2020 tilinpäätöksen yhteydessä. Kuntayhtymällä ei ole merkittäviä lainoja rahoituslaitoksilta ja
kassatilanne on erittäin hyvä. Suunnitteilla ei ole merkittäviä investointeja, eikä lainanotolle ole toistaiseksi tarvetta. Kun kyseessä on kuntien rahoituksella toimiva kuntayhtymä, niin perinteisten taloudellisten mittareiden lisäksi taloudellista tilaa arvioitaessa
on huomioitava myös kuntamaksujen mennyt ja tuleva kehitys. Aivan kuten julkisessa
taloudessa yleisesti, myös hyvinvointikuntayhtymän kustannuskehitys suhteessa rahoittajien kantokykyyn on epätasapainossa tai vähintäänkin vaarassa ajautua siihen.
Hyvinvointikuntayhtymässä on käynnissä tuottavuusohjelma, jolla pyritään hillitsemään kuntamaksujen nousua kahdella miljoonalla eurolla vuosina 2020 ja 2021. Vuoden 2020 osalta toimenpideohjelma on käynnistynyt suunnitellusti ja tavoitellut säästöt
tullaan mitä todennäköisimmin saavuttamaan.
Vuoden 2020 talousarviossa kuntamaksujen nousua jouduttiin rajoittamaan keinotekoisesti laatimalla talousarviosta miljoona euroa alijäämäinen. Vuoden 2021 talousarvio on laadittu tasapainoiseksi, mutta ottaen huomioon kuntamaksujen aiempia vuosia
maltillisemman nousua sekä miljoona euroa kasvaneen tulostavoitteen, talousarvioon
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sisältyy taloudellisia riskejä.
Talousarvioon sisältyvät taloudelliset riskit
Vaikka tuottavuusohjelma on käynnistynyt suunnitellusti, sisältyy sen lopullisiin vaikutuksiin riskejä. Luonnollisesti tuottavuusohjelman toimenpiteet toteutuvat haastavuusjärjestyksessä. On realismia varautua siihen, että kaikki tuottavuusohjelman jo päätetyt toimenpiteet eivät tuota suunniteltua tulosta. Sen vuoksi on tärkeää, että tuottavuusohjelma ei ole kahden vuoden päättyvä projekti vaan enemmänkin jatkuva prosessi, jossa toimintaa kehitetään jatkuvasti.
Talousarviossa on vahvana oletuksena se, että koronapandemia saadaan hallintaan
vuoden 2021 aikana ja, että suojaintarvikkeiden tai koronatestien kustannukset jäävät
vuotta 2020 pienemmiksi. Nykyisen koronapandemiatilanteen pitkittyminen tai paheneminen ovat riskejä talousarviolle.
Kuntayhtymän toimintaan sisältyy olennaisesti riski uusista yllättävistä asiakastarpeista. Kun huomioidaan kuntayhtymän koko sekä sen omistajakuntien koot, saattavat yksittäistapauksetkin vaikuttaa taloudelliseen tuloksen hyvin nopeasti.
Yksi aivan konkreettinen riski on 1.7.2021 voimaan astuvan asiakasmaksulakiuudistus
ja sen epävarmat vaikutukset. Perusterveydenhuollon hoitajavastaanottokäyntien sekä
alaikäisten poliklinikkakäyntien muuttuminen maksuttomiksi alentaa asiakasmaksukertymää noin 140 000 euroa vuodessa. Riski kohdistuu enemmän sosiaalipalveluihin,
joissa vaikutusten arviointi on terveydenhuoltoa epävarmempaa.
Taloussuunnittelua koskevat säännökset
Kunnan ja kuntayhtymän taloutta koskevat säännökset on koottu kuntalain (410/2015)
110 - 120 pykäliin. Talousarvion ja -suunnitelman valmistelusta, rakenteesta ja sisällöstä sekä sen hyväksymisestä, muuttamisesta ja sitovuudesta säädetään kuntalain
110 pykälässä. Valtuuston tai yhtymäkokouksen on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle tai kuntayhtymälle seuraavaksi vuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston tai yhtymäkokouksen on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma
kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarvion rakenne
Talousarviossa esitetään kuntayhtymään kuuluvien toimintojen suunnitelmat, käyttötalous ja tuloslaskelmat sekä investoinnit ja kuntamaksut. Talousarvio koostuu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosasta sekä investointi- ja rahoitusosasta. Talousarvion ja suunnitelman laadinnassa on soveltuvin osin noudatettu JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma -suositusta.
Suunnitelmavuodet
Hyvinvointikuntayhtymän taloussuunnitelma on tehty vuosille 2021–2023.
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen lakiluonnosten mukaan uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alusta. Koska asiasta ei ole vielä voimassaolevaa lakia, hyvinvointikuntayhtymän taloussuunnitelma on laadittu kuin hyvinvointikuntayhtymä jatkaisi toimintaansa vielä 2023.
Jäsenkuntien laskutus
Jäsenkuntien/osajäsenkunnan

kaikki

terveydenhuollon/ympäristöterveydenhuollon
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laskutus, lukuun ottamatta sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta perimää jäsenmaksua, tapahtuu Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän toimesta. Laskutus tapahtuu 1/24
erissä eli kaksi kertaa kuukaudessa kokonaissopimuksen mukaisesta kuntakohtaisesta sopimushinnasta. Sopimusohjauksen eli terveyspalvelujen osalta kuntien maksuosuudet tulevan vuoden budjetissa määräytyvät kuntien kahden ja puolen vuoden
hinnaston mukaisen käytön suhteessa. Vuoden 2021 suhteelliset maksuosuudet määräytyvät vuosien 2018, 2019 ja vuoden 2020 kuuden ensimmäisen kuukauden hinnaston mukaisen käytön suhteessa.
Sosiaalihuollon palvelutuotannossa laskutus perustuu tuotteistettujen palveluiden
käyttöön, joiden hinta määräytyy omakustannusperiaatteella. Sosiaalipalveluiden kustannukset laskutetaan ennakkoon 1/24 erissä. Ennakkolaskutus perustuu talousarviossa esitettyihin arvioihin palveluiden käytöstä ja niiden tuottamisen kustannuksista.
Osavuosikatsausten yhteydessä toukokuussa ja syyskuussa annetaan ennuste koko
vuoden laskutuksesta. Mahdollisesti kertyvä yli- tai alijäämä palautetaan kunnalle tai
peritään lisämaksuina todellisien kustannuksien mukaisesti viimeistään tilinpäätöksen
yhteydessä.
Kalliin hoidon tasausmenettelyä sovelletaan sairaanhoitopiirin palveluihin ja sen ulkopuolelta hankittaviin ostopalveluihin. Kuntayhtymän omaan toimintaan ja sen kautta
laskutettavaan ulkopuoliseen hoitoon tasausmenettelyä ei sovelleta. Kalliin hoidon tasauksen euromääräinen raja on 84 000 euroa.
Tuotot
Kuntayhtymän ulkoiset toimintatuotot ovat 136,7 miljoonaa euroa. Kuntamaksut kasvavat viime vuodesta 2,0 prosenttia, ja niiden osuus tuotoista on 86,3 %. Asiakasmaksut ovat säilymässä vuoden ensimmäisen puoliskon ennallaan, mutta 1.7.2021 voimaan astuva asiakasmaksulaki pienentää asiakasmaksukertymää hieman. Siitä huolimatta talousarvion oletuksena on, että asiakasmaksut kasvavat koronapandemian
rasittamasta vuodesta 2020. Asiakasmaksujen osuus koko toiminnan rahoituksesta on
noin 8,5 prosenttia. Valtiokonttorin korvaukset rintamaveteraanien palveluista laajenivat vuodelle 2020 ja saatu korvaus kasvoi huomattavasti. Talousarviossa 2021 valtiokonttorin korvauksiksi rintamaveteraanien palveluista on arvioitu 1,0 miljoonaa euroa.
Kotikuntakorvausten arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla ja olevan 1,4 miljoonaa euroa.
Kulut
Toimintakulut ovat 137,9 miljoonaa euroa ja kasvua vuoden 2020 talousarvioon verrattuna on 2,17 miljoonaa euroa tai 1,6 prosenttia.
Henkilöstökulut ovat 55,8 miljoonaa euroa. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisten palkankorotusten kustannusvaikutus on 2,07 prosenttia vuosien
2020 ja 2021 välillä. Henkilöstökuluja kasvattaa myös sairausvakuutusmaksun ja työttömyysvakuutusmaksun kummankin 0,2 prosenttiyksikön nousu. Henkilöstökulut on
budjetoitu kuin vakanssit olisivat kaikki täytetty, mutta käytännössä kaikkia vakanssit
eivät ole koko ajan täytettynä ja tilannetta paikataan ostopalveluilla.
Palveluiden ostot ovat 65,3 miljoonaa euroa, joista Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin
kuntamaksujen osuus ensihoito mukaan lukien on 27,0 miljoonaa euroa. Palvelujen
ostojen vertailtavuutta eri vuosien välillä heikentää se, että kuntien ja kuntayhtymien
JHS 192 tililuettelon päivityksen myötä palvelusetelien kirjaaminen siirtyy avustuksista
palvelujen ostoihin vuonna 2021. Palvelusetelien määräraha on 1 078 000 euroa. Palveluiden ostoihin sisältyvän työvoiman vuokrauksen määrärahat ovat 0,7 miljoonaa
euroa, kun ne vuoden 2020 talousarviossa olivat 1,3 miljoonaa euroa. Vähennyksen
taustalla vaikuttavat sekä tuottavuusohjelma että suunnitelmallinen oman varahenkilöstön kasvattaminen.
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Investoinnit
Investointeina käsitellään yli 10 000 euron hankintoja. Irtaimiston osalta hankinnat toteutetaan kuitenkin ensisijaisesti leasingsopimuksin.
Suunnitelmavuosien investointien taso on jäämässä selvästi poistoja pienemmäksi.
Potilastietojärjestelmän päivitykseen on varattu investointimäärärahoja 500 000 euroa
vuodelle 2021. Potilastietojärjestelmän päivitystarve selkeytyy kuitenkin vasta KantaHämeen sairaanhoitopiirin kanssa käytävien erikoissairaanhoidon järjestämisvastuuta
koskevien neuvottelujen edistyessä.
Investointiosan suunnitelmavuosille on varattu yhteensä 1,3 miljoonaa euroa sairaalan
toimenpideosan saneeraukselle. Toistaiseksi kyse on varautumisesta ja ennen saneerausta tilojen käytöstä tulee olla selkeä suunnitelma.
Lainanotto
Vuodelle 2021 ei ole suunniteltu otettavaksi lainaa. Kuntayhtymän kassatilanne on
erittäin hyvä ja investointisuunnitelmassa ei ole niin isoja investointeja, että lainanotolle olisi tarvetta.
Talousarvion sitovuustaso
Talousarvion sitovia eriä ovat yhtymähallitusta koskien käyttötalousosassa esitetty
toimintakate sekä toiminnalliset tavoitteet. Muita sitovia eriä ovat investointimenojen
loppusumma. Tuloslaskelmaosan sitovia eriä ovat rahoitustulojen ja -menojen erotus.
Talousarvion käyttösuunnitelmassa yhtymähallitus voi hallintosäännön nojalla siirtää
toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan tuloslaskelmatasolla kuukausittain yhtymähallitukselle. Kuukausiraportti sisältää myös toteumaennusteen koko vuodelle. Osavuosikatsaukset raportoidaan neljän kuukauden välein.
Tilivelvolliset
Yhtymäkokous on vahvistanut kokouksessaan 14.9.2017 (20 §) kuntalain 125 §:n tarkoittamiksi tilivelvollisiksi viranhaltijoiksi valtuustokaudelle 2017–2021 yhtymäjohtajan,
talousjohtajan, palvelualuejohtajat sekä tulosyksiköiden päälliköt/johtajat.
Tilivelvollisten nimeäminen ennakolta ei kuitenkaan rajaa tilintarkastajaa ottamasta
kantaa tilivelvollisuuteen aina tapauskohtaisesti. Viime kädessä harkinta siitä, ketkä
ovat tilivelvollisia, on katsottu olevan tilintarkastuskertomuksen antavalla tilintarkastajalla.

14

4.

Palvelualuekohtaiset suunnitelmat vuonna 2021
Palvelualueiden toiminnalliset tavoitteet ja niiden kytkeytyminen kuntayhtymän strategiaan esitetään tasapainotettujen tuloskorttien (BSC) avulla.
Käyttötalousosan palvelualuekohtaisiin määrärahoihin ja tuloarvioihin sisältyvät myös
sisäisen laskutuksen erät. Sisäisenä laskutuksena käsitellään seuraavia eriä:
Laboratorio
Laitehuolto
Varahenkilöt
Välinehuolto
Radiologia
Lääkehuollon rivimaksut
Keskusvaraston rivimaksut
Kuntoutus
Yhteensä

3 507 490 €
287 210 €
1 228 390 €
416 920 €
2 025 200 €
420 590 €
346 820 €
410 560 €
8 643 180 €

Lisäksi suoritehintoihin vyörytetään sisäisinä laskennallisina erinä ns. yleiskustannuksia. Näistä merkittävimmät ovat hallinnon kustannukset, jotka vyörytetään kustannuspaikoille nettomenojen suhteessa. Tietohallinto vyörytetään työasemien painotetun määrän suhteessa ja sisäisen vuokran vyöryttämiseen käytetään painotettuja
neliömääriä. Sisäiset vuokrat sisältävät kiinteistöjen ylläpito- ja käyttökustannukset
sekä pääomakustannuksista poistot, mutta pääomavuokra ei sisällä pääoman tuottovaatimusta.
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4.1 Aikuissosiaalityön palvelualue

Aikuissosiaalityön palvelualueelle kuuluvat aikuisten sosiaalityön palvelut, terveydenhuollon sosiaalityön palvelut, rikos- ja riita-asioiden sovittelu sekä vammaispalvelut sisältäen asumispalvelut, päivätoimintapalvelut ja muut vammaispalvelut.
Aikuisten sosiaalityö sisältää muun muassa neuvontaa, ohjausta, aktivointisuunnitelmien tekemistä, sosiaalista kuntoutusta, työllistämis- tai koulutustoimenpiteisiin ohjaamista sekä täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen käsittelyä ja välitystilien hoitamista. Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat tekevät tiivistä yhteistyötä kuntien työllistämispalvelujen kanssa. Aikuissosiaalityön tulosyksikön jatkuva painopiste on työttömyyden vähentämiseen liittyvien palvelujen kehittäminen yhteistyössä kuntien työllisyyspalvelujen, TE-toimiston ja muiden toimijoiden kanssa. Työvoiman palvelukeskuksen toiminta on osa Kanta-Hämeen monialaista palvelukeskusta ja MYP:n palveluja
kehitetään Kanta-Hämeessä yhteisen johtajan ja johtoryhmän johdolla. Seudulla on
valmisteilla yhteinen työllisyyden hoidon ekosysteemin rakentaminen. Forssan nuorten
palvelut hoidetaan keskitetysti Forssan kaupungin perustamassa Ohjaamossa, jossa
aikuissosiaalityöstä mukana on sosiaaliohjaaja ja nuorisoneuvoja. Muiden kuntien osalta nuorten palvelut kuuluvat aikuissosiaalityöntekijöille. Nuorten aikuisten palveluja kehitetään yhteisötalon starttipajalla elämänhallintaa ja osallisuutta tukevin keinoin.
Kotouttamistyöhön kuuluu kiintiöpakolaisten, turvapaikan saaneiden ja perheenyhdistämisten myötä tulleita asiakkaita. Kotouttamistyössä työskentelee kolme työntekijää
keskitetysti. Kotouttamistyötä tekevät kuitenkin kaikki palvelualueen työntekijät työnjaon mukaisesti. Kotouttamo-hanke on aloittanut syksyllä 2020 ja hankkeen tarkoituksena on kehittää kotouttamisaikana maahanmuuttajien palvelutarpeen arviointia sekä
monipuolistaa ja vakiinnuttaa kotoutumispalvelujen järjestämistä. Hanke kestää
31.8.2021 saakka.
Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun tarve on kasvussa ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä on mukana maakunnallisessa mielenterveysasiakkaiden asumispalvelukilpailutuksessa. Lisäksi aikuissosiaalityö tekee yhteistyötä Forssa Asunnot
Oy:n kanssa ja tukiasumisyksikkö Sataman toimintaa laajennetaan vuonna 2021. Keskeisenä painopisteenä on asiakkaiden osallisuuden ja elämänhallinnan tukeminen mm.
aikuissosiaalityön asumisen ohjaajan tuella. Haasteena aikuissosiaalityössä on muodollisesti pätevien sosiaalityöntekijöiden rekrytointi.
Terveydenhuollon sosiaalityön palvelut hoidetaan keskitetysti kuten tähänkin asti. Terveydenhuollon sosiaalityön tiimiin kuuluu myös potilasasiamiestoiminta. Rikos- ja riitaasioiden sovittelu on Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hallinnoimaa palvelua
ja sovittelun ohjaajat toimivat koko Kanta-Hämeen alueella. Vapaaehtoisia sovittelijoita
koulutetaan tarpeen mukaan. Rikos- ja riita-asioiden sovittelun rahoitus tulee THL:ltä.
Kehitysvammahuollossa on omia asumisyksiköitä Forssassa, Tammelassa ja Ypäjällä
ja lisäksi ostetaan asumispalveluja sekä erityispalveluja yksityisiltä palveluntarjoajilta.
Päivätoimintapalvelut kaikkien kuntien osalta hoidetaan Forssassa (Päiväniitty) ja Jokioisilla (Helmiina). Lasten tilapäishoito järjestetään keskitetysti Forssassa, Teuvolassa.
Vaikeavammaisten asumispalvelujen osalta kaikki palvelut hankitaan ostopalveluina.
Palveluohjaus on keskeisessä roolissa kehitysvammahuollossa ja palvelu on keskitetty
kolmelle työntekijälle.
Forssan seutu on mukana maakunnallisen kuljetuspalvelukeskuksen toiminnassa ja
kuljetuspalvelujen keskitetystä välityksestä vastaa Tampereen Aluetaksi Oy. Maakunnallisen kuljetuspalvelukeskuksen välitettäviin kuljetuksiin kuuluvat vaikeavammaisten
kuljetukset, sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset ja terveydenhuoltolain mukaiset kiireettömät taksilla tehtävät potilassiirrot. Vuonna 2021 valmistellaan uutta kuljetuspalvelukeskuksen kilpailutusta. Vammaispalveluissa henkilökohtaisen avun palvelutarve on
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edelleen kasvamassa ja palvelun turvaamiseksi käytetään myös ostopalveluja, jotka on
kilpailutettu.
Vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa on paljon subjektiivisia oikeuksia eli
palvelut on pakko myöntää, mikäli laista tulevat kriteerit asiakkaan kohdalla täyttyvät.
Vammaispalvelujen palvelutarve kasvaa ja myös kalliita erityispalveluja on ostettu tarpeen niin vaatiessa. Palvelualueella tehdään yhteistyötä muiden palvelualueiden kanssa, jotta omat yksiköt saadaan mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön ja kalliita ostopalveluja voitaisiin välttää. Maakunnallinen kehittäminen ja yhteistyö on keskiössä
vuonna 2021.
Käyttötalousosa (1000 €)
2020

2021

1 537

1 809

josta ulkoiset

1 537

1 809

josta sisäiset

0

0

-15 586

-15 436

josta ulkoiset

-15 510

-15 353

josta sisäiset

-76

-83

-14 049

-13 627

Toimintatuotot

Toimintakulut

Toimintakate

Palvelualueen tavoitteet

Palvelujen kehittäminen huomioiden palvelurakenteissa tapahtuvat uudistukset ja muutokset

Toimivat palveluketjut ja joustava yhteistyö kuntayhtymän eri palvelualueiden sekä muiden toimijoiden kanssa
Palvelualueen kriittiset menestystekijät

Ammattitaitoisen, motivoituneen ja kehitysmyönteisen henkilökunnan rekrytointi

Asiakaslähtöisten ja tarpeenmukaisten palvelujen tarjoaminen oikea-aikaisesti
Asia / Tavoite
Toimenpide

Asumisen ja muun
elämänhallinnan tukeminen
varhaisessa vaiheessa
asiakkaiden
palvelutarpeiden
mukaisesti sekä
asumisratkaisujen
monipuolistaminen

Tukiasumistoiminnan
kehittäminen
yhteistyössä muiden
toimijoiden kanssa.

Toimenpide

Erityiskustannuskorvausten
laskuttaminen ja
koordinointi on ajantasalla

Prosessi on kuvattu ja
vastuut kuntayhtymän
palvelujen osalta sovittu
Toimenpide

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten
elämänhallinnan ja osallisuuden edistäminen

Starttipajatoiminnan
kehittäminen
yhteisötalolla
yhteistyössä kuntien ja
järjestöjen kanssa.
Starttipajan toimintojen
poluttaminen osaksi
aikuisten perusopetusta
ja valmentavaa

Aikataulu

Vuosi 2021

Aikataulu

Vuosi 2021

Aikataulu

Vuosi 2021

Mittari ja sen tavoitetaso

Toteuma
31.12.2021

Sataman
asuntomäärä on
laajentunut (yhteensä
15 asuntoa) ja kaikki
tukiasunnot ovat
täynnä ja kriisiasunto
maakunnallisessa
käytössä.
Mittari ja sen tavoitetaso

Toteuma
31.12.2021

Kaikki kustannuskorvauksiin kuuluvat
asiakkaat on kartoitettu
Mittari ja sen tavoitetaso

Toteuma
31.12.2021

Starttipajatoiminnan
käynnistämiseen on
haettu/saatu
ulkopuolinen rahoitus
Starttipajan
yhteistyömalli on
rakennettu ja toiminta
käynnistetty.
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ammattiopetusta
Toimenpide

Neuropsykiatrisen osaamisen käyttöönotto vammaispalveluissa

Aikataulu

Vammaispalveluissa
kahdella työntekijällä
Nepsy-valmentaja
koulutus käyty.
Koulutuksen
hyödyntäminen
asiakaskunnalle.

Vuosi 2021

Toimenpide

Asiakkaiden toimintakyvyn
arviointi perustuu asiakkaiden kanssa yhteistyössä
tuotettuun tietoon. Parannetaan palvelutarpeen
arviointia ja palvelujen
suunnittelun kokonaisuutta.

Aikataulu

Kehitysvammahuollossa
ja aikuissosiaalityössä on
käytössä maakunnallisesti yhteiset toimintakyvyn arviointimittarit.

Toimenpide

Palvelut tuotetaan
taloudellisesti ja
suunnitelmallisesti

Aikataulu

Panostetaan
kilpailutusten
onnistumiseen ja
sopimusneuvotteluihin
eri palveluissa. Mietitään
yhteisiä ratkaisuja toisten
palvelualueiden ja
muiden toimijoiden
kanssa.

Tunnusluvut 2021
Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet
Asumisen ohjaajan suoritteet/30 min,
käynti
Kriisiasunnon asumispäivät
Tukiasumisyksikkö Sataman as.päivät
Välitystiliasiakkaat
TL&P keskustelut
TL&P neuvonpidot
Kotouttamistyön asiakkaat (kiintiöpakolaiset ja turvapaikan saaneet)
Vaikeavammaisten palveluasumisasiakkaat
Vaikeavammaisten kuljetuspalveluasiakkaat
Henkilökohtaisen avun asiakkaat
Kehitysvammaisten ostettu palveluasuminen/vrk
Kehitysvammaisten tuettu asuminen/30
min. käynti
Kehitysvammaisten ohjattu asumispalvelu/hpv
Kehitysvammaisten tehostettu palveluasuminen oma tuotanto (sis. tilapäishoidon)/hpv
Lasten tilapäishoito (Teuvola)/hpv
kehitysvammaisten päivätoiminta/toimintapäivä

Vuosi 2021

Vuosi 2021

Mittari ja sen tavoitetaso

Toteuma
31.12.2021

Kummallakin nepsyvalmentajalla
vähintään 4
ohjausprosessia
vuoden 2021 aikana.

Mittari ja sen tavoitetaso

Toteuma
31.12.2021

Kaikissa palveluissa
on käytössä
toimintakykymittari

Mittari ja sen tavoitetaso

Toteuma
31.12.2021

Talousarviossa ei tule
ylityksiä.

Forssa Humppila Jokioinen Tammela

Ypäjä FSHKY

300

30

80

85

38

533

1 500
250
4 345
45
15
20

100
10
0
7
5
5

150
10
0
15
10
10

50
10
730
25
10
10

110
10
0
4
5
4

1 910
290
5 075
96
45
49

131

5

13

13

5

153

19

6

8

4

4

41

3 912
1 452

444
156

684
348

900
348

408
144

6 348
2 448

7 690

3 622

3 112

2 501

676

17 871

2 755

0

640

235

0

3 630

5 925

0

1 410

3 650

2 920

13 905

5 475
420

470
48

0
20

0
10

10
0

5 955
498

2 924

540

870

1 487

704

6 525
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4.2 Terveydenhuollon palvelualue

Terveyspalveluiden palvelualueella tuotetaan palveluita sekä etä- että lähipalveluina.
Terveyspalvelut ovat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluita.
Terveydenhuollon palvelualueen tavoitteina ja painopistealueina ovat COVID19pandemian globaalista tilanteesta huolimatta perusterveydenhuollon toiminnan vahvistaminen. Terveyskeskuslääkäreiden työn sisältöjä tarkastellaan, jotta lääkäriresursseja saadaan kohdistettua tasapuolisemmin ja tarvittaessa niitä käytetään yli
kuntarajojen. Päällekkäisiä toimintoja tarkastellaan ja tilojen sekä koneiden käyttöä
on tarkoitus tehostaa. Hoitajavetoisuutta lisätään vastaanottopalveluissa, kuten
lääkkeenmääräämishoitajien osaamisen hyödyntämisellä ja fysioterapeuttien suoravastaanottojen aloittamisella. Etävastaanoton mahdollisuutta tullaan hyödyntämään
COVID19-kokemusten rohkaisemana. Perusterveydenhuollossa panostetaan koulutukseen kehittämällä koulutuspolkua ja eriyttämällä terveyskeskuslääkärin viroista
kaksi virkaa koulutusviroiksi. Yleislääketieteen erityiskoulutuksen (YEK) ja yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen lisäksi meillä voi erikoistua geriatriaan.
Erikoissairaanhoidon osalta lisätään edelleen yhteistyötä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kanssa lähipalveluiden mahdollistamiseksi ja sujuvoitetaan potilaiden hoitoprosesseja.
Henkilöstön osaamisen kehittämistä monipuolistetaan ja liikkumista mahdollisestaan
eri yksiköiden välillä. Toimintaan liittyviä prosesseja kehitetään niin, että mahdollistetaan potilaan laadukas ja oikea-aikainen hoito, henkilöstön työhyvinvointi ja turvallisuus sekä toiminnan taloudellisuus. Panostamme parhaaseen asiakaskokemukseen ja potilasturvallisuuteen.
Olemme mukana Tulevaisuuden sote hankkeessa.
Käyttötalousosa (1 000 €)
2020
39 012

2021
39 636

josta ulkoiset

32 536

32 856

josta sisäiset

6 476

6 781

-64 843

-67 291

josta ulkoiset

-58 151

-59 983

josta sisäiset

-6 692

-7 308

-25 831

-27 655

Toimintatuotot

Toimintakulut

Toimintakate
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Palvelualueen tavoitteet

potilaiden hoitoon pääsyn turvaaminen ja lähipalveluiden säilyttäminen

osaavan henkilöstön hyvinvointi ja rekrytointi

yhteistyön tiivistäminen Kanta-Hämeen keskussairaalan ja TAYS:n sekä FSHKY:n palvelualueiden kanssa

palvelujen saatavuus toteutuu yksilöllisen palvelutarpeen mukaisesti

digitaalisten palveluiden (Oma olo, etävastaanotto) hyödyntäminen potilastyössä, tiedottamisessa sekä
markkinoinnissa

asiakastyytyväisyyden lisääminen

hoitoketjujen sujuvoittaminen

kustannusten hallinta

tilastoinnin ja tunnuslukujen haltuunotto
Palvelualueen kriittiset menestystekijät

potilaiden hoitoon pääsy toteutuu hoitotakuun puitteissa ajanvarauspoliklinikoilla, suun terveydenhuollossa
sekä perusterveydenhuollossa 7 vrk:n sisällä

ajanvarauspoliklinikoiden nykyinen määrä, osaaminen ja monipuolisuus säilyy ja tehdään yhteistyötä KHKS
sekä TAYS kanssa

potilasturvallisuuden lisääminen

osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö (kaikki ammattiryhmät)

henkilöstön saatavuus ja pysyvyys (kaikki ammattiryhmät)

Tähtisairaala -hanke työskentelyn jatkaminen ja siinä mukana oleminen Forssan yksikkönä
Asia / Tavoite
Toimenpide

Potilaiden hoitoon
pääsyn turvaaminen
ja lähipalveluiden
säilyttäminen

Vastaanottotoiminta
toiminta vastaa
seutukunnalla asuvien
tarpeita.

Sopimukset KHKS ja
TAYS vastaanottoa
pitävien lääkäreiden
kanssa
Toimenpide

Osaavan henkilöstön
hyvinvointi ja
rekrytointi

Henkilöstö voi hyvin
työssään

Aikataulu

Vuoden 2021
aikana

digitaalisten
palveluiden (Oma olo,
etävastaanotto)
hyödyntäminen
potilastyössä,
tiedottamisessa sekä
markkinoinnissa

Luodaan mahdollisuudet
etävastaanottotyöhön

Aikataulu

Vuoden 2021
aikana

Aikataulu

Vuoden 2021
aikana

Lisätään koulutusta
asiakastyytyväisyyden

Sopimuksia KHKS:n
kanssa lisätään
lukumääräiseesti
Mittari ja sen tavoitetaso

Toteuma
31.12.2021

Sairauspoissaolojen
väheneminen
vuoteen 2019 ja 2020
verrattuna

Mittari ja sen tavoitetaso

Toteuma
31.12.2021

Etävastaanottoja
lisätään vs.
vastaanotto lkm
Oma olo -palvelun
yhteydenottojen lkm >
5 000 kpl

Viestintä www-sivuilla,
lehdissä ja somessa

Asiakastyytyväisyyden
lisääminen

Hoitotakuu toteutuu

Vakanssien hakijamäärä 5 hakijaa/
haku

Oma olo-palvelun
käyttöönotto eri
yksiköissä

Toimenpide

Toteuma
31.12.2021

</=7pv pth

Osaavan henkilöstön
rekrytointi

Toimenpide

Mittari ja sen tavoitetaso

Aikataulu

Vuoden 2021

Viestintään lehdessä
ja somessa väh. 2 x
vuodessa
Mittari ja sen tavoitetaso
Koulutukseen
osallistuminen 100% /

Toteuma
31.12.2021

20
lisäämiseen

yksikkö

NPS
Asiakaspalautteiden
käsittely ja
toimenpiteiden laadinta
yksiköissä

Toimenpide

Hoitoketjujen
sujuvoittaminen

Prosessien kuvaaminen

Toimenpide

Kustannusten hallinta

Haavatuotteiden
hinnoittelu
Toimenpide

Tilastointi

PTH:n lääkäreiden DG:n
merkintä

Viikkopalaverissa tai
osastotunnilla
systemaattisena
asiana asiallistalla
Aikataulu

Vuoden 2021
aikana
Aikataulu

Vuoden 2021
aikana
Aikataulu

Vuoden 2021
aikana

Mittari ja sen tavoitetaso

Toteuma
31.12.2021

Kolme prosessia
kuvattuna
Mittari ja sen tavoitetaso

Toteuma
31.12.2021

Osastoilla tuotteet
hinnoiteltu
Mittari ja sen tavoitetaso

Toteuma
31.12.2021

Kattavuus > 85%

Tilastointi todellisen
toiminnan mukainen
Toimenpide

Potilasturvallisuuden
lisääminen

Käsihygienian parantaminen

Aikataulu

Vuoden 2021
aikana

Mittari ja sen tavoitetaso
Käsidesien kulutus
vuoden 2020 tasolla
tai enemmän (plo)

HaiProjen läpikäynti
Lääkeosaamisen lisääminen

ns. Mustalaatikko testitulos 100 % /
yksikkö
HaiProjen läpikäynti
yksiköissä viikkopalavereissa / osastotunneilla

Toteuma
31.12.2021
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Perusterveydenhuollon suoritesuunnite
TOTEUMA SUUNNITE SUUNNITE

PÄIVYSTYS
AVOHOITO
- avosairaanhoito, käynnit
- avosairaanhoito, puhelut
ERITYISTOIMINNOT
- välineneuvonta, käynnit
- ravitsemusterapia
OSAAMISKESKUS
Intensiivikuntoutus
- hoitopäivät
- hoitojaksot
Jaksottaishoito
- hoitopäivät
- hoitojaksot
Saattohoito
- hoitopäivät
- hoitojaksot
KUNTOUTUS
- yksilöterapiatapahtumat
SUUN TERVEYDENHUOLTO
- käynnit
TERVEYSVALVONTA
- tarkastus
- eläinlääkintähuolto, käynnit
- eläinsuojelu, maksava asiakas
- eläinsuojelu, eläin
SOMERON TERVEYSVALVONTA
- tarkastus
- eläinlääkintähuolto, käynnit

2019
16 807

2020
17 000

Muutos%
tot 19 / suun 20 /
2021 suun 21 suun 21
17 000
1,1 %
0,0 %

54 725
21 937

54 500
22 000

54 500
22 000

-0,4 %
0,3 %

0,0 %
0,0 %

832
150

750
200

750
200

-9,9 %
33,3 %

0,0 %
0,0 %

5 384
226

5 600
220

2 850
140

-47,1 %
-38,1 %

-49,1 %
-36,4 %

617
66

250
30

2 850 361,9 %
350 430,3 %

1040,0 %
1066,7 %

272
18

270
20

600 120,6 %
30 66,7 %

122,2 %
50,0 %

13 892

14 300

15 000

8,0 %

4,9 %

45 082

45 500

45 500

0,9 %

0,0 %

1 214
5 416

1 300
5 300

1 300
5 000

7,1 %
-7,7 %

0,0 %
-5,7 %

112
147

95
120

100
125

-10,7 %
-15,0 %

5,3 %
4,2 %

660
2 814

650
2950

600
2800

-9,1 %
-0,5 %

-7,7 %
-5,1 %
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Erikoissairaanhoidon suoritesuunnite
TOTEUMA SUUNNITE SUUNNITE

KIRURGIA
- poliklinikkakäynnit
- hoitopäivät
- hoitojaksot
SISÄTAUDIT
- poliklinikkakäynnit
- avosairaala
- hoitopäivät
- hoitojaksot
NAISTENTAUDIT
- poliklinikkakäynnit
SYNNYTYKSET
- poliklinikkakäynnit
LASTENTAUDIT
- poliklinikkakäynnit
DIALYYSI
- käynnit
NEUROLOGIA
- käynnit
ONKOLOGIA
- käynnit
KORVATAUDIT
- käynnit
IHOTAUDIT
- käynnit
- valohoitokäynnit
SILMÄTAUDIT
- käynnit
LABORATORIOTUTKIMUKSET
RÖNTGENTUTKIMUKSET
- joista magneettitutkimukset
POLIKLIININEN KIRURGIA
VÄLINEHUOLTO
- toimitetut tuotteet

2019

2020

Muutos%
tot 19 / suun 20 /
2021 suun 21 suun 21

5 468
4 988
1 054

6 300
5 100
1 000

6 100
5 000
1 000

11,6 %
0,2 %
-5,1 %

3,2 %
2,0 %
0,0 %

7 109
3 788
8 574
1 948

7 000
3 800
9 000
2 100

7 300
3 750
9 200
2 200

2,7 %
-1,0 %
7,3 %
12,9 %

-4,3 %
1,3 %
-2,2 %
-4,8 %

1 077

1 000

1 000

-7,1 %

0,0 %

128

120

60

-53,1 %

50,0 %

1 451

1 500

1 500

3,4 %

0,0 %

1 757

1 700

1 800

2,4 %

-5,9 %

890

900

850

-4,5 %

5,6 %

1 276

1 300

1 300

1,9 %

0,0 %

511

500

500

-2,2 %

0,0 %

696
765

700
700

650
650

-6,6 %
-15,0 %

7,1 %
7,1 %

511
337 857
23 566
2 168
948

1000
341 000
24 000
2 100
600

1700 232,7 %
335 000
-0,8 %
24 000
1,8 %
2 100
-3,1 %
600 -36,7 %

-70,0 %
1,8 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

18 394

18 000

18 000

-2,1 %

0,0 %
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4.3.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelualue
Aikuispsykiatrian yksiköissä tuotetaan väestölle tarpeenmukaisia palveluita ja hoito
porrastetaan häiriön vaikeusasteen mukaisesti. Tavoitteena on, että tutkimukset ja
hoitojaksot olisivat lähipalveluna saatavissa hoitotakuun puitteissa ja myös kiireellinen
hoito toteutuisi.
Toimintasuunnitelman laadintaa vuodelle 2021 vaikeuttavat nyt epävarmuustekijät.
Koronaviruspandemia ja siihen liittyvät rajoitukset rajoittavat psykiatrisen avohoidon
ryhmätoimintaa ja päiväkäyntejä ja näin vähentävät suoritteita, mikä otettu huomioon
ensi vuoden ennustetta laadittaessa. Pandemian vaikutus yksilökäynteihin pyritään
minimoimaan ottamalla käyttöön digitaalisia palveluita, jotka toteutuakseen edellyttävät toimivia laitteita, tietoturvallisia yhteyksiä ja henkilöstön perehtymistä niiden sujuvaan käyttöön.
Yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa jatketaan, mm. omaisten teemailtoja yhteistyössä Finfamin ja A-klinikan kanssa järjestetään.
A-klinikan päivystystä kehitetään sairaanhoitajavastuisen avokatkaisun avulla. Suunnitellaan korvaushoidon lääkejaon siirtäminen kokonaan A-klinikan hoidettavaksi. Järjestelyt edellyttävät lisätyöpanosta vastaanotolle.
Osaamista kohdennetaan neuropsykiatriseen valmentamiseen ja dialektiseen käyttäytymisterapiaan. Kuntouttava ryhmätoiminta yhdessä aikuissosiaalityön kanssa on siirretty COVID19 vuoksi vuodelle 2021.
A-klinikan työryhmä ideoi ja osallistuu ehkäisevän päihdetyön tehtäviin kuntien ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöiden kanssa sekä jatkaa yhteistyötä FinFamin kanssa.
Koronapandemian aikana v.2020 lasten- ja nuorisopsykiatrian palveluiden kysyntä lisääntyi ja poliklinikoille tuli paljon kiireellisiä yhteydenottoja lasten ja nuorten vakavan
psyykkisen oireilun, kriisiytyneiden perhetilanteiden ja vanhempien jaksamisen haasteiden vuoksi. Nuorisopsykiatrian poliklinikan osa-aikainen (50 %) erikoislääkärin virka
ja lastenpsykiatrian osa-aikainen (80 %) erikoistuvan lääkärin toimi ja muun henkilöstöresurssin säilyminen ovat välttämättömiä, jotta vuosi vuodelta lisääntyneeseen palveluiden kysyntään voidaan vastata hoitotakuun puitteissa. Koska riittävän tiiviiden
hoitojen järjestäminen on ollut haastavaa ja lasten- ja nuorten hoidoissa tarvitaan lisää
non-verbaalisia terapiamuotoja lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikoille on ehdotettu
yhteistä (50 % + 50 %), uutta toimintaterapeutin toimea.
Lastenpsykiatrian poliklinikalla jatketaan v.2021 aikana kiintymyskeskeisen perhehoidon- projektissa kehitettyjä biologisten vanhempien kriisitapaamisia ja ns. KESYneuvolan toimintaa. Tavoitteena on mm. ennaltaehkäistä toistuvia sijaishuoltopaikan
muutoksia ja vahvistaa biologisten vanhempien ja sijaisvanhempien yhteistyövanhemmuutta ja tukea lapsen ja sijaisvanhemman hoivasuhdetta. Lisäksi v.2019 lopulla
alkanut pakko-oireisten lasten psykoterapiaryhmän on tarkoitus jatkaa.
Nuorisopsykiatrian poliklinikalla on suunniteltu uudelleen jatkettavaksi nuorten matalan
kynnyksen palveluiden suunnittelemista yhdessä nuorten kanssa toimivien yhteistyötahojen kanssa. Lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikoilla on suunniteltu jatkettavaksi
myös etäyhteyksien käyttöä potilaskontaktissa ja verkostoneuvotteluissa siihen soveltuvin osin.
Mielenterveys – ja päihdepalveluiden toimintaan liittyviä prosesseja kehitetään niin, että mahdollistetaan potilaan laadukas ja oikea-aikainen hoito, henkilöstön työhyvinvointi ja -turvallisuus sekä toiminnan taloudellisuus. Panostamme parhaaseen asiakaskokemukseen ja potilasturvallisuuteen.
Olemme mukana Tulevaisuuden sote hankkeessa.
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Käyttötalousosa (1 000 €)
2020

2021

1 808

1 869

josta ulkoiset

1 808

1 869

josta sisäiset

0

0

-5 522

-5 630

josta ulkoiset

-5 427

-5 509

josta sisäiset

-95

-121

-3 715

-3 761

Toimintatuotot

Toimintakulut

Toimintakate

Palvelualueen tavoitteet

Palvelujen monialainen kehittäminen muuttuvia asiakastarpeita vastaavaksi

Prosessien sujuvuuden ja joustavuuden lisääminen palvelualueen sisällä ja rajapinnoilla

Henkilökunnan osaamisen ja työssä jaksamisen ylläpitäminen ja kehittäminen
Palvelualueen kriittiset menestystekijät

Lähipalveluiden säilyminen mielenterveys- ja päihdeasiakkailla

Jokaisen työntekijän sitoutuminen oman ammattitaidon kehittämiseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön

Valmius ottaa käyttöön uusia toimintatapoja ja pitää kiinni toimiviksi osottautuneista käytännöistä

Yhteistyön onnistuminen palvelualueen sisällä ja palvelualuieiden välisillä rajapainnoilla
Asia / Tavoite
Toimenpide

Omaa
palvelutuotantoa
vahvistetaan
lähipalveluna

Vastataan asukkaiden
kasvavaan
(koronapandemia on
syventänyt kriisejä)
mielenterveys- ja
päihdehoidon
tarpeeseen.
Toimenpide

Henkilöstön osaamisen
kehittäminen ja
tukeminen

Järjestetään koko
palvelualuetta palveleva
koulutus.
Toimenpide

Lisätään etäyhteyksien
käyttöä
potilaskontakteissa ja
yhteistyöneuvotteluissa

Vahvistetaan
henkilökunnan digiosaamista ja järjestetään
henkilöstölle
etäyhteyksiin tarvittavat
välineet.
Toimenpide

Talousarvion
toteutuminen
suunnitelmallisesti

Toteumaa seurataan
kuukausittain ja
käynnistetään tarvittavat
toimenpiteet.

Aikataulu

v. 2021

Aikataulu

v. 2021

Aikataulu

v. 2021

Aikataulu

v. 2021

Mittari ja sen tavoitetaso

Toteuma
31.12.2021

Työntekijäresurssit
lisääntyvät tai
pysyvät ennallaan.

Mittari ja sen tavoitetaso

Toteuma
31.12.2021

Toteutunut koulutus.
Työnohjausten
seuranta.
Mittari ja sen tavoitetaso

Toteuma
31.12.2021

10 %
potilaskontakteista
toteutuu
etäkontakteina.

Mittari ja sen tavoitetaso
Talousarvion
seuranta
tulosyksiköissä.

Toteuma
31.12.2021
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Mielenterveys- ja päihdepalvelujen suoritesuunnite
TOTEUMA SUUNNITE SUUNNITE

AIKUISPSYKIATRIA
- pkl-käynnit,
joista poliklinikka
joista os 11
joista tehostettu avohoito
- hoitopäivät vuodeosastoilla,
joista yleislääketieteen hpvt
- hoitojaksot
LASTEN- JA NUORTENPSYKIATRIA
- lastenpsykiatriakäynnit
- nuorisopsykiatriakäynnit
MIELENTERVEYSTYÖN
PERUSPALVELUT
- mipa-sairaanhoitaja, käynnit
- psykologitoiminta, käynnit
A-KLINIKKA
- käynnit

Muutos%
tot 19 /
suun 20 /
2021 suun 21 suun 21

2019

2020

16 552
5 697
2 187
8 668
3 599
410
435

17 200
6 200
1 800
9 200
4 000
550
400

16 200
5 700
1 500
9 000
4 000
550
400

2,1 %
-0,1 %
31,4 %
-3,8 %
-11,1 %
-34,1 %
8,0 %

5,8 %
8,1 %
16,7 %
2,2 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

1 622
2 698

1 300
2 400

1 300
2 400

19,9 %
11,0 %

0,0 %
0,0 %

1 894
171

2 150
180

2 150 -13,5 %
0,0 %
400 -133,9 % -122,2 %

11 146

9 500

10 000

10,3 %

-5,3 %

26

4.4.

Perhepalvelujen palvelualue
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään
lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (lastensuojelulaki 12 §) laaditaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi
sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Perhepalvelujen keskeisenä
tavoitteena vuodelle 2021 on varmistaa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman
laatiminen yhteistyössä seudun kuntien kanssa. Suunnitelma laaditaan valtuustokausittain ja sitä arvioidaan vähintään kerran valtuustokauden aikana. Uuden suunnitelman on tarkoitus olla valmis syksyllä 2021. Sen teossa huomioidaan lasten, nuorten
ja perheiden osallisuus. Suunnitelma ohjaa tulevina vuosina kuntayhtymän perhepalvelujen, mutta myös seudun kuntien lapsiperhepalvelujen suuntaa.
Toiminnan keskiössä tulee vuonna 2021 edelleen olemaan perhekeskustoiminnan
kehittäminen ja lastensuojelun uudistetun systeemisen tiimimallin vaikuttavampi käyttöönotto. Perhekeskuspalvelujen muutto Forssan pääterveysaseman tiloihin toteutui
vuoden 2020 aikana suunnitellusti. Vuoden 2021 aikana perhekeskuksen kotiin vietäviä palveluja tullaan vahvistamaan. Perhetyöntekijöiden työpanosta tullaan lisäämään ja tuen piiriin pääsemistä madaltamaan. Hyvinvointineuvola-ajatuksen mukaisesti lastenneuvolakäyntien yhteydessä on jatkossa mahdollisuus tarjota perhetyön
ja kotipalvelun tukea entistä useammalle perheelle. Erilaisia ketteriä pilotteja tullaan
myös kokeilemaan perhekeskuksen sisällä. Varhaiskasvatuksen kautta tarjottava kotipalvelu tullaan mallintamaan ja kokeilu tullaan käynnistämään ainakin kahden päiväkodin kanssa. Kansallisten perhekeskuslinjausten ja teemojen mukaisesti palvelualueen toimijat, sekä keskeiset sidosryhmät ovat organisoituneet tiimeiksi, joissa mm.
vanhemmuuden tukea, sovinnollista eroa ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyä viedään
suunnitelmista käytännön toiminnoiksi. Tämä työskentely jatkuu tiiviisti vuonna 2021.
Perhekeskus pyrkii tiivistämään jatkossa myös yhteistyötään kolmannen sektorin
kanssa. Paikalliset yhdistykset ja valtakunnalliset järjestöt, sekä seurakunnat ovat
tervetulleita kumppaneita perhekeskukselle. Järjestöyhteistyön tekeminen on alkuvaiheessa, mutta konkreettisia suunnitelmia ja jo aloitettuja yhteisiä toimintoja on
käynnissä.
Maakunnalliset hankkeet ohjaavat omalta osaltaan palvelualueen kehittämisen suuntia. Digitaalisia palveluja tullaan kokeilemaan lapsiperheiden palveluohjauksessa, sekä Oma olon kautta neuvolatyössä ja kouluterveydenhuollossa. Näissä määräaikaistarkastusten esitietolomakkeita ollaan siirtämässä sähköiseen muotoon. Voimaperheet-vanhempainohjaus laajenee vuoden alusta alkaen käyttöönotettavalla 3vuotiaiden vanhemmille suunnatulla universaalilla mallilla. Tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskus-hankkeessa keskitytään lapsiperhepalvelujen osalta palveluohjauksen
ja matalan kynnyksen mielenterveys –ja päihdepalvelujen kehittämiseen. Jälkimmäisen osalta oppilashuollon palvelut (koulukuraattori, -psykologi ja -terveydenhoitaja)
muodostavat tärkeän perustason ammattilaisten joukon, joiden osaamista pyritään
jatkossa entistä vaikuttavammin hyödyntämään nuorisoikäisten lasten mielenterveyskysymyksissä.
Sijaishuollossa olevien lasten suhteellinen määrä saman ikäiseen väestöön on varsinkin Forssan osalta suuri. Kuntayhtymän lastensuojelun sisällöllinen ja rakenteellinen kehittäminen käynnistyi syksyllä 2018 systeemisen lastensuojelun toimintamallin
osalta. Uudistamistyö jatkuu edelleen vuonna 2021 siten, että sosiaalityöntekijöiden
määrää lisätään lastensuojelun yksikössä. Tällä pyritään varmistamaan, että työntekijäkohtainen asiakasmäärä pysyy kohtuullisena. Tällä on vaikutusta paitsi työn lapsikohtaiseen vaikuttavuuteen, mutta myös työntekijän jaksamiseen ja sitä kautta
työssä viihtyvyyteen. Lastensuojelun uudistamisen keskeisenä elementtinä pidetään
perheterapeuttisen ymmärryksen lisääntymistä. Kuntayhtymän lastensuojelun yksikössä on työskennellyt vuonna 2020 määräaikainen perheterapeutti lahjoitusvarojen
turvin. Tavoitteena on vakinaistaa perheterapeutin osallisuus lastensuojelun ja myös
perhesosiaalityön tiimeissä perustamalla vakituinen perheterapeutin vakanssi.
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Palvelualueen haasteena on jo useita vuosia ollut erityisesti sosiaalityöntekijöiden ja
psykologien rekrytointi. Kelpoisuusehdot täyttävän ja ammatillisen osaamisen omaavan henkilöstön riittävä määrä on laadukkaiden palvelujen tuottamisen kannalta kriittinen menestystekijä. Palvelualueen yhtenä keinona rekrytoinnin tehostamisessa ja
pysyvyyden varmistamisessa tulee olemaan ajantasaisen perehdyttämismateriaalin
varmistaminen jokaisen yksikön käyttöön.
Käyttötalousosa (1 000 €)
2020

2021

821

808

josta ulkoiset

821

808

josta sisäiset

0

0

-11 418

-11 633

josta ulkoiset

-11 144

-11 353

josta sisäiset

-274

-280

-10 597

-10 825

Toimintatuotot

Toimintakulut

Toimintakate

Palvelualueen tavoitteet

Perhepalvelujen kehittäminen ja toteuttaminen lapsia, nuoria, aikuisia ja perheitä oikea-aikaisesti ja tarpeen
mukaan tukien

Sosiaali -ja terveydenhuollon integraation toteuttaminen palvelualueella tavoitteena joustavat ja toimivat moniammatillista osaamista ja yhteistyötä hyödyntävät palvelut . Pääpaino on varhaisessa tukemisessa ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Lasten ja nuorten osallisuuden lisääntyminen
Palvelualueen kriittiset menestystekijät

Riittävä, jatkuvasti ammattitaitoaan kehittävä henkilöstö, joka on sitoutunut työhönsä

Työtavoiltaan ja prosesseiltaan asiakaslähtöinen toimintamalli
Asia / Tavoite
Toimenpide

Lasten, nuorten ja
perheiden palvelut
ovat
ennaltaehkäiseviä,
terveyttä ja
hyvinvointia edistäviä

Käyttöönotetaan varhaisen
tuen toimintamalli
(Vatupassi)
hyvinvointineuvolaajattelun mukaisesti

Toimenpide

Moniammatillinen
verkostotyö toteutuu
kaikissa
palvelualueen
toiminnoissa lapsi –ja
perhelähtöisest

Toteutetaan Lapset
puheeksimenetelmäkoulutusta
säännöllisesti ja tuetaan
toimintamallin
käyttöönottoa työpajoilla ja
menetelmätyönohjauksella.
Toimenpide

Lastensuojelun ja
perhesosiaalityön
laatu ja vaikuttavuus
ovat hyvällä tasolla

Lisätään
sosiaalityöntekijöiden
määrää, sekä
vakiinnutetaan

Aikataulu

6/2021
12/2021

Aikataulu

12/2021

Aikataulu

12/2021

Mittari ja sen tavoitetaso

Toteuma
31.12.2021

Malli käyttöönotettu.
Lastensuojelun ja
perhesosiaalityön
asiakkuuksien määrä
vähenee 10 % vuoteen
2020 nähden.
Mittari ja sen tavoitetaso

Toteuma
31.12.2021

Lapset puheeksikeskustelujen ja
neuvonpitojen määrä
kasvaa vuoteen 2020
nähden

Mittari ja sen tavoitetaso
Sijaishuollon
hoitovuorokausien
määrä laskee 10 %
edelliseen vuoteen

Toteuma
31.12.2021
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perheterapeutin
työskentely lastensuojelun
yksikössä.
Arvioidaan monimuotoisen
perheterapian (MDFT)
käyttöönoton mahdollisuus

verrattuna

Toimenpide

Palvelualueen
toiminta on
kustannustehokasta

Talousarvion toteutumista
ja ennustetta seurataan ja
arvioidaan kuukausittain.
Mahdollisiin ylityksiin
reagoidaan nopeasti

Aikataulu

Mittari ja sen tavoitetaso

Kuukausittain

Seuranta ja arviointi on
toteutunut
Hankintatiimi on
kokoontunut vähintään
kuukausittain.

Toimenpide

Palvelualueen
työtehtävissä
työskentelee
tarvittavat
kelpoisuusehdot
täyttävä, riittävä
määrä henkilöstöä

Aikataulu

Tehostetaan rekrytointia
oppilaitosten suuntaan.
Varmistetaan laadukas
perehdyttämisohjelma
kaikissa yksiköissä

Tunnusluvut 2021
Perhetyön suoritteiden lukumäärä
Kotipalvelun suoritteiden lukumäärä
Uusien yhteydenottojen määrä perheneuvolaan
Oppilashuollon määräaikojen toteutuminen (%)
Huostassa olevien määrä (31.12.2020)
Perhehoidon hoitovuorokaudet
Laitoshoidon hoitovuorokaudet
Lastensuojeluilmoitusten määrä
SHL:n ilmoitusten määrä
Lastensuojelutarpeen selvitysten määräaikojen toteutuminen (%)

Toteuma
31.12.2021

12/2021

Mittari ja sen tavoitetaso

Toteuma
31.12.2021

Perehdyttämismateriaali
on ajantasainen
kaikissa yksiköissä ja
sitä käytetään kaikkien
uusien työntekijöiden
osalta.

Forssa
8 200
4 900

Humppila
900
1 250

Jokioinen
2 000
1 700

Tammela
2 100
3 400

Ypäjä
1 200
900

FSHKY
14 400
12 150

90

8

37

25

15

175

100
59
19 500
5 500
370
100

100
1
1 800
450
40
20

100
7
2 000
1800
100
50

100
12
1 900
250
110
40

100
3
1 490
300
25
10

100
82
26 690
8 300
645
220

100

100

100

100

100

100

Perhepalvelujen suoritesuunnite
TOTEUMA SUUNNITE SUUNNITE

PERHENEUVOLA JA OPPILAS-/
OPISKELIJAHUOLTO
- perheneuvola, käynnit
- oppilashuolto, käynnit
PUHETERAPIA
- puheterapia, käynnit
Neuvola-, koulu- ja opiskeluth
- terveyden edistäminen, käynnit

Muutos%
tot 19 / suun 20 /
2021 suun 21 suun 21

2019

2020

1 226
2 424

1 600
2 700

1 500
2 700

-22,3 %
-11,4 %

6,3 %
0,0 %

1 646

1 800

1 800

-9,4 %

0,0 %

34 426

33 000

33 500

2,7 %

-1,5 %
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4.5.

Vanhuspalvelujen palvelualue
Palvelualueen tehtävänä on toteuttaa ikääntyvälle väestölle ja muille kuntalaisille sen
vastuualueelle kuuluvat palvelut, ohjaus ja neuvonta voimassa olevan lainsäädännön ja
suositusten mukaisesti sekä seudullisten ikäihmisten palveluita koskevien tavoitteiden
mukaisesti.
Vanhuspalveluiden palvelualueella jatketaan vuonna 2021 laajasti ikääntyneiden palveluita koskevaa toiminta- ja palvelurakennemuutoksen toteuttamista yhdessä peruskuntien kanssa.
Forssan seudulla ikääntyneiden palvelut ovat hyvin ympärivuorokautista hoivaa painottavat. Seudulla on pitkäaikaishoidon kattavuus 75-vuotta täyttäneillä ollut pidempään yli
10 % ko. väestöstä. Vuoden 2020 alussa rakennemuutosten avulla oltiin päästy ko. kattavuudessa jo 8,9 %:n tasolle. Osana vuosina 2016–2018 tehtyä maakunnallisesta
ikääntyneiden palveluiden valmistelua on tehty linjauksia kattavuustavoitteista ottaen
huomioon yhteiskunnallisen tavoitteen tukea ikääntyneen mahdollisimman hyvää, tervettä ja toimintakykyistä elämää kotona sekä yhteiskunnan mahdollisuuden erilaisten
resurssien valossa ylläpitää palvelurakenteita. Forssan seudulla pyritään näitä kohti
seudullisesti tunnistettujen muutos- ja kehittämistoimenpiteiden ja toimintamallien avulla. Näitä uusia toimintamalleja ovat mm. ikääntyneiden kuntoutumista tukevat prosessit,
asiakas- ja palveluohjauksen uudistettu kokonaisprosessi, kotiin annettavien palveluiden kehittäminen ja laajentaminen sekä uusien teknologian mahdollistamien toimintojen käyttöönotto (mm. etäkäynnit), tietojohtamisen kehittäminen sekä seudun ennaltaehkäisevät toimet ja palvelut, joihin eri yhteiskunnan toimijat osallistuvat.
Vanhuspalveluiden palvelualueella henkilöstö on merkittävin resurssi palvelujen tuottamisessa. Seudulla on selkeästi näkyvissä ammattitaitoisen henkilökunnan saamisen
vaikeutuminen niin sijaisuuksiin kuin vakituisiin työsuhteisiin ja tähän tulee suunnitelmallisesti varautua osana henkilöstöjohtamista. Palvelualueella on tehty suunnitelma
siitä miten vanhuspalvelulaissa määriteltyihin ympärivuorokautisen hoivan ja huolenpidon mitoitusvaatimuksiin varaudutaan ja miten niihin vastataan.
Käyttötalousosa (1 000 €)
2020

2021

8 800

9 347

josta ulkoiset

8 800

9 347

josta sisäiset

0

0

-37 007

-37 492

josta ulkoiset

-36 281

-36 679

josta sisäiset

-726

-813

-28 207

-28 145

Toimintatuotot

Toimintakulut

Toimintakate

Palvelualueen tavoitteet

Valtakunnalliset säädökset ja suositukset täyttävien ja seudullisesti asetettujen tavoitteiden mukaisten
palveluiden tuottaminen tai järjestäminen ikääntyneelle väestölle osana sujuvia ja joustavia sosiaali- ja
terveydenhuollon prosesseja asiakaskokemuksen merkitystä ja asiakkaiden tasa-arvoisuutta korostaen

Toiminta- ja palvelurakennemuutoksen suunnitelmallinen toteuttaminen prosessien vaikuttavuutta seuraten
Palvelualueen kriittiset menestystekijät

Organisaation ja palvelualueen perustehtävään ja toiminnan kehittämiseen sitoutunut henkilöstö

Toimiva ja tehokas resurssipoolijärjestelmä henkilöstön saatavuushaasteiden aiheuttamien merkittävien
riskien vähentämiseksi
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Asumispalvelujen palvelurakenteen keventäminen; asiakas- ja palveluohjauksen tehokas toiminta,
kuntoutumista tukevien prosessien käyttöönotto ja vaikuttavuus
Ennaltaehkäisevien toimintojen ja palveluiden kehittäminen yhteistyössä seudun eri toimijoiden kanssa

Asia / Tavoite

Asumispalvelujen
palvelurakennemuutoks
essa edetään vuoden
2021 osalta
suunnitelman
mukaisesti.

Kuntoutumista tukevien
prosessien
käyttöönotossa edetty
siten, että prosessit
käyttöönotettu
suunnitellusti vuoden
2021 loppuun
mennessä sekä kotona
asumista tukevissa
palveluissa että
asumispalveluissa.

Asiakas- ja
palveluohjauksen
uuden toimintamallin
käyttöönoton arviointi

Kotiin annettavien
palveluiden prosessien
kehittäminen sekä
uusien toimintamallien
ja teknologioiden
käyttöönotto niiden
vaikuttavuutta seuraten

Toimenpide

Aikataulu

Mittari ja sen tavoitetaso

Pioni-osasto Heikanrinteen
palvelukeskuksesta lakkaa
(yhteensä 14 paikkaa
lyhytaikaishoitoa) ja
samaan aikaan
Heikanrinteen Lehdokki
yksikkö muuttuu
pitkäaikaisesta tehostetun
palveluasumisen yksiköstä
lyhytaikaishoitoyksiköksi
(22 paikkaa).

Toteutunut 10/2021
mennessä.

Toteutunut
aikataulun
mukaisesti

Muistola ja Lepola yksiköistä (Intalankartanon
palvelukeskus) sekä
Iltatuuli ja Lupiini -ksiköistä
Tammelassa muutetaan
kahden hengen huoneet
yhden hengen huoneiksi.
Vähentää yhteensä kuusi
paikkaa ko. yksiköistä.

Toteutunut 12/2021
mennessä.

Toteutunut
aikataulun
mukaisesti..

Toimenpide

Aikataulu

Prosessit suunniteltu,
priorisoitu ja käyttöönotto
aikataulutettu käytännön
työntekijöiden kanssa.
Vaatii toteutuakseen
esimerkiksi sitä, että
kotihoidon kuntoutustiimin
resurssivahvuus saavuttaa
tavoitellun suuruuden
jolloin määritellyt prosessit
on mahdollista suunnitella
ja käyttöönotto
aikatauluttaa sen osalta.

Toteutunut 12/2021
mennessä.

Toimenpide

Aikataulu

Mittari ja sen tavoitetaso

Suunniteltujen
toimintamallin osa-alueiden
käynnistymisen ja
toteutumisen seuranta ja
arviointi

Koko vuosi 2021,
osavuosikatsausryt
mi

Toimintamallin osaalueiden sisältöjen
toteutumisen
arvioinnin
toteutuminen osana
palvelualueen
jotityöskentelyä

Toimenpide

Aikataulu

Mittari ja sen tavoitetaso

Mittari ja sen tavoitetaso

Toteuma
31.12.2021

Toteuma
31.12.2021

Toteutunut
aikataulun
mukaisesti.

Etäkäyntien
vakiinnuttaminen kotiin
annettavien palvelujen
toteuttamisen muotona.

Etäkäyntien osuus
vähintään 7 %
kotihoidon käyntien
kokonaismäärästä
12/2021 mennessä.

Toteutunut em
aikataulussa.

Sähkölukkojen
käyttöönotto

Käyttöönotto 550
oveen 6/2021
mennessä.

Toteutunut em.
aikataulussa.

Toteuma
31.12.2021

Toteuma
31.12.2021
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Tiedolla johtamisen
kehittäminen ja
vahvistaminen

Toimenpide

Aikataulu

RAI -mittariston
käyttäminen toiminnan
seurantaan sekä
kehittämisen suunnitteluun
ja toteuttamiseen. Sovitaan
aikataulu, tavat ja
toimenpiteet, joita
toteutetaan tulosyksiköissä
ja palvelualueen
johtotiimissä.

Koko vuosi 2021,
järjestelmä tähän
luotu 1/2021
loppuun mennessä.

Toteutunut
systemaattisesti
em. aikatauluissa.

Koko vuosi 2021,
järjestelmä tähän
luotu 1/2021
loppuun mennessä
sovittaen se yhteen
edellä kuvatun
prosessin kanssa.

Toteutunut
systemaattisesti
em. aikatauluissa.

Asiakas- ja
palveluohjauksen
toiminnanohjausjärjestelmä
n pilotointi osana
Tulevaisuuden sotekeskus
-hanketta.
Toimenpide

Toteutuu
hankkeessa
sovitulla prosessilla
ja aikataululla.

Pilotti on alkanut ja
viedään sovitulla
aikataululla ja
menetelmillä
loppuun saakka.

Palvelualue toimii
tarvittaessa suunnitelman
tekemisen fasilitoijana tai
osallistuu muutoin
aktiivisesti sen tekemiseen.
Siirtyy vuodelta 2020.

Tehty 12/2021
mennessä

Vertaiskehittämisen ja
resurssityökalun tuottaman
tiedon ja materiaalin
hyödyntäminen kotihoidon
toiminnan seuraamisessa,
arvioimisessa ja
kehittämisessä.
Suunnitellaan ja
toteutetaan
systemaattisesti.

Seudulle laadittu
kuntien, yritysten ja
kolmannen sektorin
toimijoiden yhteistyönä
kattava
ennaltaehkäisevien
toimien ja palveluiden
suunnitelma (sisältää
laaja-alaisesti
ikääntyneiden arkeen
liittyviä toimia ja
palveluita
ravitsemuksesta
liikuntaan, kulttuuriin,
koulutukseen ja
yhteisöllisyyteen jne).

Aikataulu

Mittari ja sen tavoitetaso

Mittari ja sen tavoitetaso
Toteutunut
aikataulussa.

Toteuma
31.12.2021

Toteuma
31.12.2021
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Tunnusluvut 2020Sarake1
Säännöllisiä kotihoitokäyntejä saavien
ikääntyneiden eri hlöiden lkm vuoden
aikana (75 v. ja yli)
Säännöllisiä kotihoitokäyntejä saavien
muiden eri hlöiden lkm vuoden aikana
(alle 75 v.)
Kotihoitokäyntien lkm vuoden aikana
Kotisairaanhoitokäyntien lkm vuoden
aikana
Omaishoidon tuen saajien lkm vuoden
aikana
Tehostetun palveluasumisen
hoitopaikkojen lkm oma tuotanto
Tehostetun palveluasumisen asumispalvelupvät, ostot, lkm (sis. myös lyhytaikaishoidon)
Tehostetun palveluasumisen asumispalvelupvät, oma tuotanto,
lkm (sis. myös lyhytaikaishoidon)
Laitoshoidon hoitopaikat lkm
Laitoshoidon hoitopvät lkm, vuoden
aikana (sis. myös lyhytaikaishoidon)
Lyhytaikaishoitopvien lkm, tehostettu
palveluasuminen yhteensä (sis. ostot)
Lyhytaikaishoitopvien lkm, laitoshoito *
Henkilöstömitoitus tehostettu palveluasuminen, oma tuotanto
Henkilöstömitoitus laitoshoito
Palveluseteli tehostettu palveluasumisen, eri asiakkaiden lkm vuoden aikana
Palveluseteli, hoitopäivien lkm vuodessa

Forssa

Humppila Jokioinen Tammela

Ypäjä

FSHKY

410

50

110

170

55

795

140

30

30

30

20

250

235 000

21 000

65 000

86 000

34 000

441 000

1 200

200

850

400

230

2 880

170

20

70

65

30

355

140

0

50

57

22

269

24 000

850

365

1 800

365

27 380

51 100

0

19 300

18 250

8 030

96 680

11

1

14

1

20

47

4 015

365

5 110

365

7 300

17 155

4 500

365

100

1 000

30

5 995

4 015

365

5 000

365

5 000

14 745

0,57

0

0,59

0,57

0,61

0,68

0,55

5

40

3

3

0

50

730

10 600

365

365

0

12 060
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4.6 Hallinnon palvelukeskus ja keskushallinto
Hallinnon palvelukeskus tuottaa tukipalveluja kuntayhtymän sisäisille asiakkaille. Toiminta on samaan aikaan ylläpitävää ja kehittävää. Toisaalta pyritään pitämään erilaisten tukipyyntöjen vasteaika mahdollisimman nopeana, mutta samalla toimintaa kehitetään siihen suuntaan, että tarve tukipyynnöille vähenee ja kuntayhtymän varsinainen
toiminta voi keskittyä ydintehtäväänsä mahdollisimman vähäisillä häiriöillä.
Kuntayhtymän turvallisen toiminnan kannalta on erittäin tärkeää, että suojaintarvikkeita
on helposti ja nopeasti saatavilla. Hankinnan tuki ja materiaalihallinto -tulosyksikön
painopiste vuonna 2021 onkin turvata suojaintarvikkeiden riittävyys kaikissa tilanteissa.
Saatavuuden turvaamiseksi tehdään maakunnallista yhteistyötä Kanta Logistiikka Oy:n
kanssa, joka suuremmalla volyymillaan pystyy tehokkaammin toimimaan nopeasti
muuttuvissa markkinatilanteissa ja hankkimaan sekä varastoimaan suurempia tuoteeriä.
Hyvinvointikuntayhtymän varahenkilöyksikkö resurssitupa palvelee palvelualueita paikkaamalla hoitohenkilökunnan eri syistä johtuvia poissaoloja. Yksikön merkitys on selvästi kasvanut, koska seudullisesti sijaisten saaminen lyhytaikaisiin ja pidempiinkin sijaisuuksiin on kahtena viime vuotena selvästi vaikeutunut. Yksikössä työskentelee 25
hoitajaa ja yksikön kokoa on tarkoitus kasvattaa suunnitelmallisesti, jotta yksikkö pystyisi vastaamaan yksiköiden äkillisten lyhyiden poissaolojen tarpeisiin osaavalla henkilöstöllä kustannukset halliten. Varahenkilöstö ei lisää kuntayhtymän kokonaiskustannuksia, koska sen avulla ulkoisen tilapäisen työvoiman tarve laskee.
Teknisten palvelujen osalta investoinnit kohdentuvat energiansäästöä tukeviin korjausja muutostöihin. Lisäksi kiinteistöjen korjausvelkaa pyritään pienentämään pienin peruskorjauksin. Teknisten palvelujen asiakaskokemuksen ja tilattujen töiden vasteaikojen hallinnassa on mahdollista saavuttaa selvää kehitystä, kun toiminnanohjausjärjestelmän kaikki ominaisuudet otetaan vuonna 2021 ensimmäistä kertaa täysipainoisesti
käyttöön.
Tietohallinnossa on käynnissä useita merkittäviä muutosprosesseja, joista tärkeimmät
ovat:
•
•
•
•

•
•

Mahdollinen yhdistyminen Kanta-Hämeen yhteiseen Lifecare-tietokantaan
Lifecaren V2020 käyttöönotto
M365-ympäristön, Teams-tiimityökalun ja graafisen intran käytön juurruttaminen
Osallistuminen Kanta-Hämeen sote-rakenneuudistuksen valmistelua tukevaan
hankkeeseen, jonka tiimoilta mm. laajennetaan Omaolon käyttöä, pilotoidaan
chat-ratkaisua ja otetaan käyttöön sähköisiä lomakkeita. Lisäksi FSHKY on
vahvasti mukana ikäihmisten palveluohjauksen toiminnanohjauksen työkalun
pilotissa. Hankkeessa on tarkoitus myös ottaa käyttöön tietojohtamisen järjestelmä FSHKY:ssä.
Valmistautuminen sosiaalipalvelujen Kanta-arkistoon liittymiseen ja Omni360järjestelmän asteittaiseen käyttöönottoon
Siirtyminen Elisan mobiiratkaisusta Telian palveluiden käyttäjäksi

Käyttötalousosa (1 000 €)
2020

2021

2 100

2 302

josta ulkoiset

501

439

josta sisäiset

1 599

1 862

Toimintatuotot
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Toimintakulut

-9 381

-9 018

josta ulkoiset

-9 169

-8 980

josta sisäiset

-212

-38

-7 281

-6 716

Toimintakate

Palvelualueen tavoitteet

Perustoimintaa tukevien tukitoimintojen ja asiantuntijapalveluiden järjestäminen osaavasti ja
kustannustehokkaasti

Tukipalvelut ovat helposti tavoitettavia, luotettavia ja nopeasti toimivia
Palvelualueen kriittiset menestystekijät

Tukipalvelujen toimintavarmuuden takaaminen kaikissa tilanteissa

Onnistuminen tuki- ja asiantuntijapalveluiden vasteaikojen hallinnassa
Asia / Tavoite
Toimenpide

Työntekijäkokemuksen
kehittäminen

Sähköisen
lähtöhaastattelun
käyttöönotto
Toimenpide

Sähköisten
palveluiden lisääminen
asiakaskokemuksen ja
tuottavuuden
kehittämiseksi

Maakunnallisten
digitaalisten hankkeiden
läpivienti ja uusien
palvelujen käyttöönotto

Toimenpide

Valmistautuminen
sote-uudistukseen
kiinteistöjen ja irtaimen
näkökulmasta

Kiinteistöjen ja irtaimen
omistusjärjestelyiden
suunnitelman laatiminen

Toimenpide

Etätyön
vakiinnuttaminen
yhdeksi normaaliksi
työnteon tavaksi työn
tuottavuuden ja työssä
viihtymisen
lisäämiseksi

Arvioidaan etätyön
onnistumiset ja
kehittämiskohteet sekä
laaditaan suunnitelma
kehittämistoimenpiteistä
ja toimeenpannaan
suunnitelma
Toimenpide

Resurssitupa vastaa
lyhyisiin ja äkillisiin
poissaoloihin niin, että
sijaiskustannukset
kuntayhtymässä eivät
kasva ja potilas- ja
asiakasturvallisuus
turvataan yksiköiden
ja toiminnan tuntevilla
varahenkilöyksikön
työntekijöillä

Resurssitupa seuraa
sijaisten tarvetta ja
käyttöä sekä antaa
johdolle tietoa johtamisen
tueksi.

Aikataulu

2021

Aikataulu

2021

Aikataulu

2021

Aikataulu

2021

Aikataulu

2021-22

Mittari ja sen tavoitetaso

Toteuma
31.12.2021

Lähtöhaastattelupyyntö
tavoittaa jokaisen lähtevän työntekijän.
Mittari ja sen tavoitetaso

Toteuma
31.12.2021

Kanta-Hämeen soterakenneuudistuksen
valmistelua tukevassa
hankkeessa määritetyt
digitaaliset palvelut on
käyttöönotettu.
Mittari ja sen tavoitetaso

Toteuma
31.12.2021

Suunnitelma on laadittu
ja sen toimeenpano on
aloitettu.

Mittari ja sen tavoitetaso

Toteuma
31.12.2021

Arviointi onnistumisista
ja kehittämiskohteista
on tehty sekä suunnitelma kehittämistoimenpiteistä on laadittu
ja toimeenpantu

Mittari ja sen tavoitetaso
Koko kuntayhtymän
sijaiskustannukset
laskevat vuodesta 2020

Toteuma
31.12.2021
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4.7 Rahoitus
Rahoituksessa käsitellään rahoitusmenojen ja -tulojen lisäksi käyttötalousosaan kuuluvat jäsenkuntien kuntamaksut sekä ulkokuntien maksutuotot.
(1 000 €)
Toimintatuotot

2020

2021

90 676

92 695

Toimintakulut

0

0

Toimintakate

90 676

92 695

7

7

90 683

92 702

Rahoitustuotot ja -kulut
Vuosikate
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5.

Laskelmat
5.1 Tuloslaskelma (ulkoinen)
TP 2019

TA 2020

TA 2021

TS 2022

TS 2023

135 595 657
119 730 474
11 629 956
398 727
3 836 501

136 679 416
121 512 520
11 711 996
327 190
3 127 710

139 822 701
124 675 390
11 915 191
301 140
2 930 980

142 127 862
127 207 862
11 600 000
320 000
3 000 000

144 772 019
129 752 019
11 700 000
320 000
3 000 000

-133 414 239
-54 338 358
-43 964 516
-10 373 842
-8 826 158
-1 547 685
-62 839 186
-46 751 553
-16 087 633
-6 165 884
-3 978 614
-6 092 197

-135 683 236
-54 164 356
-43 983 172
-10 181 184
-8 490 903
-1 690 281
-63 555 360
-47 613 090
-15 942 270
-6 091 740
-5 765 540
-6 106 240

-137 856 921
-55 844 175
-45 097 560
-10 746 615
-8 930 325
-1 816 290
-65 275 781
-49 716 082
-15 559 699
-6 514 160
-4 340 600
-5 882 205

-140 176 862
-56 926 862
-46 000 000
-10 926 862
-9 108 932
-1 817 930
-66 700 000
-51 000 000
-15 700 000
-6 150 000
-4 400 000
-6 000 000

-142 843 019
-58 093 019
-46 956 710
-11 136 309
-9 291 110
-1 845 199
-68 000 000
-52 000 000
-16 000 000
-6 200 000
-4 450 000
-6 100 000

2 181 418

996 180

1 965 780

1 951 000

1 929 000

1 346
20 434
-14 463
-1 225

6 700
16 000
-8 000
-1 300

6 700
16 000
-8 000
-1 300

9 000
16 000
-6 000
-1 000

11 000
16 000
-4 000
-1 000

2 182 765

1 002 880

1 972 480

1 960 000

1 940 000

-2 011 257

-2 002 880

-1 972 480

-1 960 000

-1 940 000

Tilikauden tulos

171 507

-1 000 000

0

0

0

Tilikauden ylijäämä (alij.)

171 507

-1 000 000

0

0

0

Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Asiakaspalvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakate
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot
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5.2 Tuloslaskelma (ulkoinen & sisäinen)
TA 2021
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
josta sisäiset
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Asiakaspalvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
josta sisäiset
Toimintakate

TS 2022

148 465 881
133 318 570
11 915 191
301 140
2 930 980
8 643 180
-146 500 101
-55 844 175
-45 097 560
-10 746 615
-73 572 141
-50 126 642
-23 445 499
-6 860 980
-4 340 600
-5 882 205
-8 643 180

TS 2023

150 771 042
135 851 042
11 600 000
320 000
3 000 000
8 643 180

153 415 199
138 395 199
11 700 000
320 000
3 000 000
8 643 180

-148 820 042 -151 486 199
-56 926 862 -58 093 019
-46 000 000 -46 956 710
-10 926 862 -11 136 309
-74 996 360 -76 296 360
-51 410 560 -52 410 560
-23 585 800 -23 885 800
-6 496 820
-6 546 820
-4 400 000
-4 450 000
-6 000 000
-6 100 000
-8 643 180
-8 643 180

1 965 780

1 951 000

1 929 000

6 700
16 000
-8 000
-1 300

9 000
16 000
-6 000
-1 000

11 000
16 000
-4 000
-1 000

1 972 480

1 960 000

1 940 000

-1 972 480
-1 972 480

-1 960 000
-1 960 000

-1 940 000
-1 940 000

Tilikauden tulos

0

0

0

Tilikauden ylijäämä (alij.)

0

0

0

Rahoitustuotot ja -kulut
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot
Suunnitelman mukaiset poistot
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5.3 Investointisuunnitelma 2021–2023
Hankkeet ja hankinnat
(euroa)

TA
2020

Suunnite
2021

Suunnite
2022

Suunnite
2023

Yhteensä
2021 - 2023

1. ICT
1.1. Ohjelmat ja laitteet
1.2. Potilastietojärjestelmän päivitys

400 000
400 000

600 000
100 000
500 000

400 000
400 000

400 000
400 000

1 400 000
900 000
500 000

2. Rakennushankkeet
2.1 Peruskorjaushankkeet
2.2 Sairaalan toimenpideosan
tekniikan saneeraus
3. Koneet ja kalusto
3.1 Irtaimisto
3.2 Natiivikuvauslaitteisto

650 000
650 000

650 000
650 000

1 250 000
650 000
600 000

1 250 000
650 000
600 000

3 150 000

1 650 000

1 650 000

4 550 000

-1 960 000 -1 940 000

-5 872 480

360 000
100 000
260 000

Yhteensä

1 410 000

1 250 000

Poistot

2 002 880

-1 972 480

5.4 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän investointimenot ja -tulot vuonna 2021

MENOT
1. Atk-hankinnat
Ohjelmat ja laitteet

600 000

2. Rakennushankkeet
Peruskorjaushankkeet

650 000

3. Koneet ja kalusto
Irtaimisto

0

Yhteensä

1 250 000

Poistot

1 972 480

TULOT

LAINOJEN MUUTOKSET
Lainojen lyhennykset
Muutos

-59 258
-59 258
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5.5 Rahoitusosa

TP
2019

TA
2020

TA
2021

TS
2022

TS
2023

2 182 765
2 182 765

1 002 880
1 002 880

1 972 480
1 972 480

1 960 000
1 960 000

1 940 000
1 940 000

-1 337 435
-1 596 994
259 559

-1 410 000
-1 410 000

-1 250 000
-1 250 000

-1 650 000
-1 650 000

-1 650 000
-1 650 000

Toiminnan ja investointien rahavirta

845 330

-407 120

722 480

310 000

290 000

Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen vähennys

-85 570
-85 570

-59 258
-59 258

-59 258
-59 258

-29 646
-29 646

0
0

Vaikutus maksuvalmiuteen

759 760

-466 378

663 222

280 354

290 000

Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
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5.6 Yhteenveto käyttötalouden määrärahoista
Palvelualue

Palvelualue
TA 2020

TA 2021

Aikuissosiaalityö
Toimintatuotot
1 537
1 809
josta ulkoiset
1 537
1 809
josta sisäiset
0
0
Toimintakulut
-15 586
-15 436
josta ulkoiset
-15 510
-15 353
josta sisäiset
-76
-83
Toimintakate
-14 049
-13 627
Terveydenhuolto
Toimintatuotot
39 012
39 636
josta ulkoiset
32 536
32 856
josta sisäiset
6 476
6 781
Toimintakulut
-64 843
-67 291
josta ulkoiset
-58 151
-59 983
josta sisäiset
-6 692
-7 308
Toimintakate
-25 831
-27 655
Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Toimintatuotot
1 808
1 869
josta ulkoiset
1 808
1 869
josta sisäiset
0
0
Toimintakulut
-5 522
-5 630
josta ulkoiset
-5 427
-5 509
josta sisäiset
-95
-121
Toimintakate
-3 715
-3 761
Perhepalvelut
Toimintatuotot
821
808
josta ulkoiset
821
808
josta sisäiset
0
0
Toimintakulut
-11 418
-11 633
josta ulkoiset
-11 144
-11 353
josta sisäiset
-274
-280
Toimintakate
-10 597
-10 825

TA 2020

TA 2021

Vanhuspalvelut
Toimintatuotot
8 800
9 347
josta ulkoiset
8 800
9 347
josta sisäiset
0
0
Toimintakulut
-37 007
-37 492
josta ulkoiset
-36 281
-36 679
josta sisäiset
-726
-813
Toimintakate
-28 207
-28 145
Hallinnon palvelukeskus ja keskushallinto
Toimintatuotot
2 100
2 302
josta ulkoiset
501
439
josta sisäiset
1 599
1 862
Toimintakulut
-9 381
-9 018
josta ulkoiset
-9 169
-8 980
josta sisäiset
-212
-38
Toimintakate
-7 281
-6 716
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Rahoitustuotot
Vuosikate

90 676
0
90 676
7
90 683

92 695
0
92 695
7
92 702
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5.7 Kuntien osuudet kuntamaksuihin vuonna 2020 ja 2021
Kunta

Forssa
Humppila
Jokioinen
Tammela
Ypäjä
Yhteensä

pth
%-osuus
2020
55,9
7,0
13,5
16,8
6,8
100,0

2021
55,7
6,8
13,3
17,3
6,8
100,0

Somero
osuus omista
kuntamaksuista

eurot
2020
9 101
1 137
2 191
2 738
1 107
16 274

2021
10 555
1 291
2 520
3 283
1 291
18 940

357

364

esh
%-osuus
2020
57,2
6,0
13,7
18,2
5,0
100,0

2021
57,8
5,7
13,9
17,1
5,6
100,0

46,2

Forssa
Humppila
Jokioinen
Tammela
Ypäjä
Yhteensä

shp
%-osuus
2020
52,4
6,9
14,6
19,5
6,6
100,0

Forssa
Humppila
Jokioinen
Tammela
Ypäjä
Yhteensä

Shp:n
jäsenmaksu *
2020
2021
348
346
46
45
106
105
124
123
48
48
672
667

2021
53,0
6,1
15,6
18,8
6,6
100,0

eurot
2020
9 557
998
2 283
3 038
841
16 716

2021
9 248
908
2 225
2 730
893
16 003

mtt + pp
%-osuus
2020
64,2
5,7
12,4
13,2
4,5
100,0

39,1

eurot
2020
13 156
1 735
3 680
4 888
1 664
25 123

2021
13 478
1 555
3 960
4 777
1 668
25 438

2021
64,1
5,6
12,1
13,2
5,0
100,0

eurot
2020
3 622
320
699
745
254
5 640

eurot
2020
22 279
2 455
5 173
6 521
2 202
38 631

2021
23 658
2 536
5 471
6 805
2 485
40 954

€
1 379
81
298
284
282
2 323

%
6,19
3,28
5,76
4,35
12,82
6,01

357

364

7

1,96

sop. ohjaus kaikki yhteensä
Muutos Muutos %-osuus
eurot
€
%
2020
2021
2020
2021
57
9,0
55,7
56,1
36 074 37 832
-9
-15,2
6,6
6,1
4 249
4 141
-31
-34,5
13,8
14,1
8 942
9 489
-4
-7,5
17,7
17,3
11 466 11 634
-13
-8,6
6,2
6,4
4 022
4 295
0
0,00
100,0
100,0
64 754 67 392

Muutos
€
1 758
-108
547
168
273
2 638

Muutos
%
4,87
-2,55
6,12
1,47
6,79
4,07

Sosiaalipalvelut + sopimusohjaus + shp
+ ensihoidon kuntamaksu
Muutos
2020
2021
Muutos
%
1 000 € 1 000 €
1 000 €
2,24 Forssa
64 280 66 672
2 392
-17,55 Humppila
8 250
7 459
-791
3,05 Jokioinen
16 635 17 414
779
-4,03 Tammela
20 711 20 524
-187
-2,58 Ypäjä
8 126
8 298
172
-0,59 Yhteensä
118 003 120 368
2 365

Muutos
%
3,72
-9,59
4,68
-0,90
2,12
2,00

14,7

oma ulkopuolinen
Muutos Muutos %-osuus
eurot
€
%
2020
2021
2020
322
2,45
63,9
69,6
639
-180
-10,37
5,9
5,0
59
280
7,61
8,9
5,8
89
-111
-2,27
5,7
5,3
57
4
0,24
15,6
14,3
156
315
1,25
100,0
100,0
1 000

2021
696
50
58
53
143
1 000

2021
811
105
246
289
112
1563

Muutos
%
2,53
0,96
2,07
2,12
1,82
2,22

*Shp laskuttaa jäsenmaksun suoraan jäsenkunnilta
** Sopimusohjauksen nousuun sisältyy 1 milj. € tulostavoitteen kasvua

Forssa
Humppila
Jokioinen
Tammela
Ypäjä
Yhteensä

2021
3 855
337
726
792
301
6 011

2021
57,8
6,2
13,4
16,6
6,1
100,0

Muutos

Muutos**

100,0

Sosiaalipalvelut
Ensihoidon
Muutos kuntamaksu
%
2020
-0,57
791
-2,17
104
-0,94
241
-0,81
283
0,00
110
-0,74
1529

yhteensä
%-osuus
2020
57,7
6,4
13,4
16,9
5,7
100,0

TA 2020 TAE 2021 Muutos
€
€
€
27 415
28 029
614
3 897
3 213
-684
7 452
7 679
227
8 962
8 601
-361
3 994
3 891
-103
51 720
51 413
-307

