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Suunnitelman lähtökohdat 
 

Johdanto 
  
Kuten vuoden 2021, myös vuoden 2022 talousarviota on jouduttu laatimaan erittäin 
haastavassa toimintaympäristössä. Pitkittynyt koronapandemia on näkynyt henkilöstön 
jaksamisessa ja kustannusten kasvussa. Rokote- ja jäljitystoiminta on vaatinut resurs-
seja ja vuoden 2021 aikana on mitattu organisaation venymiskykyä ja ketteryyttä. Li-
säksi vuoteen 2021 heijastelee sairauspoissaolojen nousu, erilaiset rekrytointihaas-
teet, sekä talouden ennustettavuuden heikkous.  
 
Osa sote-laeista astui voimaan heinäkuussa 2021. Hyvinvointialueiden valmistelu on 
alkanut ja ensimmäisinä kuukausina työssä on keskitytty vate-vaiheen valmisteluihin 
sekä luomaan edellytyksiä hyvinvointialueen häiriöttömään aloittamiseen 2023. Tällöin 
sote- ja pela-tehtävien järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointi-
alueille. Uusien aluevaltuustojen on tarkoitus aloittaa toimintansa maaliskuussa 2022. 
Hyvinvointialueiden valmistelu vaatii tasapainoilua nykyisen ja tulevaisuuden välillä - 
ensi vuonna tarvitaan merkittäviä ponnisteluja meiltä kaikilta. On tärkeää, että kehi-
tämme Forssan seudun palveluita samaan aikaan kun osallistumme hyvinvointialueen 
rakentamiseen.  

 
Kuntayhtymässä on meneillään strategian päivitys ja uutta strategiaa 2.0 laitetaan toi-
meen vuoden 2022 aikana. Strategian keskeisinä neljänä keihäänkärkenä ovat asia-
kaslähtöinen hyky, henkilöstön hyvinvointiin panostaminen, omatoimisuuden tukemi-
nen sekä hykyn vetovoiman ja pitovoiman parantaminen. Saavuttaaksemme strategia 
2.0:n tavoitteet, tulee meidän oppia uutta ja nähdä muutokset mahdollisuutena. Stra-
tegian arvot ovat keskeisessä roolissa: ne heijastelevat ja painottavat yhteisen tekemi-
sen hyvää henkeä. Olemme kaikki aktiivisesti tekemässä ja toimeenpanemassa stra-
tegiaa vuodelle 2022. Erityisesti ensi vuonna tavoitteena on, että teemme kaikki yh-
dessä ja strategian mukaisesti töitä uusien ja yhä parempien palveluiden puolesta. Toi-
saalta, strategiaa laadittaessa toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja siksi 
myös strategian on elettävä ajassa – useiden toimenpiteiden toimeenpano tuleekin tar-
kentumaan 2022 aikana.  
 
Kiitän kaikkia strategiatyöhön osallistuneita hyvistä kommenteista ja kehittämisehdo-
tuksista, joita on ilokseni myös henkilöstöltä tullut runsaasti. Otamme mielellämme vas-
taan myös uusia ehdotuksia käytännön, työhyvinvoinnin ja asiakaskokemuksen kehit-
tämiseksi. Toivon kaikille hykyläisille kannustavaa ja uudistavaa ilmapiiriä uusien re-
formien keskellä niin, että olemme jatkossakin kehityksen kärjessä.  
 
Yhtymäjohtaja 
Mikko Komulainen 
FSHKY 
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1.1. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän arvot ja strategia 
 

Hyvinvointikuntayhtymän strategia on hyväksyttävänä yhtymähallituksessa 22.11.2021, 
jonka jälkeen strategia menee hyväksyttäväksi yhtymäkokoukseen. 
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1.2. Vuoden 2022 talousarvion painopisteet 
 

Kuntayhtymän strategisia tavoitteita tukevat vuositavoitteet on esitetty tasapainotetun 
tuloskortin muodossa. Vuoden 2022 painopisteitä ovat strategian mukaiset keihäänkär-
jet: asiakaslähtöisyyden parantaminen, henkilöstönhyvinvoinnin lisääminen, kuntalais-
ten omatoimisuuden tukeminen ja FSHKYn vetovoiman ja pitovoiman parantaminen. 
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Asia / Tavoite 
 
 
 
Asiakaslähtöinen 
FSHKY 
 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoitetaso Toteuma 
31.12.2022

 
Palveluiden tarjontaa ja 
kysyntää arvioidaan 
säännöllisesti ja tehdään 
nopeasti ja joustavasti 
korjauksia palveluihin 
 

 
2022 

 
Tehtyjen asiakastyytyväi-
syyskyselyjen ja saatujen 
asiakaspalautteiden 
perusteella asiakkaat ovat 
olleet tyytyväisiä 
saamiinsa palveluihin. Pal-
velut on pystytty tuottamaan 
lakisääteisessä määrä-
ajassa. 
 

 
      

 
 
 
Omatoimisuuden tu-
keminen 
 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoitetaso Toteuma 
31.12.2022

 
Lisätään kuntalaisten 
omatoimisuutta ja osalli-
suutta esimerkiksi digi-
taalisin apuvälinein 
 
 

 
2022 
 
 
 
 

 
Uusien prosessien määrät 
 
Digitaaliset menetelmät 
 

 
      

 
 
 
Kuntayhtymän 
strategian 
jalkauttaminen 
 
 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoitetaso Toteuma 
31.12.2022

 
Johdon jalkautuminen 
yksiköihin 
 
Strategiaviestintä 

 
2022 

 
Strategian toimeenpano 

 
      

 
 
 
Esimiesten työhyvin-
voinnin edistäminen  

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoitetaso Toteuma 
31.12.2022

 
Kyselyraporttien ja esi-
henkilöiden ehdotusten 
pohjalta toteutetaan 
vuonna 2022 1-2 toi-
menpidettä. 

 
2022 

 
1-2 työhyvinvointia edistä-
vää toimenpidettä toteutettu. 

 
      

 
 
 
Henkilöstön kuulemi-
nen ja osallistami-
nen 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoitetaso Toteuma 
31.12.2022

 
Henkilöstön hyvinvointi-
kyselyn tulosten hyödyn-
täminen työyksikön ke-
hittämisessä henkilöstöä 
osallistavasti. 

 
2022 

 
Kehittämissuunnitelma tai 
osasuunnitelma toteutettu 
vuoden 2022 loppuun men-
nessä. 

 
      

 
 
 
Veto- ja pitovoiman 
parantaminen 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoitetaso Toteuma 
31.12.2022

 
Sisäinen ja ulkoinen 
viestinnän parantaminen 
 
Rekrytointeihin panosta-
minen 

 
2022 

 
Viestintäsuunnitelma 
 
 
Videoiden hyödyntäminen 
rekrytoinneissa 

 
      

 
 
 
Yhteistyön vahvista-
minen hyvinvointi-
alueen valmistelussa 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoitetaso Toteuma 
31.12.2022

 
Hyvinvointialueen val-
misteluun liittyvät tehtä-
vät 

 
2022 

 
Hyvinvointialueen valmiste-
lutoimenpiteet annetussa 
määräajassa

 
      

 
 
 
Hyvinvointikuntayh-
tymän hallittu liik-
keenluovutus hyvin-
vointialueelle 2023 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoitetaso Toteuma 
31.12.2022

 
Kuntayhtymän toimin-
nanselvitys 

 
2022 

 
Suunnitelma liikkeenluovu-
tuksesta. 
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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. Kunta-
lain mukaan kuntayhtymän yhtymäkokouksen tulee päättää kuntayhtymän sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Perusteissa kerrotaan mikä on sisäisen val-
vonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus, mitkä ovat siihen liittyvät tehtävät ja vas-
tuut, kuinka toiminta toteutetaan ja kuinka toimintaa arvioidaan ja kuinka siitä raportoi-
daan. Yhtymähallitus on vahvistanut kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallin-
nan perusteet 3.12.2014. 
 
Riskillä tarkoitetaan tapahtumaa, joka uhkaa hyvinvointikuntayhtymän ja sen palvelu-
alueiden toiminnan jatkuvuutta tai tavoitteiden saavuttamista. Riskienhallinta on koor-
dinoitua toimintaa, jolla hyvinvointikuntayhtymää johdetaan ja ohjataan riskien osalta. 
Riskienhallinta sisältää järjestelmällisiä menettelyjä, joiden avulla tunnistetaan ja arvi-
oidaan kuntayhtymän toimintaan liittyviä riskejä sekä määritellään toimintatavat riskien 
hallitsemiseksi, valvomiseksi ja säännönmukaiseksi raportoimiseksi. Hyvinvointikun-
tayhtymän tahtotila riskienhallinnan tavoitteista, periaatteista ja erityisesti riskien-hal-
lintatyön käytännön toteuttamisesta käy esille kuntayhtymän riskienhallintapolitiikasta, 
joka on vahvistettu yhtymähallituksessa 28.9.2015. Riskienhallintapolitiikka-asiakir-
jassa kuvataan mm. riskienhallinnan periaatteet ja vastuut, kuntayhtymän riskienhallin-
taprosessi sekä sen kytkeytyminen osaksi kuntayhtymän talouden ja toiminnan suun-
nittelua. Riskienhallintapolitiikka muodostaa yhdessä muiden hyvinvointikuntayhtymän 
toimintaohjeiden kanssa kokonaisuuden riskien hallitsemiseksi. Riskienhallintaa tuke-
via ohjelmia ja suunnitelmia ovat mm. turvallisuussuunnitelma, sisäisen valvonnan 
suunnitelma, tietoturvapolitiikka, työsuojelun toimintaohjelma ja valmiussuunnitelmat.  
 
Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan osalta yhtymähallitus vahvistaa vuosittain suun-
nitelmat, joiden pohjalta toimintaa käytännössä toteutetaan. Yhtymähallitus on hyväk-
synyt vuoden 2021 suunnitelmat 14.12.2020. Suunnitelmat päivitetään vuodelle 2022 
ja tuodaan yhtymähallituksen käsiteltäväksi joulukuun kokoukseen. 
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2. Kuntayhtymän alue ja toimipisteet 
 

 
 
 

Kuntayhtymän palveluja annetaan seuraavissa yksiköissä: 
 

  

FORSSA JOKIOINEN
Terveysasema/pääterveysasema Terveysasema
Terveysasema/korkeavaha Asumispalvelukeskus Intalankartano
Sairaala Helmiina
 -päivystypoliklinikka Virastotalo
 -poliklinikat ja osastot  -sosiaalihuollon palvelut
 -radiologia  -ympäristöterveysasema
 -laboratorio  -eläinlääkäriasema
 -sosiaalihuollon palvelut
Purola TAMMELA
Tyykihovi Terveysasema
Rimpikoto Kehitysvamma-asuntola Ruiskoti
Kaupungintalo Ruisluodon palvelukeskus
 -sosiaalihuollon palvelut Kunnantalo
Tukiasumisyksikkö Satama  -sosiaalihuollon palvelut
Työvoitto Lupiini/Iltatuuli
 -sosiaalihuollon palvelut
Teuvola YPÄJÄ
Työvoiman palvelukeskus Terveysasema
Heikanrinteen palvelukeskus Palvelukeskus
Niittyvilla ja Niittyvilllan kerrostalo Kunnanvirasto
Lastenkoti Kaarisilta  -sosiaalihuollon palvelut
Yhteisötalo

SOMERO
HUMPPILA Ympäristöterveydenhuolto
Terveysasema
Kunnanvirasto
 -sosiaalihuollon palvelut

+ Somero (ympäristöterveydenhuolto)

16 781

6 028 

5 050

2 315 

2 189
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Forssan seudun väestö ja väestöennuste 
 
Forssan seudun asukasmäärä on 32 147 Hämeen liiton syyskuun 2021 väestökat-
sauksen mukaan. Tilastokeskuksen vuonna 2021 julkaistun ennusteen mukaan seu-
dun asukasmäärä tulee laskemaan tasaisesti keskimäärin noin 280 henkilöllä vuosit-
tain seuraavan kymmenen vuoden ajan. 
 

 
Kuvio: Forssan seudun ennustettu väestönkehitys vuosina 2021- 2040. (Tilastokes-
kus) 
 
Forssan seudulla reilu puolet väestöstä on työikäisiä. Yli 75-vuotiaiden osuus tulee 
kasvamaan tulevaisuudessa. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan yli 75-vuotiaiden 
määrä kasvaa Forssan seudulla seuraavan kymmenen vuoden aikana nykyisestä rei-
lusta 4 400 henkilöstä noin 6 100 henkilöön. 
 

 
Taulukko: Väestön ikärakenne Forssan seudulla (Tilastokeskus) 

% 0 - 14 15 - 64 65 - 74 75 -
KOKO MAA 13 60 12 14
Forssa 10 52 16 22
Humppila 11 51 17 21
Jokioinen 11 54 16 19
Tammela 12 52 17 20
Ypäjä 9 55 16 20
Kanta-Häme 12 56 14 17
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3. Talousarvion yleisperustelut 

 
Yleinen taloudellinen tilanne  
 
Talouden toipuminen covid-19-pandemiasta on ollut nopeaa kuluvan vuoden keväästä 
alkaen. Varsinkin työllisyys on kohentunut nopeasti. Talouden elpyminen jatkuu syksyllä 
varsinkin niillä toimialoilla, joita rajoitukset vielä tällä hetkellä koskevat. Sen seurauk-
sena talouskasvu pysyy edelleen vahvana loppuvuonna ja jatkuu v. 2022.  
 
Epidemian luonne on muuttunut alkukesän- 2021 jälkeen ja epidemiatilanne voi heiketä 
nopeasti rokotusten etenemisestä huolimatta. Lisäksi virusmuunnokset muuttavat tau-
dinkuvaa ja leviämistä. Kehittyvien maiden heikon kehityksen riski pandemian hoidon 
epäonnistuessa on merkittävä isku maailmantalouden kasvulle. Epidemian pitkittymi-
nen vaikuttaisi toipumista heikentävästi yksityisen kulutuksen kautta ja merkittävimmin 
palveluiden kysynnän kautta. 
 
Sote-uudistuksen myötä syntyvä hyvinvointialueiden sektori aloittaa v. 2023 samoin hie-
man alijäämäisenä suurten investointihankkeiden vuoksi.  
 
Julkisen talouden alijäämä pienenee tänä ja ensi vuonna voimakkaasti, kun talouden 
toipuminen ja nopea työllisyyskasvu lisäävät verotuloja ja pienentävät työttömyysme-
noja. Myös covid-19-epidemiaan liittyvän rahankäytön ja tukitarpeen väistyminen vah-
vistavat julkista taloutta. Talouden väliaikainen elpyminen ei kuitenkaan poista raken-
teellista julkisen talouden epätasapainoa. 
 
Pääministeri Marinin hallituksen käynnistämät elvytystoimet ja hallitusohjelman mukai-
set toimet ovat nostaneet julkiset investoinnit korkealle tasolle ja kuluvana vuonna ne 
kasvavat vielä hieman lisää. 
 
Covid-19 epidemia kasvatti julkisen talouden alijäämän suureksi viime vuonna. Julkista 
taloutta heikensivät talouden taantuma sekä monet epidemian vuoksi toteutetut tukitoi-
met. Taantuman jälkeinen ripeä talouskasvu kohentaa julkista taloutta kuluvana 
vuonna, mutta julkisen talouden alijäämä pysyy suurena. Talouskasvu ja epidemian 
vuoksi päätettyjen tukitoimien voimakas vähentyminen vahvistavat julkista taloutta vielä 
2022. Julkinen talous jää kuitenkin ripeän suhdannepyrähdyksen jälkeen yhä alijää-
mäiseksi. Siten julkisessa taloudessa vallitsee edelleen rakenteellinen menojen ja tulo-
jen välinen epätasapaino. 
 
Julkisen talouden merkittävimmät riskit linkittyvät edelleen yleiseen talouskehitykseen. 
Covid-19-epidemian mahdolliset uudet virusmuunnokset voivat hidastaa talouden toi-
pumista ja heikentää julkista taloutta hidastuneen talouskasvun ja epidemiaan liittyvien 
menojen mahdollisen uuden kasvun myötä. 

 
 
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän taloudellinen tilanne 
 
Hyvinvointikuntayhtymän taloudellinen tilanne on tulevana vuonna edelleen suhteelli-
sen vakaa. Taseessa on noin 1 miljoonaa ylijäämää. Kuntayhtymällä ei ole merkittäviä 
lainoja rahoituslaitoksilta ja kassatilanne on hyvä. Suunnitteilla ei ole merkittäviä inves-
tointeja, eikä lainanotolle ole toistaiseksi tarvetta.  
 
Hyvinvointikuntayhtymässä on ollut tuottavuusohjelma, jolla on pyritty hillitsemään kun-
tamaksujen nousua. Tuottavuusohjelmaa tarkennetaan vuonna 2022 ja tuottavuuteen 
liittyviä toimenpiteitä laaditaan palvelualueilla. 
 
Vuoden 2022 talousarvio on laadittu siten, että sairaanhoitopiirin kuntalaskutus pysyy 
vuonna 2021 annetuissa arviossa eikä uusia ylityksiä tulisi. 



11
  

 
Talousarvioon sisältyvät taloudelliset riskit 

 
Talousarviossa koronapandemian vaikutuksia on vaikea arvioida. Epidemia tulee var-
masti vaikuttamaan myös vuonna 2022, mutta olettamuksena on, että se saadaan hal-
lintaan vuoden 2022 aikana ja, että suojaintarvikkeiden tai koronatestien kustannukset 
jäävät vuotta 2021 pienemmiksi. Nykyisen koronapandemiatilanteen pitkittyminen tai 
paheneminen ovat riskejä talousarviolle.    
 
Tuottavuusohjelman toimenpiteisiin liittyy luonnollisesti riski niiden toteutumisesta. On 
syytä varautua siihen, että tuottavuusohjelmaan esitettävät toimenpiteet eivät tuota 
suunniteltua tulosta. Sen vuoksi on tärkeää, että tuottavuusohjelma on jatkuva prosessi, 
jossa toimintaa kehitetään jatkuvasti. 

 
Talousarvion 2022 tuottoihin vaikuttaa 1.7.2021 voimaan astunut asiakasmaksulakiuu-
distus. Perusterveydenhuollon hoitajavastaanottokäyntien sekä alaikäisten poliklinikka-
käyntien muuttuminen maksuttomiksi alentaa asiakasmaksukertymää. Riski kohdistuu 
enemmän sosiaalipalveluihin, joissa vaikutus on arviolta 1 miljoonaa euroa vuonna 
2022.   
 
Taloussuunnittelua koskevat säännökset 
 
Kunnan ja kuntayhtymän taloutta koskevat säännökset on koottu kuntalain (410/2015) 
110 - 120 pykäliin. Talousarvion ja -suunnitelman valmistelusta, rakenteesta ja sisäl-
löstä sekä sen hyväksymisestä, muuttamisesta ja sitovuudesta säädetään kuntalain 
110 pykälässä. Valtuuston tai yhtymäkokouksen on vuoden loppuun mennessä hyväk-
syttävä 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 en-
simmäinen vuosi. 
 
Talousarvion rakenne 
 
Talousarviossa esitetään kuntayhtymään kuuluvien toimintojen suunnitelmat, käyttöta-
lous ja tuloslaskelmat sekä investoinnit ja kuntamaksut. Talousarvio koostuu käyttöta-
lous- ja tuloslaskelmaosasta sekä investointi- ja rahoitusosasta.  Talousarvion ja -suun-
nitelman laadinnassa on soveltuvin osin noudatettu JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien 
talousarvio ja -suunnitelma -suositusta. 
 
Suunnitelmavuodet 
 
Hyvinvointikuntayhtymän taloussuunnitelma on tehty vuosille 2022–2024.  
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen lakiluonnosten mukaan uudet hyvinvointialu-
eet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alusta. 
 
Jäsenkuntien laskutus 
 
Jäsenkuntien/osajäsenkunnan kaikki terveydenhuollon/ympäristöterveydenhuollon las-
kutus, lukuun ottamatta sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta perimää jäsenmaksua, tapah-
tuu Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän toimesta. Laskutus tapahtuu 1/24 erissä 
eli kaksi kertaa kuukaudessa kokonaissopimuksen mukaisesta kuntakohtaisesta sopi-
mushinnasta. Sopimusohjauksen eli terveyspalvelujen osalta kuntien maksuosuudet tu-
levan vuoden budjetissa määräytyvät kuntien kahden ja puolen vuoden hinnaston mu-
kaisen käytön suhteessa. Vuoden 2022 suhteelliset maksuosuudet määräytyvät vuo-
sien 2019, 2020 ja vuoden 2021 kuuden ensimmäisen kuukauden hinnaston mukaisen 
käytön suhteessa. 
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Sosiaalihuollon palvelutuotannossa laskutus perustuu tuotteistettujen palveluiden käyt-
töön, joiden hinta määräytyy omakustannusperiaatteella. Sosiaalipalveluiden kustan-
nukset laskutetaan ennakkoon 1/24 erissä. Ennakkolaskutus perustuu talousarviossa 
esitettyihin arvioihin palveluiden käytöstä ja niiden tuottamisen kustannuksista. Osavuo-
sikatsausten yhteydessä toukokuussa ja syyskuussa annetaan ennuste koko vuoden 
laskutuksesta. Mahdollisesti kertyvä yli- tai alijäämä palautetaan kunnalle tai peritään 
lisämaksuina todellisien kustannuksien mukaisesti viimeistään tilinpäätöksen yhtey-
dessä. 
 
Kalliin hoidon tasausmenettelyä sovelletaan sairaanhoitopiirin palveluihin ja sen ulko-
puolelta hankittaviin ostopalveluihin. Kuntayhtymän omaan toimintaan ja sen kautta las-
kutettavaan ulkopuoliseen hoitoon tasausmenettelyä ei sovelleta.  
 
Tuotot 
 
Kuntayhtymän ulkoiset toimintatuotot ovat 146,3 miljoonaa euroa. Kuntamaksut kasva-
vat viime vuodesta 2,8 prosenttia, ja niiden osuus tuotoista on 128,3 miljoonaa. Asia-
kasmaksut tulevat olemaan edellistä vuotta pienemmät, joka johtuu 1.7.2021 voimaan 
astuneesta asiakasmaksulain muutoksesta. Talousarviossa 2022 valtiokonttorin kor-
vauksiksi rintamaveteraanien palveluista on arvioitu 0,6 miljoonaa euroa. Kotikuntakor-
vausten arvioidaan kasvava ja olevan 2,1 miljoonaa euroa. 
 
Koronakustannusten syyskuu-joulukuu 2021 osalta valtionavustushaku aukeaa vuoden 
2022 alussa. Tässä vaiheessa on vaikea arvioida haettavan avustuksen suuruutta, eikä 
niitä ole sen vuoksi kirjattu talousarvion tuottoihin. 
 
Kulut 
 
Toimintakulut ovat 145,6 miljoonaa euroa ja kasvua vuoden 2021 alkuperäiseen talous-
arvioon verrattuna on 7,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 talousarvioon on tehty 2 lisä-
talousarviota yhteensä 3,9 miljoonaa euroa, jonka jälkeen vuoden 2022 kasvu on 2,8%. 
Toisaalta korona-avustustuloja lisätalousarvioihin on odotettavissa 3,8 miljoonaa euroa. 
 
Henkilöstökulut ovat 57,5 miljoonaa euroa. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopi-
muksen mukaisten palkankorotusten kustannusvaikutukseksi on arvioitu 1,5% prosent-
tia.  
 
Palveluiden ostot ovat 71,1 miljoonaa euroa, joista Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin 
kuntamaksujen osuus ensihoito mukaan lukien on 30,1 miljoonaa euroa. Palvelusete-
lien määräraha on 1 283 300 euroa. Palveluiden ostoihin sisältyvän työvoiman vuok-
rauksen määrärahat ovat 0,7 miljoonaa euroa, jotka pysyvät vuoden 2021 talousarvion 
tasolla.  
 
Investoinnit 
 
Investointeina käsitellään yli 10 000 euron hankintoja. Irtaimiston osalta hankinnat to-
teutetaan ensisijaisesti leasingsopimuksin. 
 
Investoinneissa keskitytään peruskorjausinvestointeihin. Suunnitelmavuosien inves-
toinnit kuuluvat hyvinvointialueelle, jonka vuoksi niitä ei ole huomioitu suunnitelmavuo-
sien talousarviossa. 
 
 
Lainanotto 
 
Vuodelle 2022 ei ole suunniteltu otettavaksi lainaa. Kuntayhtymän kassatilanne on hyvä 
ja investointisuunnitelmassa ei ole niin isoja investointeja, että lainanotolle olisi tarvetta. 
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Talousarvion sitovuustaso 
 
Talousarvion sitovia eriä ovat yhtymähallitusta koskien käyttötalousosassa esitetty toi-
mintakate sekä toiminnalliset tavoitteet. Muita sitovia eriä ovat investointimenojen lop-
pusumma. Tuloslaskelmaosan sitovia eriä ovat rahoitustulojen ja -menojen erotus. Ta-
lousarvion käyttösuunnitelmassa yhtymähallitus voi hallintosäännön nojalla siirtää toi-
mivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. 
 
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan tuloslaskelmatasolla kuukausittain yhtymä-
hallitukselle. Kuukausiraportti sisältää myös toteumaennusteen koko vuodelle. Osavuo-
sikatsaukset raportoidaan kolmen kuukauden välein. 
 
Tilivelvolliset 
 
Yhtymäkokous on vahvistanut kokouksessaan 22.9.2021 (33 §) kuntalain 125 §:n tar-
koittamiksi tilivelvollisiksi viranhaltijoiksi valtuustokaudelle 2021–2025 yhtymäjohtajan, 
talousjohtajan, palvelualuejohtajat sekä tulosyksiköiden päälliköt/johtajat. 
 
Tilivelvollisten nimeäminen ennakolta ei kuitenkaan rajaa tilintarkastajaa ottamasta kan-
taa tilivelvollisuuteen aina tapauskohtaisesti. Viime kädessä harkinta siitä, ketkä ovat 
tilivelvollisia, on katsottu olevan tilintarkastuskertomuksen antavalla tilintarkastajalla. 
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4. Palvelualuekohtaiset suunnitelmat vuonna 2022 
 

Palvelualueiden toiminnalliset tavoitteet ja niiden kytkeytyminen kuntayhtymän strate-
giaan esitetään tasapainotettujen tuloskorttien (BSC) avulla. 
 
Käyttötalousosan palvelualuekohtaisiin määrärahoihin ja tuloarvioihin sisältyvät myös 
sisäisen laskutuksen erät. Sisäisenä laskutuksena käsitellään seuraavia eriä:  

 
Laboratorio 3 510 347 € 
Laitehuolto 731 940 € 
Varahenkilöt 1 042 107 € 
Välinehuolto 424 423 € 
Radiologia 1 998 623 € 
Lääkehuollon rivimaksut 337 016 € 
Keskusvaraston rivimaksut 271 894 € 
Kuntoutus 997 189 € 

Yhteensä 9 313 539 € 
 

Lisäksi suoritehintoihin vyörytetään sisäisinä laskennallisina erinä ns. yleiskustannuk-
sia. Näistä merkittävimmät ovat hallinnon kustannukset, jotka vyörytetään kustannus-
paikoille nettomenojen suhteessa. Tietohallinto vyörytetään henkilökunnan lukumää-
rän mukaan ja sisäisen vuokran vyöryttämiseen käytetään painotettuja neliömääriä. 
Sisäiset vuokrat sisältävät kiinteistöjen ylläpito- ja käyttökustannukset sekä pääoma-
kustannuksista poistot, mutta pääomavuokra ei sisällä pääoman tuottovaatimusta. 
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4.1 Aikuissosiaalityön palvelualue 
 

Aikuissosiaalityön palvelualueelle kuuluvat aikuisten sosiaalityön palvelut, terveyden-
huollon sosiaalityön palvelut, rikos- ja riita-asioiden sovittelu sekä vammaispalvelut si-
sältäen asumispalvelut, päivätoimintapalvelut ja muut vammaispalvelut.  
 
Aikuisten sosiaalityö sisältää muun muassa neuvontaa, ohjausta, aktivointisuunnitel-
mien tekemistä, sosiaalista kuntoutusta, työllistämis- tai koulutustoimenpiteisiin ohjaa-
mista sekä täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen käsittelyä ja välitystilien hoita-
mista. Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat tekevät tiivistä yhteistyötä kuntien työllistä-
mispalvelujen kanssa. Aikuissosiaalityön tulosyksikön jatkuva painopiste on työttömyy-
den vähentämiseen liittyvien palvelujen kehittäminen yhteistyössä kuntien työllisyyspal-
velujen, TE-toimiston ja muiden toimijoiden kanssa. Työvoiman palvelukeskuksen toi-
minta on osa Kanta-Hämeen monialaista palvelukeskusta ja MYP:n palveluja kehitetään 
Kanta-Hämeessä yhteisen johtajan ja johtoryhmän johdolla. Seudulla on valmisteilla yh-
teinen työllisyyden hoidon ekosysteemin rakentaminen. Forssan nuorten palvelut hoi-
detaan keskitetysti Forssan kaupungin perustamassa Ohjaamossa, jossa aikuissosiaa-
lityöstä mukana on sosiaaliohjaaja ja nuorisoneuvoja. Muiden kuntien osalta nuorten 
palvelut kuuluvat aikuissosiaalityöntekijöille.  
 
Kotouttamistyöhön kuuluu kiintiöpakolaisten, turvapaikan saaneiden ja perheenyhdistä-
misten myötä tulleita asiakkaita. Kotouttamistiimiä on tarvetta laajentaa kasvaneen asia-
kasmäärän vuoksi ja tiimiin on esitetty lisättäväksi vuoden 2022 alusta sosiaalityönteki-
jän vakanssi, koska asiakasryhmässä on myös paljon erityistä tukea tarvitsevia asiak-
kaita. Asiakkaiden palveluprosesseja työstetään koko kuntayhtymän osalta, jotta monia-
lainen ja saumaton palveluketju toteutuu. Myös erityiskustannuskorvausprossia kehite-
tään, koska siihen liittyy laajasti kuntayhtymän ja muiden sote-toimijoiden palveluja.  Ko-
touttamo2-hanke on Hämeenlinnan kaupungin hallinnoima ja hankkeessa kehitetään 
maakunnallisesti kotouttamistyön palveluja. Hanke on alkanut 2021 syksyllä. 
 
Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun tarve on kasvussa ja Forssan seudun hy-
vinvointikuntayhtymä on mukana maakunnallisessa mielenterveysasiakkaiden asumis-
palvelukilpailutuksessa. Keskeisenä painopisteenä on asiakkaiden osallisuuden ja elä-
mänhallinnan tukeminen mm. aikuissosiaalityön asumisen ohjaajan tuella. Haasteena 
aikuissosiaalityössä on muodollisesti pätevien sosiaalityöntekijöiden rekrytointi.  
 
Terveydenhuollon sosiaalityön palvelut hoidetaan keskitetysti kuten tähänkin asti. Ter-
veydenhuollon sosiaalityön tiimiin kuuluu myös potilasasiamiestoiminta ja sen keskittä-
mistä maakunnalliseksi palveluksi jo vuonna 2022 selvitetään. Rikos- ja riita-asioiden 
sovittelu on Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hallinnoimaa palvelua ja sovitte-
lun ohjaajat toimivat koko Kanta-Hämeen alueella. Palvelun siirtämistä toiselle palvelun-
tuottajalle selvitellään vuoden 2022 aikana, koska se ei ole siirtymässä sote-palvelujen 
mukana hyvinvointialueelle vuonna 2023. Vapaaehtoisia sovittelijoita koulutetaan tar-
peen 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 Joki-
oisilla (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 kul-
jetuspalvelujen keskitetystä välityksestä vastaa Tampereen Aluetaksi Oy. Maakunnalli-
sen kuljetuspalvelukeskuksen välitettäviin kuljetuksiin kuuluvat vaikeavammaisten kul-
jetukset, sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset ja terveydenhuoltolain mukaiset kiireet-
tömät taksilla tehtävät potilassiirrot. Nykyinen sopimus päättyy 6/2022 ja uutta 
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kilpailutusta valmistellaan. Vammaispalveluissa henkilökohtaisen avun palvelutarve on 
edelleen kasvamassa ja palvelun turvaamiseksi käytetään myös ostopalveluja, jotka on 
kilpailutettu. 
 
Vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa on paljon subjektiivisia oikeuksia eli pal-
velut on pakko myöntää, mikäli laista tulevat kriteerit asiakkaan kohdalla täyttyvät. Vam-
maispalvelujen palvelutarve kasvaa ja myös kalliita erityispalveluja on ostettu tarpeen 
niin vaatiessa. Palvelualueella ostopalvelujen osuus kustannuksista on noin 50 %.  Pal-
velualueella tehdään yhteistyötä muiden palvelualueiden kanssa, jotta omat yksiköt saa-
daan mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön ja kalliita ostopalveluja voitaisiin välttää. 
Hyvinvointialuevalmistelu on keskiössä vuonna 2022 ja työskentelyyn varataan aikaa ja 
mahdollisuuksia osallistua laajasti eri asiantuntijoiden osalta. Hyvinvointialuevalmiste-
lussa huomioidaan jo aikaisemmin tehty maakunnallinen kehittäminen ja valmistelu. 

 
Käyttötalousosa (1000 €) 

 

 2021 2022 

Toimintatuotot 1 809 1 679 

    josta ulkoiset 1 809 1 679 

    josta sisäiset 0 0 

Toimintakulut -15 436 -16 523 

    josta ulkoiset -15 353 -16 425 

    josta sisäiset -83 -98 

Toimintakate -13 627 -14 844 
 

 
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 
 
 
 
Hyvinvointialueen valmiste-
luun liittyvissä osa-alueissa 
onnistutaan ja. Palvelujen 
saavutettavuus on hyvällä 
tasolla ja Forssan seudulla 
on tarvittavat ja monipuoli-
set palvelut. 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoi-
tetaso 

Toteuma 
31.12.2022

 
Ollaan aktiivisesti mu-
kana rakentamassa hy-
vinvointialuetta eri työ-
ryhmissä ja osallistutaan 
kehittämistoimintaan ja 
koulutuksiin. 
 
Henkilöstölle tiedotetaan 
aktiivisesti valmistelun 
etenemisestä. 

 
Vuosi 2022 

 
Henkilöstön edustajia 
on kattavasti eri työ-
ryhmissä ja valmiste-
lussa. 
 
Tarvittavat tiedot on 
toimitettu hyvinvointi-
alueen valmisteluun 
annetuissa aikatau-
luissa. 

 
      

 
 
 
Erityiskustannuskorvausten 
laskuttaminen ja koordi-
nointi on ajan tasalla 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoi-
tetaso 

Toteuma 
31.12.2022

 
Prosessi on kuvattu ja 
vastuut kuntayhtymän 
palvelujen osalta sovittu

 
Vuosi 2022 

 
Kaikki kustannuskor-
vauksiin kuuluvat asi-
akkaat on kartoitettu 

 
      

 
 
 
Forssan seudulla on eri toi-
mijoiden yhteinen työllisyy-
denhoidon ekosysteemi, 
jolla voidaan vaikuttaa 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoi-
tetaso 

Toteuma 
31.12.2022

 
FSHKY:n työntekijät ovat 
mukana prosessin kehit-
tämisessä ja toimintaan 

 
Vuosi 2022 

 
Työllisyydenhoidon 
ekosysteemi aloittaa 
vuoden 2022 aikana 
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seudulliseen työllisyystilan-
teeseen. 

varataan riittävät resurs-
sit 

ainakin jollain tasolla 
toimintansa. 

 
 
 
Toimivat maakunnalliset 
kuljetuspalvelut      

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoi-
tetaso 

Toteuma 
31.12.2022

 
Osallistutaan toimeenpa-
non seurantaan ja työ-
ryhmiin. Asiakkaille tie-
dotetaan aktiivisesti. 

 
Vuosi 2022 

 
Reklamaatioiden 
määrä vähenee ny-
kyiseen tilanteeseen 
verrattuna. 

 
      

 
 
 
Palvelut tuotetaan 
taloudellisesti ja suunnitel-
mallisesti. 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoi-
tetaso 

Toteuma 
31.12.2022

 
Panostetaan kilpailutus-
ten onnistumiseen ja so-
pimusneuvotteluihin eri 
palveluissa. Mietitään yh-
teisiä ratkaisuja toisten 
palvelualueiden ja mui-
den toimijoiden kanssa 

 
Vuosi 2022 

 
Talousarviossa ei tule 
ylityksiä. 

 
      

 

 
 

 
4.2 Terveydenhuollon palvelualue 

 
Vuonna 2022 palvelualueen toiminnan painopisteinä ovat panostaminen rekrytointiin, 
asiakkaiden palveluiden saatavuuden ja asiakaskokemuksen parantaminen, hoitajave-
toisen toiminnan jatkaminen, henkilöstön hyvinvointi, kehittämistoiminnan jatkaminen 
ja etäpalveluiden lisääminen.  
 
Rekrytoinnissa panostamme sekä hakijakokemukseen että työnantajamielikuvaan pa-
nostamalla. Käytämme rekrytoinnissa erilaisia kanavia ja viestinnällisiä keinoja tavoit-
taaksemme hakijoita.  
 
Asiakkaiden palveluiden saatavuuden parantamiseen kiinnitämme huomiota muun 
muassa jatkamalla hoitajavetoista toimintaa. Tällöin potilas saa vastaanottoajan hänen 
tarpeensa mukaiselle terveydenhuollon ammattilaiselle. Hoidon tarpeen arvioinnin pe-
rusteella potilaat valikoituvat tarpeenmukaisten ammattilaisten vastaanotolle ja oikea 
aikaisesti. Perusterveydenhuollossa lääkäreiden lisäksi potilaiden vastaanottoja teke-
vät sairaanhoitajat, fysioterapeutit ja ns. mipa-hoitajat.  
 

Tunnusluvut 2022 Forssa Humppila JokioinenTammela Ypäjä FSHKY
Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet 300 30 80 85 38 533

Asumisen ohjaajan suoritteet/30 min, käynti 1 500 100 150 50 110 1 910

Kriisiasunnon asumispäivät 250 10 10 10 10 290

Tukiasumisyksikkö Sataman as.päivät 4 345 0 0 730 0 5 075

Välitystiliasiakkaat 45 7 15 25 4 96

TL&P keskustelut 15 5 10 10 5 45

TL&P neuvonpidot 20 5 10 10 4 49

Kotouttamistyön asiakkaat (kiintiöpakolaiset ja turvapaikan 
saaneet)

131 5 13 13 5 167

Vaikeavammaisten palveluasumisasiakkaat 19 6 8 4 4 41

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluasiakkaat 325 37 60 73 31 526

Henkilökohtaisen avun asiakkaat 117 20 28 30 17 212

Kehitysvammaisten ostettu palveluasuminen/vrk 8 200 3 200 3 500 2 540 720 18 160

Kehitysvammaisten tuettu asuminen/30 min. käynti 2 450 0 516 120 0 3 086

Kehitysvammaisten ohjattu asumispalvelu/hpv 6 205 0 1 095 3 650 2 555 13 505

Kehitysvammaisten tehostettu palveluasuminen oma 
tuotanto (sis. tilapäishoidon)/hpv

5 475 470 0 0 10 5 955

Lasten tilapäishoito (Teuvola)/hpv 580 55 20 60 0 715

Kehitysvammaisten päivätoiminta/toimintapäivä 3 100 540 630 840 525 5 635
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Kehittämistoimintaa jatketaan edelleen tuottavuusohjelman mukaisesti sekä jatkuvasti 
kehittäen lisää toiminnallisia muutoksia palvelualueen sisällä ja yhdessä muiden pal-
velualueiden kanssa. Vuonna 2021 alkanutta kroonisen haavahoidon mallin pilotointia 
jatketaan. 
 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella olemme tehneet yhdessä hoitopolkuja ja nii-
den tekemistä jatketaan palveluiden yhdenmukaistamiseksi. Yhteistyötä jatketaan 
Kanta-Hämeen keskussairaalan kanssa edelleen.  
 
Erilaisia digitalisaation mahdollisuuksia otetaan käyttöön mm. etävastaanottotoimintaa 
kehittäen.  
 
Henkilöstön hyvinvointiin panostetaan ja hyödynnetään vuoden 2021 henkilöstöky-
selyä. Henkilöstön hyvinvoinnilla on vaikutusta myös rekrytointien onnistumiseen ja 
asiakkaiden saamaan kokemukseen palvelusta.  
 
Valmistaudumme maakunnallisen toiminnan aloittamiseen palveluitamme vahvista-
malla ja sujuvoittamalla. 
 
Taloudellisina haasteina voimme pitää ostopalveluiden käytön lisäämistä, mikäli rekry-
toinnin jäävät toteutumatta. Covid19 -pandemian jatkuminen voi lisätä hoitovelan syn-
tymistä ja potilaiden hoitoon hakeutumista sekä kustannuksia vuodeosastohoidon, 
näytteenoton ja siihen liittyvien tarvikkeiden osalta. Asiakasmaksulain muutosten vai-
kutukset voivat osaltaan lisätä taloudellista painetta. 
 

Käyttötalousosa (1 000 €) 
 

 2021 2022
Toimintatuotot 39 636 44 083 

    josta ulkoiset 32 856 36 815 

    josta sisäiset 6 781 7 268 

Toimintakulut -67 291 -72 292 

    josta ulkoiset -59 983 -64 362 

    josta sisäiset -7 308 -7 930 

Toimintakate -27 655 -28 209 
 
 

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 mark-

kinoinnissa 
 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     
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Asia / Tavoite 
 
 
 
Potilaiden hoitoon 
pääsyn turvaaminen 
ja lähipalveluiden säi-
lyttäminen 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoi-
tetaso 

Toteuma 
31.12.2022

 
Vastaanottotoiminta 
toiminta vastaa seutu-
kunnalla asuvien tarpeita. 
 
 
Sopimukset KHKS ja 
TAYS vastaanottoa pitä-
vien lääkäreiden kanssa

 
2022 

Hoitotakuu toteutuu 
 
 
</=7pv pth 
 
 
Sopimuksia KHKS:n 
kanssa lisätään luku-
määräiseesti 

 
      

 
 
 
Osaavan henkilöstön 
hyvinvointi ja rekry-
tointi 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoi-
tetaso 

Toteuma 
31.12.2022

 
Henkilöstö voi hyvin työs-
sään 
 
 
 
Osaavan henkilöstön rek-
rytointi 

 
2022 

Sairauspoissaolojen 
väheneminen vuo-
teen 2020 ja 2021 
verrattuna 
 
 
Vakanssien hakija-
määrä 5 hakijaa/ 
haku

 
      

 
 
 
Digitaalisten palvelui-
den (Oma olo, etävas-
taanotto) hyödyntämi-
nen potilastyössä, tie-
dottamisessa sekä 
markkinoinnissa 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoi-
tetaso 

Toteuma 
31.12.2022

 
Luodaan mahdollisuudet 
etävastaanottotyöhön 
 
 
Oma olo-palvelun käyt-
töönotto eri yksiköissä 
 
 
Viestintä www-sivuilla, 
lehdissä ja somessa 

 
2022 

 
Etävastaanottoja lisä-
tään vs. vastaanotto 
lkm 
 
Oma olo -palvelun yh-
teydenottojen lkm > 5 
000 kpl 
 
Viestintään lehdessä 
ja somessa väh.  2 x 
vuodessa  

 
      

 
 
 
Asiakastyytyväisyyden 
lisääminen   

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoi-
tetaso 

Toteuma 
31.12.2022

 
Lisätään koulutusta asia-
kastyytyväisyyden lisää-
miseen 
 
 
 
Asiakaspalautteiden kä-
sittely ja toimenpiteiden 
laadinta yksiköissä   

 
2022 

Koulutukseen osallis-
tuminen 100% / yk-
sikkö 
 
NPS 
 
Viikkopalaverissa tai 
osastotunnilla syste-
maattisena asiana 
asiallistalla 

 
      

 
 
 
Hoitoketjujen sujuvoit-
taminen   

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoi-
tetaso 

Toteuma 
31.12.2022

 
Prosessien kuvaaminen 

 
2022 

 
Kolme prosessia ku-
vattuna 

 
      

 
 
 
Kustannusten hallinta
  

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoi-
tetaso 

Toteuma 
31.12.2022

 
Haavatuotteiden hinnoit-
telu 

 
2022 

 
Osastoilla tuotteet 
hinnoiteltu 

 
      

 
 
 
Tilastointi 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoi-
tetaso 

Toteuma 
31.12.2022

 
PTH:n lääkäreiden DG:n 
merkintä 
 
Tilastointi todellisen toi-
minnan mukainen

 
2022 

 
Kattavuus > 85% 
 
Kattavuus > 85% 
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Potilasturvallisuuden 
lisääminen 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoi-
tetaso 

Toteuma 
31.12.2022

 
Käsihygienian parantami-
nen 
 
HaiProjen läpikäynti 
 
Lääkeosaamisen lisäämi-
nen 

 
2022 

 
Käsidesien kulutus 
vuoden 2021 tasolla 
tai enemmän (plo) 
 
ns. Mustalaatikko -
testitulos 100% / yk-
sikkö 
 
HaiProjen läpikäynti 
yksiköissä viikkopala-
vereissa / osastotun-
neilla 
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Perusterveydenhuollon suoritesuunnitelma 
 

 
   

TOTEUMA SUUNNITE SUUNNITE
tot 20 / suun 21 /

2020 2021 2022 suun 22 suun 22
PÄIVYSTYS 13 840 17 000 16 000 15,6 % -5,9 %
AVOHOITO

- avosairaanhoito, käynnit 45 378 54 500 54 500 20,1 % 0,0 %
- avosairaanhoito, puhelut 53 943 22 000 27 000 -49,9 % 22,7 %

ERITYISTOIMINNOT
- välineneuvonta, käynnit 757 750 750 -0,9 % 0,0 %
- ravitsemusterapia 377 200 400 6,1 % 100,0 %

OSAAMISKESKUS
Intensiivikuntoutus
- hoitopäivät 2 514 2 850 2 500 -0,6 % -12,3 %
- hoitojaksot 146 140 120 -17,8 % -14,3 %
Jaksottaishoito
- hoitopäivät 3 750 2 850 3 600 -4,0 % 26,3 %
- hoitojaksot 343 350 330 -3,8 % -5,7 %
Saattohoito
- hoitopäivät 525 600 200 -61,9 % -66,7 %
- hoitojaksot 27 30 10 -63,0 % -66,7 %

KUNTOUTUS
- yksilöterapiatapahtumat 13 593 15 000 15 400 13,3 % 2,7 %

SUUN TERVEYDENHUOLTO
- käynnit 38 232 45 500 45 500 19,0 % 0,0 %

TERVEYSVALVONTA
- tarkastus 1 291 1 300 1 300 0,7 % 0,0 %
- eläinlääkintähuolto, käynnit 5 255 5 000 5 260 0,1 % 5,2 %
- eläinsuojelu, maksava asiakas 82 100 85 3,7 % -15,0 %
     - eläinsuojelu, eläin 105 125 110 4,8 % -12,0 %

SOMERON TERVEYSVALVONTA
- tarkastus 471 600 500 6,2 % -16,7 %
- eläinlääkintähuolto, käynnit 2 797 2800 2700 -3,5 % -3,6 %

Muutos%
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Erikoissairaanhoidon suoritesuunnitelma 
 

 
 

  

TOTEUMA SUUNNITE SUUNNITE
tot 20 / suun 21 /

2020 2021 2022 suun 22 suun 22
KIRURGIA

- poliklinikkakäynnit 5 161 6 100 6 000 16,3 % -1,6 %
- hoitopäivät 4 544 5 000 5 000 10,0 % 0,0 %
- hoitojaksot 864 1 000 1 000 15,7 % 0,0 %

SISÄTAUDIT
- poliklinikkakäynnit 7 084 7 300 7 300 3,0 % 0,0 %
- avosairaala 3 521 3 750 3 850 9,3 % 2,7 %
- hoitopäivät 8 266 9 200 9 400 13,7 % 2,2 %
- hoitojaksot 1 573 2 200 2 000 27,1 % -9,1 %

NAISTENTAUDIT
- poliklinikkakäynnit 660 1 000 800 21,2 % -20,0 %

SYNNYTYKSET
- poliklinikkakäynnit 27 60 30 11,1 % -50,0 %

LASTENTAUDIT
- poliklinikkakäynnit 1 341 1 500 1 250 -6,8 % -16,7 %

DIALYYSI
- käynnit 1 754 1 800 1 900 8,3 % 5,6 %

NEUROLOGIA
- käynnit 787 850 850 8,0 % 0,0 %

ONKOLOGIA
- käynnit 1 596 1 300 1 700 6,5 % 30,8 %

KORVATAUDIT
- käynnit 440 500 500 13,6 % 0,0 %

IHOTAUDIT
- käynnit 594 650 700 17,8 % 7,7 %
- valohoitokäynnit 508 650 550 8,3 % -15,4 %

SILMÄTAUDIT
- käynnit 2 152 1700 2500 16,2 % 47,1 %

LABORATORIOTUTKIMUKSET 305 222 335 000 305 000 -0,1 % -9,0 %
RÖNTGENTUTKIMUKSET 20 271 24 000 19 500 -3,8 % -18,8 %

- joista magneettitutkimukset 2 153 2 100 2 250 4,5 % 7,1 %
POLIKLIININEN KIRURGIA 633 600 700 10,6 % 16,7 %
VÄLINEHUOLTO

- toimitetut tuotteet 19 400 18 000 20 000 3,1 % 11,1 %

Muutos%
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4.3. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelualue 
 

Aikuispsykiatrian yksiköissä päästään toivottavasti vuoden 2022 aikana tarjoamaan väes-
tölle riittäviä mielenterveyspalveluita, joille koronapandemian jälkeen on valtakunnallisesti 
todettu olevan paljon tarvetta. Paikallisesti palveluiden tarjonnassa on ollut haastetta myös 
henkilökuntavajauksen takia viimeisen vuoden aikana, nyt ainakin hoitohenkilökunnan 
osalta tilanne näyttää paranevan, psykologien rekrytointi on vaikeampaa ja lääkärityövoi-
man osalta joudutaan osittain käyttämään ostopalvelulääkäreitä myös ensi vuonna. Tär-
keänä tekijänä rekrytoinnissa nähdään työnantajan tuki kouluttautumiseen ja riittävään 
työnohjaukseen.  Mahdollisesti edelleen jatkuva työvoimavaje on otettu huomioon vuoden 
2022 suoritesuunnitteita laadittaessa ja polikliinisten käyntien suunnitetta alentaa osaston 
11 poliklinikkakäyntien väheneminen korvaushoitokäytännön muutoksen myötä. 
 
Koronapandemian myötä jouduttiin toimintaa sopeuttamaan ja osa uusista käytännöistä, 
mm. mahdollisuus etäkontakteihin, pyritään jättämään käyttöön.  Ryhmämuotoisia hoitoja 
jouduttiin supistamaan ja niiden käyttöä toivottavasti päästään taas lisäämään, samoin yh-
teistyötä kolmannen sektorin kanssa. 
 
Vuoden 2022 aikana valmistellaan SOTE-uudistusta, mikä vaatii työpanosta hyvinvointialu-
een palveluiden ja niiden porrastuksen suunnitteluun.  Tavoitteena on säilyttää lähipalve-
luina sekä perustason matalan kynnyksen palvelut että psykiatrisen erikoissairaanhoidon 
ja kuntoutuksen palvelut vaikeasti ja pitkäaikaisesti sairastaville. Myös osaston 11 toimin-
nan jatkuminen vaikeasti sairastavien ja päihdeongelmaisten tukiosastona nähdään edel-
leen tärkeänä. 
 
Lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikoilla pyritään v. 2022 aikana vastaamaan hoitotakuun 
rajoissa ja mahdollisimman nopeasti lisääntyneeseen palveluiden kysyntään koronarajoit-
teiden poistumisen/vähenemisen jälkeen. Tämän tavoitteen edesauttamiseksi on välttämä-
töntä huolehtia henkilöstön hyvinvoinnista, mikä tarkoittaa mm. riittävien resurssien turvaa-
mista, yksilöllistä joustavuutta, mahdollisuutta vaikuttaa omaan ja yksikön työhön, työhyvin-
voinnista huolehtimista ja mahdollisuutta osallistua työnohjaukseen ja koulutuksiin. Vuoden 
2022 aikana osallistutaan mahdollisuuksien mukaan SOTE – uudistuksen valmisteluun hy-
vinvointialueella tavoitteena säilyttää lasten- ja nuorisopsykiatriset palvelut lähipalveluina 
Forssan seudulla. 
 
Jotta palveluiden lisääntyneeseen kysyntään on ollut mahdollista vastata, lastenpsykiatrian 
poliklinikalla on 8/2021 aloittanut määräaikaisessa työsuhteessa sairaanhoitaja, jonka va-
kanssin vakinaistaminen on välttämätöntä v. 2022. Lastenpsykiatrian poliklinikalla erikois-
tuvan lääkärin työsuhteen vakinaistaminen on myös välttämätöntä, koska lastenpsykiatrian 
erikoislääkäri/ylilääkärin työmäärä on suuri ja työvoiman rekrytoinnissa on valtakunnalli-
sesti haasteita erityisesti lääkäreiden ja psykologien osalta. Nuorisopsykiatrian poliklinikalla 
on aloittanut v. 2021 aikana kaksi uutta sairaanhoitajaa edellisten työntekijöiden siirryttyä 
toisiin työtehtäviin. Nuorisopsykiatrian erikoislääkärin rekrytointi tulee ajankohtaiseksi v. 
2022 keväällä. Nuorisopsykiatrian poliklinikalla on ollut suuria haasteita hoitotakuussa py-
symiseen v. 2021 aikana, jonka vuosi nuoret ja heidän perheensä joutuvat odottamaan 
palveluihin pääsyä aiempaa pidempään. Tämän tilanteen helpottaminen vaatisi henkilöstö-
resurssin lisäämistä. 
 
Koronapandemian aikana lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikoilla käytettiin paljon etä-
kontakteja (mm. Teams) asiakasneuvotteluissa. Etäkontaktit jatkuvat tulevaisuudessa 
niissä neuvotteluissa, joissa ne koetaan tarkoituksenmukaisiksi ja riittäviksi. V. 2022 aikana 
lasten- ja nuorisopsykiatrian työryhmistä osallistutaan myös neuropsykiatrisesti oirehtivien 
lasten ja nuorten hoitopolkujen suunnitteluun yhteistyössä oppilas- ja kouluterveydenhuol-
lon sekä perheneuvolan ja lastentautien kanssa. Yhteistyössä lastentautien kanssa kehite-
tään somaattisista pitkäaikaissairauksista tai psykosomaattisesti oirehtivien lasten palve-
luita. Lisäksi lasten ja nuorisopsykiatrian poliklinikoilla kartoitetaan lasten, nuorten ja heidän 
vanhempiensa kokemuksia lasten- ja nuorisopsykiatrisista palveluista. 
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A-klinikan työntekijät osallistuvat Kanta-Hämeen Tulevaisuuden sosiaali- terveyskeskus-
hankkeen työpajoissa huumeiden käyttäjien palveluprosessin ja alaikäisten päihdetyön ke-
hittämiseen sekä monialaisen työn kehittämisvalmennukseen. Henkilökunta osallistuu 
ajankohtaisiin koulutuksiin ja hankkii osaamista vastatakseen asiakaskunnan muuttuviin 
palvelutarpeisiin. Päihdelääkärin työ järjestetään edelleen ostopalveluna ja sopimus Addik-
tumin kanssa on päättymässä 28.2.2022.  A-klinikan asiakkuudessa on paljon palveluita ja 
erityistä tukea tarvitsevia asiakkaita. On tarve sujuvoittaa työkykyarviointia (terveydenhoito 
+ mipa) ja lisätä hoitajakonsultaatiota monisairaiden A-klinikan asiakkaiden osalta (soma-
tiikka, psykiatria, päihde). C-hepatiittihoitoa järjestetään osana huumeidenkäyttäjän hoitoa.  
 
Korona-ajan vuoksi siirtyneet kehittämiskohteet mm. kotiin vietävien palveluiden kehittämi-
nen (kotikatko) otetaan työn alle. Tavoite on järjestää avokuntoutuskurssi yhteistyössä ai-
kuissosiaalityön kanssa sosiaalisena kuntoutuksena ja/tai käynnistää muuta ryhmätoimin-
taa.  A-klinikan työryhmä ideoi ja osallistuu ehkäisevän päihdetyön tehtäviin kuntien ehkäi-
sevän päihdetyön yhdyshenkilöiden kanssa. A-klinikka jatkaa yhteistyötä FinFamin. 
 
Jatkamme sekä terveydenhuollon palvelualueella että mielenterveys -ja päihdepalvelualu-
een palvelualueella Tulevaisuuden sote -työryhmissä toiminnan kehittämistä ja valmistau-
dumme muutokseen hyvinvointialueelle siirtymiseen. 

 
Käyttötalousosa (1 000 €) 
 

 2021 2022

Toimintatuotot 1 869 1 773 

    josta ulkoiset 1 869 1 773 

    josta sisäiset 0 0 

Toimintakulut -5 630 -5 763 

    josta ulkoiset -5 509 -5 644 

    josta sisäiset -121 -119 

Toimintakate -3 761 -3 990 
 
 

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  

 Tarpeenmukaisten lähipalveluiden säilyminen mielenterveys- ja päihdeasiakkailla 
 Jokaisen työntekijän sitoutuminen oman ammattitaidon kehittämiseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön 
 Valmius ottaa käyttöön uusia toimintatapoja ja muuttamaan toimintaa tarpeenmukaisesti 
 Yhteistyön onnistuminen palvelualueen sisällä ja palvelualueiden välisillä rajapinnoilla 
 

Asia / Tavoite 
 
 
 
Omaa palvelutuotantoa 
vahvistetaan lähipalve-
luna    
 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoi-
tetaso 

Toteuma 
31.12.2022

 
Vastataan asukkaiden 
kasvavaan mielenter-
veys- ja päihdehoidon 
tarpeeseen 
 

 
2022 

 
Työntekijäresurssit li-
sääntyvät tai pysyvät 
ennallaan. 

 
      

 
 
 
Henkilöstön osaamisen 
kehittäminen ja tukemi-
nen 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoi-
tetaso 

Toteuma 
31.12.2022

 
Koulutussuunnittelu. 
Mahdollistetaan yksilölli-
set koulutukset ja työn-
ohjaukset  

 
2022 

 
Toteutunut koulutus. 
Työnohjausten seu-
ranta. 
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Forssan alueella säilyy 
perus- ja erityistason 
mielenterveys- ja päih-
depalvelut 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoi-
tetaso 

Toteuma 
31.12.2022

 
Osallistutaan aktiivisesti 
hyvinvointialueen valmis-
telutyöhön  

 
2022 

 
Osaava henkilöstö 
rekrytoitu. Vakans-
sien määrä säilyy vä-
hintään 2021 tasolla 

 
      

 
 
 
Talousarvion toteutu-
minen suunnitelmalli-
sesti 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoi-
tetaso 

Toteuma 
31.12.2022

 
Toteumaa seurataan 
kuukausittain ja käynnis-
tetään tarvittavat toimen-
piteet.  

 
2022 

 
Tulosyksiköittäin ta-
lousarvion seuranta 

 
      

 
 

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen suoritesuunnitelma 
 

 
 
 
 
 
  

TOTEUMA SUUNNITE SUUNNITE
tot 20 / suun 21 /

2020 2021 2022 suun 22 suun 22
AIKUISPSYKIATRIA

- pkl-käynnit, 13 383 16 200 15 000 -12,1 % 7,4 %
   joista poliklinikka 4 618 5 700 5 700 -23,4 % 0,0 %
   joista os 11 1 286 1 500 300 76,7 % 80,0 %
   joista tehostettu avohoito 7 479 9 000 9 000 -20,3 % 0,0 %
- hoitopäivät vuodeosastoilla, 3 192 4 000 3 800 -19,0 % 5,0 %
  joista yleislääketieteen hpvt 821 550 550 33,0 % 0,0 %
- hoitojaksot 428 400 400 6,5 % 0,0 %

LASTEN- JA NUORTENPSYKIATRIA
- lastenpsykiatriakäynnit 1 585 1 300 1 500 5,4 % -15,4 %
- nuorisopsykiatriakäynnit 2 704 2 400 2 500 7,5 % -4,2 %

MIELENTERVEYSTYÖN 
PERUSPALVELUT

- mipa-sairaanhoitaja, käynnit 2 306 2 150 2 150 6,8 % 0,0 %
- psykologitoiminta, käynnit 0 400 400 0,0 %

A-KLINIKKA
- käynnit 10 262 10 000 9 200 10,3 % 8,0 %

Muutos%
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4.4. Perhepalvelujen palvelualue 
 

Kansallisen sosiaali- ja terveysuudistuksen tarkoituksena on taata yhdenvertaiset pal-
velut kaikille suomalaisille. Kanta-Hämeen alueella hallitusohjelman mukaista sote-uu-
distusta valmistellaan kahdessa hankkeessa; Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 
ja sote-rakenneuudistus. FSHKY:n perheiden palveluita kehitetään tulevan hyvinvointi-
alueen osalta näissä molemmissa hankkeissa edelleen.  

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-hankkeessa keskitytään lapsiperhepalvelujen 
osalta perhekeskuksen ja matalan kynnyksen mielenterveys –ja päihdepalvelujen kehit-
tämiseen. Jälkimmäisen osalta oppilashuollon palvelut (koulukuraattori, -psykologi ja –
terveydenhoitaja) muodostavat tärkeän perustason ammattilaisten joukon, joiden osaa-
mista pyritään jatkossa entistä vaikuttavammin hyödyntämään nuorisoikäisten lasten 
mielenterveyskysymyksissä. THL:n toteuttama kouluterveyskysely kerää kattavasti tie-
toa lasten ja nuorten elinoloista ja terveydentilasta kahden vuoden välein. Kouluterveys-
kyselyn tulokset osoittavat, että erilaiset mielenterveyden haasteet (mm. ahdistus) ovat 
lisääntyneet merkittävästi vuodesta 2019 vuoteen 2021 myös Forssan seudulla. Masen-
nuksen hoitoon tarkoitettu IPC-lyhytterapiamenetelmä laajenee vuoden 2022 aikana 
seudun kaikkien kuntien alueelle kouluissa toteutettavaksi ja myös toisen asteen oppi-
laitosten opiskelijoiden tarjolle. Lisäksi heti vuoden alussa oppilashuollon väki kouluttau-
tuu ahdistuksen hoidon menetelmiin. Lainsäädäntövalmistelussa on oppilaskohtainen 
mitoitus koulukuraattori- ja psykologitoimintaan, jonka on tarkoitus tulla voimaan vuoden 
2022 alussa. Riittävän koulupsykologiresurssin varmistamiseksi perustetaan vuonna 
2022 uusi koulupsykologin vakanssi, joka sijoittuu 2.asteelle.  

Perhekeskustoiminta jatkuu toisaalta Forssan pääterveysaseman perhekeskuksessa, 
mutta myös verkostomaisesti toimien kuntien terveysasemilla ja yhteistyössä muiden 
lapsille ja perheille suunnattujen palvelujen kanssa. Perhekeskuksen toiminnassa pai-
nottuvat vahvasti peruspalvelujen helppo saavutettavuus ja saatavuus, sekä riittävä ja 
asiakaslähtöinen tuki. Erityisesti neuropsykiatrisista vaikeuksista kärsivät lapset ja hei-
dän perheidensä tuen tarve vaativat jatkossa systemaattisempaa toimintatapaa. Tätä 
kehittämistyötä tullaan vuoden 2022 aikana jatkamaan, osittain osana hyvinvoin-
tialuevalmistelua. Kehittämisen tulee tapahtua lisäksi monialaisesti. 

Terveyden edistämistyön yksikön toiminnassa oli vuoden 2021 aikana vahvasti mukana 
koronarokottaminen. Erityisesti aikuisneuvolan terveydenhoitajien työpanosta suunnat-
tiin tähän merkittävään tehtävään. Koronarokotusten kolmas vaihe tulee jatkumaan vielä 
pitkästi vuoden 2022 puolella. Kuntalaisten terveydenhoidon ja -edistämisen vuoksi 
vuonna 2022 pyritään siihen, että rokotukset hoidetaan siihen tehtävään rekrytoidun 
henkilöstön turvin, eikä muissa tehtävissä olevia terveydenhoitajia käytettäisi ainakaan 
merkittävällä tavalla. Sortohaan rokotuspiste jatkaa toimintaansa ainakin huhtikuun lop-
puun saakka. Muuttuneisiin tilanteisiin ja rokotustarpeeseen reagoidaan joustavasti. 

Kuntayhtymän lastensuojelun sisällöllinen ja rakenteellinen kehittäminen käynnistyi syk-
syllä 2018 systeemisen lastensuojelun toimintamallin osalta. Systeeminen toimintamalli 
tuo systeemisen ja perheterapeuttisen ajattelun, välineet ja rakenteet lastensuojelun 
käyttöön. Työn sisällöllinen kehittäminen jatkuu, ja vuoden 2022 aikana laaditaan suun-
nitelma siitä, miten systeeminen työote jalkautetaan myös lastensuojelun kanssa tiiviisti 
yhteistyötä tekeviin muihin lapsiperhepalveluihin. Lainsäädäntövalmistelussa on myös 
lastensuojelun sosiaalityöntekijämitoitus, joka rajaa asiakasmäärän siten, että yhdellä 
sosiaalityöntekijällä voi olla enintään 35 asiakaslasta vastuullaan. Tällä pyritään varmis-
tamaan, että työntekijäkohtainen asiakasmäärä pysyy kohtuullisena. Tällä on vaikutusta 
paitsi työn lapsikohtaiseen vaikuttavuuteen, mutta myös työntekijän jaksamiseen ja sitä 
kautta työssä viihtyvyyteen. 
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Käyttötalousosa (1 000 €) 
 

 2021 2022

Toimintatuotot 808 1 111 

    josta ulkoiset 808 1 111 

    josta sisäiset 0 0 

Toimintakulut -11 633 -12 657 

    josta ulkoiset -11 353 -12 421 

    josta sisäiset -280 -236 

Toimintakate -10 825 -11 546 
 
 

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 mo-

niammatillista osaamista ja yhteistyötä hyödyntävät palvelut. Pääpaino on varhaisessa tukemisessa ja hyvin-
voinnin 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 
 
 
 
Lasten, nuorten ja 
perheiden palvelut 
ovat ennaltaehkäise-
viä, terveyttä ja hy-
vinvointia edistäviä 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoite-
taso 

Toteuma 
31.12.2022

 
Varmistetaan peruspalve-
lujen saatavuus ja helppo 
saavutettavuus seudulli-
sessa perhekeskuksessa. 
 
Lisätään perustason mie-
lenterveysosaamista oppi-
lashuollossa ja perhekes-
kuksessa. 

 
12/2022 

 
Lastensuojeluasiak-
kuuksien määrä laskee. 
 
Lähetteiden määrä psy-
kiatriaan laskee. 

 
      

 
 
 
Moniammatillinen 
verkostotyö toteutuu 
kaikissa palvelualu-
een toiminnoissa 
lapsi –ja perhelähtöi-
sesti 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoite-
taso 

Toteuma 
31.12.2022

 
Toteutetaan Lapset pu-
heeksi-menetelmäkoulu-
tusta säännöllisesti ja tue-
taan toimintamallin käyt-
töönottoa työpajoilla ja me-
netelmätyönohjauksella.

 
12/2022 

 
Lapset puheeksi-neu-
vonpitojen ja -keskuste-
lujen määrä kasvaa 
edelliseen vuoteen ver-
rattuna. 

 
      

 
 
 
Lastensuojelun ja 
perhesosiaalityön 
laatu ja vaikuttavuus 
ovat hyvällä tasolla 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoite-
taso 

Toteuma 
31.12.2022

 
Lisätään sosiaalityönteki-
jöiden määrää ja varmiste-
taan kelpoisuusehdot täyt-
tävien työntekijöiden pysy-
vyys. 
 
Laaditaan toimintaohjelma 
systeemisen mallin edistä-
miseksi palvelualueella ja 
koko kuntayhtymässä.

 
12/2022 

 
Lastensuojelun sosiaali-
työntekijöiden mitoitus 
täyttyy. 
 
Toimintaohjelma on laa-
dittu. 
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Palvelualueen toi-
minta on kustannus-
tehokasta 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoite-
taso 

Toteuma 
31.12.2022

 
Talousarvion toteutumista 
ja ennustetta seurataan ja 
arvioidaan kuukausittain. 
Mahdollisiin ylityksiin rea-
goidaan nopeasti. 

 
Kuukausittain 

 
Seuranta ja arviointi on 
toteutunut. 

 
      

 
 
 
Palvelualueen työ-
tehtävissä työskente-
lee tarvittavat kelpoi-
suusehdot täyttävä, 
riittävä määrä henki-
löstö 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoite-
taso 

Toteuma 
31.12.2022

 
Tehostetaan rekrytointia 
yhdessä viestintäasiantun-
tijan kanssa. Otetaan rek-
rytoinnissa käyttöön uusia 
sosiaalisen median kana-
via. 
Varmistetaan laadukas pe-
rehdyttämisohjelma kai-
kissa yksiköissä 

 
12/2022 

 
Henkilöstön määrä on 
mitoitusten ja kelpoi-
suusehtojen mukainen. 

 
      

 
 

Tunnusluvut 2022 Forssa Humppila Jokioinen Tammela  Ypäjä FSHKY
Perhetyön suoritteiden lukumäärä 8 200 900 2 000 2 100 1 200 14 400
Kotipalvelun suoritteiden lukumäärä 4 900 1 250 1 700 3 400 900 12 150
Uusien yhteydenottojen määrä perhe-
neuvolaan 

90 8 37 25 15 175

Oppilashuollon määräaikojen toteutumi-
nen (%) 

100 100 100 100 100 100

Huostassa olevien määrä (31.12.2020) 59 1 7 12 3 82
Perhehoidon hoitovuorokaudet 19 500 1 800 2 000 1 900 1 490 26 690
Laitoshoidon hoitovuorokaudet 5 500 450 1800 250 300 8 300
Lastensuojeluilmoitusten määrä 370 40 100 110 25 645
SHL:n ilmoitusten määrä 100 20 50 40 10 220
Lastensuojelutarpeen selvitysten mää-
räaikojen toteutuminen (%) 

100 100 100 100 100 100

 
 
Perhepalvelujen suoritesuunnitelma 
 

 

TOTEUMA SUUNNITE SUUNNITE
tot 20 / suun 21 /

2020 2021 2022 suun 22 suun 22

- perheneuvola, käynnit 2 591 1 500 1 500 42,1 % 0,0 %
- oppilashuolto, käynnit 1 486 2 700 2 700 -81,7 % 0,0 %

PUHETERAPIA
- puheterapia, käynnit 1 736 1 800 1 800 -3,7 % 0,0 %

Neuvola-, koulu- ja opiskeluth
- terveyden edistäminen, käynnit 30 721 33 500 44 500 -44,9 % -32,8 %

Muutos%

PERHENEUVOLA JA OPPILAS-/
OPISKELIJAHUOLTO
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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 sekä seudullisten ikäihmisten palveluita koskevien tavoitteiden mukaisesti. 
 
Vanhuspalveluiden palvelualueella jatketaan vuonna 2022 laajaa ikääntyneiden palve-
luita koskevaa toiminta- ja palvelurakennemuutosta; sen toteuttamista yhdessä perus-
kuntien kanssa. 
 
Forssan seudulla ikääntyneiden palvelut ovat olleet merkittävissä määrin ympärivuoro-
kautista hoivaa painottavat. Seudulla on pitkäaikaishoidon kattavuus 75-vuotta täyttä-
neillä ollut pidempään yli 10 % ko. väestöstä. Vuoden 2020 tilinpäätöstilanteessa ra-
kenne- ja toimintamuutosten avulla ollaan päästy ko. kattavuudessa jo 8,3 %:n tasolle. 
Sipilän hallituksen soteuudistuksen valmistelun aikana tehtiin Kanta-Hämeessä ikäänty-
neiden palveluiden valmistelua tulevaisuuteen monesta näkökulmasta. Tässä verkosto-
yhteistyössä tehtiin mm. linjauksia rakenteellisista ja toiminnallisista tavoitteista ottaen 
huomioon yhteiskunnallisen tavoitteen tukea ikääntyneen mahdollisimman hyvää, ter-
vettä ja toimintakykyistä elämää kotona sekä yhteiskunnan mahdollisuuden erilaisten re-
surssien valossa ylläpitää palvelurakenteita. Forssan seudulla palvelualueen palvelura-
kenne- ja toimintamuutostyössä pyritään toteuttamaan ko. tavoitteita ja ottamaan samalla 
uusia toimintamalleja käyttöön paikallisesti tunnistettujen muutos- ja kehittämistoimenpi-
teiden 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 toi-
mintojen käyttöönotto (mm. etäkäynnit), tietojohtamisen kehittäminen sekä seudun en-
naltaehkäisevät toimet ja palvelut, joihin eri yhteiskunnan toimijat osallistuvat. 
 
Vanhuspalveluiden palvelualueella henkilöstö on merkittävin resurssi palvelujen tuotta-
misessa. Valtakunnallisesti ja Forssan seudulla koetaan ammattitaitoisen henkilökunnan 
saatavuuden jyrkkä huonontuminen niin sijaisuuksiin kuin vakituisiin työsuhteisiin ja tä-
män haasteen kanssa työskentely vaatii useiden erilaisten menetelmien käyttöönottoa 
kuntayhtymässä ja jatkossa hyvinvointialueella. 
 
Palvelualueen rakenteiden muututtua suunnitellusti merkittävästi, jatkomuutosten toteut-
tamisen sujuvuus hidastuu todennäköisesti. Näissä tilanteissa täytyy etsiä uusia keinoja 
tehdä asioita jo toimeenpantujen uudistusten lisäksi ja rinnalle. Lisäksi Covid-19 pande-
mia näyttää vaikuttaneen vähintäänkin vuoden 2021 lopulta katsottuna ikääntyneiden toi-
mintakykyyn negatiivisesti: palveluihin hakeudutaan toimintakyvyn huononnuttua huo-
mattavissa määrin enemmän kuin pandemiaa edeltävänä aikana. Palvelualueen muu-
tosta on toteutettu koko ajan asiakkaiden tilanteita ja toimintaympäristöä arvioiden ja näin 
vastuullisesti tulemme toimimaan myös jatkossa. 
 
Käyttötalousosa (1 000 €) 

 

 2021 2022

Toimintatuotot 9 347 8 196 

    josta ulkoiset 9 347 8 196 

    josta sisäiset 0 0 

Toimintakulut -37 492 -38 108 

    josta ulkoiset -36 679 -37 423 

    josta sisäiset -813 -685 

Toimintakate -28 145 -29 912 
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Palvelualueen tavoitteet 

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

 Toiminta- ja palvelurakennemuutoksen suunnitelmallinen toteuttaminen prosessien vaikuttavuutta seuraten 
 Henkilöstö pysyy ja voi hyvin 

 
Palvelualueen kriittiset menestystekijät  

 Organisaation ja palvelualueen perustehtävään ja toiminnan kehittämiseen sitoutunut henkilöstö 
 Toimiva ja tehokas resurssipoolijärjestelmä henkilöstön saatavuushaasteiden aiheuttamien merkittävien 

riskien vähentämiseksi 
 Asumispalvelujen palvelurakenteen keventäminen; asiakas- ja palveluohjauksen tehokas toiminta, kuntou-

tumista tukevien prosessien käyttöönotto ja vaikuttavuus 
 Ennaltaehkäisevien toimintojen, palveluiden ja ikääntyneiden asumisen vaihtoehtojen kehittäminen yhteis-

työssä seudun eri toimijoiden kanssa 
 

Asia / Tavoite 
 
 
 
Asumispalvelujen pal-
velurakennemuutok-
sessa edetään vuoden 
2022 osalta suunnitel-
man mukaisesti. 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen ta-
voitetaso 

Toteuma 
31.12.2022

 
Winkkeliosasto Intalankar-
tanon palvelukeskuksesta 
muuttuu laitospalvelusta te-
hostetuksi palvelu-
asumiseksi. Tavoitteena li-
säksi vähentää paikkamää-
rää 25:stä 20:een. 
 
Intalankartanon palvelu-
keskuksesta 18-paikkainen 
Onnela osasto muuttuu pit-
käaikaisyksiköstä lyhytai-
kaisyksiköksi. 
 
Ypäjän palvelukeskuksen 
(20/22 paikkainen) laitos-
palveluosaston toiminta 
loppuu. 
 
Vuoden 2022 jälkeen Fors-
san seudulla ei ole laitos-
palvelutuotantoa ympäri-
vuorokautisessa hoivassa 
vaan kaikki on tehostettua 
palveluasumista. 

 
Toteutuu tammi-
kuun 2022 loppuun 
mennessä. 
 
 
 
 
 
Toteutuu 12/22 lop-
puun mennessä. 
 
 
 
 
Toteutuu 12/22 lop-
puun mennessä. 
 
 
 
Toteutuu 12/22 lop-
puun mennessä. 

 
Toteutunut aikatau-
lun mukaisesti. 
 
 
 
 
 
 
Toteutunut aikatau-
lun mukaisesti. 
 
 
 
 
Toteutunut aikatau-
lun mukaisesti. 
 
 
 
Toteutunut aikatau-
lun mukaisesti. 

 
      

 
 
 
Asumispalveluissa ja 
kotona asumista tuke-
vissa palveluissa hyö-
dynnettäviä kuntoutu-
mista tukevia proses-
seja seurataan 
 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen ta-
voitetaso 

Toteuma 
31.12.2022

 
Kuntoutumis- ja arviointi-
jaksot. 
 
 
 
 
 
Aktivoiva kotikuntoutumi-
nen -toimintamalli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akuutin tehostetun kotikun-
toutumisen -toimintamalli. 

 
Koko vuosi osavuo-
sikatsaus aikatau-
lussa. 
 
 
 
 
Koko vuosi osavuo-
sikatsaus aikatau-
lussa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koko vuosi osavuo-
sikatsaus aikatau-
lussa.

 
Asiakkaiden luku-
määrän ja heidän 
osaltaan palvelutar-
peiden kehittymisen 
seuranta. 
 
Asiakkaiden luku-
määrän ja heidän 
osaltaan palvelutar-
peen jatkon seu-
ranta a) säännöllis-
ten kotihoidon asi-
akkaiden ja b) 
omaishoitoperhei-
den osalta erikseen. 
 
 
Asiakkaiden ja hei-
dän palvelutar-
peidensa jatkon 
seuranta. 
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Intervention kehittäminen 
yhteistyössä terveyden-
huollon toimijoiden kanssa. 
 
Varhaisen tunnistamisen ja 
ennakoivan kuntoutumisen 
toimintamalli. 

 
 
 
Koko vuosi osavuo-
sikatsaus aikatau-
lussa. 
 

 
 
Asiakkuuksien ja 
heidän tilanteidensa 
jatkoseuranta. 

 
 
 
Asiakas- ja palveluoh-
jauksen uuden toimin-
tamallin käyttöönoton 
arviointi (tavoite siirtyy 
vuodelta 2021 ko-
ronaepidemian aiheut-
taman implementoinnin 
viivästymisen vuoksi) 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen ta-
voitetaso 

Toteuma 
31.12.2022

 
Suunniteltujen toimintamal-
lin osa-alueiden käynnisty-
misen ja toteutumisen seu-
ranta ja arviointi 

 
Koko vuosi 2022, 
osavuosikatsaus-
rytmi 

 
Toimintamallin osa-
alueiden sisältöjen 
toteutumisen arvi-
oinnin toteutuminen 
osana palvelualu-
een jotityöskente-
lyä. 
 

 
      

 
 
 
Kotiin annettavien pal-
veluiden prosessien ke-
hittäminen sekä uusien 
toimintamallien ja tek-
nologioiden käyttöön-
otto niiden vaikutta-
vuutta seuraten 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen ta-
voitetaso 

Toteuma 
31.12.2022

 
Etäkäyntien osuuden seu-
raaminen kotiin annetta-
vien palveluiden käyn-
neistä. Asiakasmäärien 
seuranta. 
 
 
Avaimeton ovenavaus -jär-
jestelmän käyttöönotto: kai-
kille uusille asiakkaille. 
Ovien saneeraustarpeet ar-
vioidaan erikseen. 
 
 
 
 
Turvapalvelun toteutumi-
nen seudulla. 
 
 
 
Lääkeautomaattien hyö-
dyntäminen kotona asu-
mista tukevissa palve-
luissa. 

 
Koko vuosi 2022. 
 
 
 
 
 
 
Koko vuosi 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/22 mennessä. 
 
 
 
 
Koko vuosi 2022 

 
Etäkäyntien osuus 7 
% kotihoidon käyn-
tien kokonaismää-
rästä 12/2022 men-
nessä. 
 
 
Avaimeton ove-
navausjärjestelmä 
käytössä vähintään 
85 %:lla kotihoidon 
säännöllisistä asiak-
kaista vuoden 2022 
loppuun mennessä. 
 
 
Palvelukokonaisuu-
den kilpailutus to-
teutettu, sopimukset 
solmittu ja toiminta 
käynnissä. 
 
Alueella on käy-
tössä 27 lääkeauto-
maattia. 

 
      

 
 
 
Tiedolla johtamisen ke-
hittäminen ja vahvista-
minen 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen ta-
voitetaso 

Toteuma 
31.12.2022

 
RAI -mittariston käyttämi-
nen toiminnan seurantaan 
sekä kehittämisen suunnit-
teluun ja toteuttamiseen. 
Sovitaan aikataulu, tavat ja 
toimenpiteet, joita toteute-
taan tulosyksiköissä ja pal-
velualueen johtotiimissä. 
 
Vertaiskehittämisen ja re-
surssityökalun tuottaman 
tiedon ja materiaalin hyö-
dyntäminen kotihoidon toi-
minnan seuraamisessa, ar-
vioimisessa ja kehittämi-
sessä. Suunnitellaan ja to-
teutetaan systemaattisesti. 
 
Asiakas- ja palveluohjauk-
sen toiminnanohjausjärjes-
telmän tuottaman tiedon ja 
materiaalin hyödyntäminen 

 
Koko vuosi 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koko vuosi 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koko vuosi 2022. 
 
 
 

 
Toteutunut syste-
maattisesti em. ai-
katauluissa. 
 
 
 
 
 
 
Toteutunut syste-
maattisesti em. ai-
katauluissa. 
 
 
 
 
 
 
Toteutunut syste-
maattisesti em. ai-
kataulussa. 
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palvelu- ja hoitoketjujen ke-
hittämisessä sekä palve-
luohjauksen tiimissä, että 
palvelualueen johtami-
sessa. 
 
Asumispalvelujen ja koti-
hoidon palveluiden laatu- ja 
vaikuttavuusmittaristojen 
kehittäminen ja hyödyntä-
minen osana NHG:n koko-
amia valtakunnallisia ver-
kostoja. 
 

 
 
 
 
 
 
Koko vuosi 2022. 

 
 
 
 
 
 
Saatavaa tietoa 
omasta ja muiden 
toiminnasta hyödyn-
netään tulosyksi-
köissä verkoston 
käynnistymisen ai-
kana täsmentyvillä 
mittareilla ja tavoilla. 

 
 
 
Seudulle laaditaan kun-
tien, yritysten ja kol-
mannen sektorin toimi-
joiden yhteistyönä kat-
tava ennaltaehkäise-
vien toimien ja palvelui-
den suunnitelma (sisäl-
tää laaja-alaisesti 
ikääntyneiden arkeen 
liittyviä toimia ja palve-
luita ravitsemuksesta 
liikuntaan, kulttuuriin, 
koulutukseen ja yhtei-
söllisyyteen jne). 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen ta-
voitetaso 

Toteuma 
31.12.2022

 
Palvelualue toimii tarvitta-
essa suunnitelman tekemi-
sen fasilitoijana tai osallis-
tuu muutoin aktiivisesti sen 
tekemiseen. Siirtyy vuo-
delta 2020-21. 

 
Tehty 12/2022 men-
nessä 

 
Toteutunut aikatau-
lussa. 

 
      

 

 

Tunnusluvut 2022 Forssa Humppila JokioinenTammela Ypäjä FSHKY

Säännöllisiä kotihoitokäyntejä saavien 
ikääntyneiden eri hlöiden lkm vuoden aikana 
(75 v. ja yli)

410 30 110 160 55 765

Säännöllisiä kotihoitokäyntejä saavien muiden 
eri hlöiden lkm vuoden aikana (alle 75 v.)

100 15 20 30 15 180

Kotihoitokäyntien lkm vuoden aikana 240 000 18 000 54 000 105 000 35 000 452 000

Kotisairaanhoitokäyntien lkm vuoden aikana 900 250 500 350 300 2 300

Omaishoidon tuen saajien lkm vuoden aikana 210 20 65 60 30 385

Tehostetun palveluasumisen hoitopaikkojen 
lkm oma tuotanto

140 0 75 67 22 304

Tehostetun palveluasumisen 
asumispalvelupvät, ostot, lkm (sis. myös 
lyhytaikaishoidon)

25 000 400 800 2 000 800 29 000

Tehostetun palveluasumisen 
asumispalvelupvät, oma tuotanto, lkm (sis. 
myös lyhytaikaishoidon)

51 100 0 27 400 24 500 8 000 111 000

Laitoshoidon hoitopaikat lkm 6 1 1 1 9 18

Laitoshoidon hoitopvät lkm, vuoden aikana 
(sis. myös lyhytaikaishoidon) 

2 200 365 365 365 3 200 6 495

Lyhytaikaishoitopvien lkm, tehostettu 
palveluasuminen yhteensä (sis. ostot) 

10 000 150 3200 4 000 30 17 380

Lyhytaikaishoitopvien lkm, laitoshoito * 2 200 365 365 365 3 200 6 495

Henkilöstömitoitus tehostettu 
palveluasuminen, oma tuotanto

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Henkilöstömitoitus laitoshoito 0,6 0,6
Palveluseteli tehostettu palveluasumisen, eri 
asiakkaiden lkm vuoden aikana

2 40 3 3 2 50

Palveluseteli, hoitopäivien lkm vuodessa 730 9 000 1100 1100 730 12 660
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4.6 Hallinnon palvelukeskus ja keskushallinto 
        

Hallinnon palvelukeskus tuottaa tukipalveluja kuntayhtymän sisäisille asiakkaille. Toi-
minta 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. 
 
Hankinnan tuki ja materiaalihallinto -tulosyksikön painopiste vuonna 2022 onkin turvata 
suojaintarvikkeiden riittävyys kaikissa tilanteissa. Kuntayhtymän turvallisen toiminnan 
kannalta on erittäin tärkeää, että suojaintarvikkeita on helposti ja nopeasti saatavilla. 
Saatavuuden turvaamiseksi tehdään maakunnallista yhteistyötä Kanta Logistiikka Oy:n 
kanssa, joka suuremmalla volyymillaan pystyy tehokkaammin toimimaan nopeasti muut-
tuvissa markkinatilanteissa ja hankkimaan sekä varastoimaan suurempia tuote-eriä.  
  
Hyvinvointikuntayhtymän varahenkilöstöyksikkö Resurssitupa palvelee kaikkia palvelu-
alueita paikkaamalla hoitohenkilökunnan äkillisiä ja lyhyitä poissaoloja. Yksikön merkitys 
on vahvistunut entisestään, sillä seudullisesti sijaisten saaminen eripituisiin sijaisuuksiin 
on vaikeutunut. Yksikössä työskentelee tällä hetkellä 22 hoitajaa. Hoitajien lukumäärää 
on tarkoitus kasvattaa suunnitelmallisesti. Varahenkilöstö ei lisää kuntayhtymän koko-
naiskustannuksia, koska sen avulla ulkoisen työvoiman tarve laskee. 
 
Kiinteistöjen välttämättömän korjausvelan pienentäminen ja energiansäästöön liittyvät 
toimenpiteet ovat edelleen 2022 vuoden investointiohjelman pääpainoalueita. Merkittä-
vämpänä projektina on sairaalakiinteistön lämmönjakojärjestelmän uusiminen vastaa-
maan tämänhetkisiä vaatimuksia. Yksikköömme tulevia työpyyntöjä ja niiden valmistu-
misastetta seuraamme kuukausittain toiminnanohjausjärjestelmästämme saatavien ra-
porttien pohjalta. Näitä raportteja hyödyntäen pyrimme toimintaamme kehittämään. 
 
Tietohallinnossa on käynnissä useita merkittäviä muutosprosesseja, joista tärkeimmät 
ovat: 
   

• Yhdistyminen Kanta-Hämeen yhteiseen Lifecare-tietokantaan vuoden lopulla 
tai vuoden 2023 alussa 

• Lifecaren V2021 julkaisun päivitys yhdessä muun E1-kannan (KHSHP+muut 
kunnat Kanta-Hämeessä) 

• M365-ympäristön, Teams-tiimityökalun ja graafisen intran käytön tehostami-
nen. Näin luovutaan paikallisista levyasemista. 

• Osallistuminen Kanta-Hämeen sote-rakenneuudistuksen valmistelua tuke-
vaan hankkeeseen, jonka tiimoilta mm. laajennetaan Omaolon käyttöä, pilo-
toidaan chat-ratkaisua ja otetaan käyttöön sähköisiä lomakkeita. Lisäksi 
FSHKY on vahvasti mukana ikäihmisten palveluohjauksen toiminnanohjauk-
sen työkalun pilotissa ja sen laajentamisessa koko hva-alueelle  

• Valmistautuminen sosiaalipalvelujen Kanta-arkistoon liittymiseen ja Omni360-
järjestelmän asteittaiseen käyttöönottoon  

• Siirtyminen Elisan mobiiliratkaisusta Telian palveluiden käyttäjäksi 
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Käyttötalousosa (1 000 €) 
 

 2021 2022 

Toimintatuotot 2 302 2 529 

    josta ulkoiset 439 483 

    josta sisäiset 1 862 2 046 

Toimintakulut -9 018 -9 586 

    josta ulkoiset -8 980 -9 340 

    josta sisäiset -38 -246 

Toimintakate -6 716 -7 057 
 
 

Palvelualueen tavoitteet 
 Perustoimintaa tukevien tukitoimintojen ja asiantuntijapalveluiden järjestäminen osaavasti ja kustannustehok-

kaasti 
 Tukipalvelut ovat helposti tavoitettavia, luotettavia ja nopeasti toimivia

 
Palvelualueen kriittiset menestystekijät  

 Tukipalvelujen toimintavarmuuden takaaminen kaikissa tilanteissa 
 Onnistuminen tuki- ja asiantuntijapalveluiden vasteaikojen hallinnassa 
 

Asia / Tavoite 
 
 
 
Työyksiköissä koetun 
häirinnän ja epä-asial-
lisen käytöksen vä-
hentäminen  

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoite-
taso 

Toteuma 
31.12.2022

 
Nollatoleranssimalli 
 
 
Sovittelijoiden osallistu-
minen työhyvinvointiky-
selyjen käsittelyyn niissä 
yksiköissä, joissa kyselyn 
perusteella esiintyy häi-
rintää tai epäasiallista 
käytöstä 

 
Kevät 2022 

 
Henkilöstön hyvinvointi-
tutkimuksen tulokset 
paranevat edelliseen 
tutkimukseen verrat-
tuna. 

 
      

 
 
 
Sähköisten palvelui-
den lisääminen asia-
kaskokemuksen ja 
tuottavuuden kehittä-
miseksi 
 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoite-
taso 

Toteuma 
31.12.2022

 
Maakunnallisten digitaa-
listen hankkeiden läpi-
vienti ja uusien palvelu-
jen käyttöönotto. Säh-
köisten palvelujen tar-
peenmukainen kehittämi-
nen  

 
2022 

 
Rakenneuudistuksen 
hankkeessa mukana 
oleminen. Etävastaan-
oton käyttöönotto  

 
      

 
 
 
Valmistautuminen 
sote-uudistukseen 
kiinteistöjen ja irtaimen 
näkökulmasta 
 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoite-
taso 

Toteuma 
31.12.2022

 
Kiinteistöjen ja irtaimen 
omistusjärjestelyiden 
suunnitelman laatiminen 

 
2022 

 
Suunnitelma on laadittu 
ja sen toimeenpano on 
aloitettu. 

 
      

 
 
 
Opiskelijakoordinoin-
nin kehittäminen 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoite-
taso 

Toteuma 
31.12.2022

 
Hoitotyön opetuksen ja 
harjoittelun kehittämisen 
ja koordinoinnin ydinta-
voitteena on laadukkai-
den opiskelijaohjauspal-
velujen sekä oppimisym-
päristöjen varmistami-
nen.  

 
2022 

 
Claes- opiskelijan koke-
mukset ohjatun harjoit-
telun ja opetuksen laa-
dun mittarin perusteella 
-palautteita hyödynne-
tään systemaattisesti 
yksiköissä koko hy-
kyssä.
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Oppimis- ja ohjauspro-
sessin luominen 
FSHKY:ssä.   
 
Opiskelijoiden alkupereh-
dytyksen kehittäminen.  
 
Toiminnallisten opinnäy-
tetöiden hyödyntäminen 
kehittämistyössä koko 
hykyssä 

 
Opiskelijatöiden laitta-
minen intraan ja jat-
kossa mitataan kuinka 
paljon sivuilla käydään 

 
 
 
Viestinnän kehittämi-
nen 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoite-
taso 

Toteuma 
31.12.2022

 
Viestintä tukee strategian 
keihäänkärkiä ja hyvin-
vointialueen valmistelua 

 
2022 

 
Viestintä on ajankoh-
taista ja oikea-aikaista 

 
      

 
 

4.7 Rahoitus 
 

Rahoituksessa käsitellään rahoitusmenojen ja -tulojen lisäksi käyttötalousosaan kuu- 
luvat jäsenkuntien kuntamaksut sekä ulkokuntien maksutuotot. 

 
(1 000 €) 2021 2022

Toimintatuotot 92 695 96 241 

Toimintakulut 0 0 

Toimintakate 92 695 96 241 

Rahoitustuotot ja -kulut 7 0 

Vuosikate 92 702 96 241 
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5. Laskelmat 
 

5.1 Tuloslaskelma (ulkoinen) 
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5.2 Tuloslaskelma (ulkoinen & sisäinen) 
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5.3 Investointisuunnitelma 2022–2024          
  

Hankkeet ja hankinnat TA TA Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Yhteensä

(euroa) 2020 2021 2022 2023 2024 2022 - 2024

               

1. ICT 400 000 600 000 80 000 0 0 80 000
1.1. Ohjelmat ja laitteet 400 000 100 000 80 000 0 0 80 000

1.2. Potilastietojärjestelmän päivitys   500 000        0

                 

                 

2. Rakennushankkeet 650 000 650 000 600 000 0 0 600 000
2.1 Peruskorjaushankkeet 650 000 650 000 600 000 0 0   

3. Koneet ja kalusto 360 000             

3.1 Irtaimisto 100 000             

3.2 Natiivikuvauslaitteisto 260 000             

                 

Yhteensä 1 410 000 1 250 000 680 000 0 0 680 000

                 

Poistot 2 002 880 -1 972 480 -1 670 454 -1 670 454 -1 670 454 -5 011 362

 
 
      Vuoden 2023- 2024 investointisuunnitelmien valmistelu siirtyy hyvinvointialueelle.                   
 
 

5.4 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän investointimenot ja -tulot vuonna 2022 
 
 
MENOT         
   1. Atk-hankinnat      
       Ohjelmat ja laitteet 80 000   

           
   2. Rakennushankkeet      
       Peruskorjaushankkeet 600 000   

           
   3. Koneet ja kalusto      
       Irtaimisto 0   

           
   Yhteensä    680 000
           
TULOT         
   Poistot    1 670 454

           
LAINOJEN MUUTOKSET      
   Lainojen lyhennykset 0   
   Muutos 0   
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5.5 Rahoitusosa 

 
 
   TP TA TA TS TS 
   2020 2021 2022 2023 2024 
               
Toiminnan rahavirta 1 540 772 1 972 480 695 429 1 960 000 1 940 000
 Vuosikate 1 540 772 1 972 480 695 429 1 960 000 1 940 000
               
Investointien rahavirta -958 142 -1 250 000 -680 000 0 0
 Investointimenot -958 142 -1 250 000 -680 000 0 0
 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0          
               
Toiminnan ja investointien rahavirta 582 630 722 480 15 429 1 960 000 1 940 000
               
Rahoituksen rahavirta -85 570 -59 258 0 0 0
    Pitkäaikaisten lainojen vähennys -59 258 -59 258 0 0 0
               
Vaikutus maksuvalmiuteen 497 060 663 222 15 429 1 960 000 1 940 000
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5.6 Yhteenveto käyttötalouden määrärahoista 

 

 

Palvelualue Palvelualue
TA 2021 TA 2022 TA 2021 TA 2022

Toimintatuotot 1 809 1 679 Toimintatuotot 9 347 8 196
    josta ulkoiset 1 809 1 679     josta ulkoiset 9 347 8 196
    josta sisäiset 0 0     josta sisäiset 0 0
Toimintakulut -15 436 -16 523 Toimintakulut -37 492 -38 108
    josta ulkoiset -15 353 -16 425     josta ulkoiset -36 679 -37 423
    josta sisäiset -83 -98     josta sisäiset -813 -685

Toimintakate -13 627 -14 844 Toimintakate -28 145 -29 912

Toimintatuotot 39 636 44 083 Toimintatuotot 2 302 2 529
    josta ulkoiset 32 856 36 815     josta ulkoiset 439 483
    josta sisäiset 6 781 7 268     josta sisäiset 1 862 2 046
Toimintakulut -67 291 -72 292 Toimintakulut -9 018 -9 586
    josta ulkoiset -59 983 -64 362     josta ulkoiset -8 980 -9 340
    josta sisäiset -7 308 -7 930     josta sisäiset -38 -246

Toimintakate -27 655 -28 209 Toimintakate -6 716 -7 057
Rahoitus

Toimintatuotot 1 869 1 773 Toimintatuotot 92 695 96 241
    josta ulkoiset 1 869 1 773 Toimintakulut 0 0
    josta sisäiset 0 0 Toimintakate 92 695 96 241
Toimintakulut -5 630 -5 763 Rahoitustuotot 7 0

    josta ulkoiset -5 509 -5 644 Vuosikate 92 702 96 241
    josta sisäiset -121 -119

Toimintakate -3 761 -3 990

Toimintatuotot 808 1 111
    josta ulkoiset 808 1 111
    josta sisäiset 0 0
Toimintakulut -11 633 -12 657
    josta ulkoiset -11 353 -12 421
    josta sisäiset -280 -236

Toimintakate -10 825 -11 546

Perhepalvelut

Terveydenhuolto

Aikuissosiaalityö Vanhuspalvelut

Hallinnon palvelukeskus ja keskushallinto

Mielenterveys- ja päihdepalvelut



 

5.7 Kuntien osuudet kuntamaksuihin vuonna 2021 ja 2022 
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