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1 TOIMINTAKERTOMUS
1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa
1.1.1

Yhtymäjohtajan katsaus

Vuonna 2020 COVID-19 vaikutti merkittävästi sekä kuntayhtymän talouteen että toimintaan. Kustannuksia syntyi mm. suojaintarvikkeiden hankinnasta sekä omassa toiminnassa että yksityisten palveluntuottajien osalta. Loppuvuonna käynnistettiin maakunnallinen työryhmä selvittämään yksityisten palveluntuottajien suojainkorvausasiaa
ja tehdyn sopimuksen myötä sovittiin korvauksien maksusta. Toimintaa supistettiin ja
osa toiminnoista oli kokonaan sulussa (mm. päivätoiminnat), jotta henkilökuntaa saatiin
siirrettyä tarpeen mukaiseen toimintaan (COVID-19 varautuminen ja siihen liittyvät toiminnot). Lisäksi talouteen vaikutti ennakoitua pienempi asiakasmaksukertymä. Toisaalta säästöjä kertyi mm. kuljetuspalveluista ja sijaismäärärahoista.
Vuoden 2019 lopussa aloitettiin tuottavuusohjelman laadinta ja sen työstämistä jatkettiin vuonna 2020 kaikkien palvelualueiden osalta. COVID-19 vaikutti kuitenkin myös
tuottavuusohjelman eteenpäin viemiseen ja sen toteutumiseen. Osa suunnitelluista toimenpiteistä toteutui, mutta kokonaisuutena säästötavoitteita ei täysin saavutettu ja toiminnan kehittämistä on edelleen jatkettava. Tuottavuusohjelmasta on kerrottu tarkemmin kohdassa 1.1.4.
Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi Kanta-Hämeelle Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmahankkeen toteuttamiseen 2,6 miljoonaa euroa ja Sote-rakenneuudistuksen valmistelua tukevalle hankkeelle noin 4,47 miljoonaa euroa valtionavustusta.
Hankkeiden toteutus käynnistettiin nopeasti ja hallinnoijana toimii Hämeen liitto. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän viranhaltijoita ja työntekijöitä on mukana useissa
hankkeiden kehittämistyöryhmissä sekä nimettyinä asiantuntijoina hankkeissa. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmahankkeen tavoitteena on muodostaa
laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia, joiden avulla asiakas saa tarvitsemaansa
avun yhdellä yhteydenotolla. Painopisteenä on tunnistaa ennakoivasti ihmisten tarpeet,
ja pystyä auttamaan ennen ongelmien kasaantumista monialaisten tiimien avulla. Soterakenneuudistus tukee sote-palveluiden yhteistyötä ja kehittämistä Kanta-Hämeessä,
vahvistaa soten tietojohtamista ja tukee sosiaali- ja terveydenhuollon maakunnallista
tietojärjestelmien kehittämistä.
Vuonna 2020 jatkettiin määrätietoisesti kehittämistä ja tehtiin erilaisia selvityksiä. Vanhuspalvelujen rakenneuudistus eteni, mutta COVID-19 hidasti suunniteltuja muutoksia.
Terveydenhuollon palveluissa tehtiin selvitys erikoissairaanhoidon järjestämisvastuun
ja päätösvallan siirtämistä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille, koska mm. Forssan seudulla oleva lääkäripula vaarantaa palvelujen järjestämisen. Yhtymähallitus käsitteli
asiaa loppuvuonna ja päätti jatkaa nykyisellä mallilla ja edellytti palvelujen kehittämissuunnitelmaa palvelujen turvaamiseksi. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa aloitettiin
yhteistyössä NHG:n kanssa selvitys koskien aikuispsykiatrian palveluja kokonaisuutena. Selvityksen toimenpiteet ovat vielä kesken. Perhepalveluissa jatkettiin varhaisen
tuen palvelujen kehittämistä edelleen mm. perhekeskustoiminnassa ja lastensuojelun
uudistamista vietiin eteenpäin. Aikuissosiaalityön palvelualueella jatkettiin mm. tukiasumisen sekä seudullisten työllisyydenhoidon palvelujen kehittämistä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Yhtymäkokous päätti 10.12.2020 § 19 tehdä talousarvion muutoksen. Muutos oli kuitenkin luonteeltaan tekninen, eikä sillä enää ehtinyt olla vaikutusta kuntayhtymän toimintaan. Muutoksen keskeisimmät perusteet olivat varautuminen sosiaalipalvelujen
ennakoituun kuntamaksujen palautukseen sekä terveydenhuollon ja perhepalvelujen
palvelualueiden talousarvion ylityksiin. Kokonaisuudessaan haastava koronapandemian värittämä vuosi meni taloudellisesti hyvin, koska omistaja kunnat maksoivat
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424 252 euroa suunniteltua vähemmän kuntamaksuja ja siitä huolimatta tilikauden tulos oli 496 449 euroa alkuperäistä talousarviota parempia.

Forssa
29. maaliskuuta 2021
Jaana Paasikangas
vt. yhtymäjohtaja
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1.1.2 Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset
Kuntayhtymän johtoryhmä 31.12.2020
Katariina Korhonen, yhtymäjohtaja (puheenjohtaja)
Timo Finning, talousjohtaja, hallinnon palvelukeskuksen palvelualuejohtaja va.
Sari Kortepohja, terveydenhuollon palvelualuejohtaja 31.1.2020 asti
Merja Kanervisto-Jokinen, terveydenhuollon ja mielenterveys- ja päihdetyön palvelualuejohtaja 1.2.2020 alkaen
Annukka Kuismin, vanhustyön palvelualuejohtaja
Jaana Paasikangas, aikuissosiaalityön palvelualuejohtaja
Riikka Lammintausta-Mäkelä, perhepalveluiden palvelualuejohtaja sekä 31.1.2020
asti mielenterveystyön ja päihdepalveluiden palvelualuejohtaja va
Päivi Uusi-Rauva, henkilöstöpäällikkö
Jaana Heinämäki, henkilökunnan edustaja
Anja Myllylä, hallintopäällikkö (sihteeri)
Kuntayhtymän toimielimet
YHTYMÄKOKOUS 10.6.2020 ja 10.12.2020, 15 edustajaa
Puheenjohtaja
I varapuheenjohtaja
II varapuheenjohtaja
III varapuheenjohtaja

Susanna Lahtinen
Matti Uutela
Markku Leppälahti
Pauli Myllyoja

Tammela
Forssa
Ypäjä
Jokioinen

Kunta

Jäsenet/edustajat

Varajäsenet

Forssa

Aarre Lehtimäki
Timo Norri
Matti Uutela

Humppila

Reetta Koskinen
Kaija Romppainen
Aila Suikkanen

Jokioinen

Jorma Hacklin
Kirsi Räisänen
Pauli Myllyoja

Tammela

Susanna Lahtinen
Tuomo Tuovinen
Leena Vehmas

Johannes Rämö
Mikko Pietilä
Sari Kaakinen

Ypäjä

Pirkko Herd
Markku Leppälahti
Markku Saastamoinen

Päivi Laine (10.6.)

Yhtymäkokous kokoontui kaksi kertaa ja käsitteli 25 asiaa. Pöytäkirjanpitäjänä toimi
hallintopäällikkö Anja Myllylä.
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YHTYMÄHALLITUS, 12 jäsentä
Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Puheenjohtaja

Kaisa Lepola

Forssa

Emmi Lintonen

Forssa

Varapuheenjohtaja

Sirkka-Liisa Anttila

Forssa

Timo Norri

Forssa

Jäsenet

Jouko Haonperä
Ilkka Joenpalo
Tapio Virtanen

Forssa
Forssa
Forssa

Mika Penttilä
Pasi Vikman
Risto Aaltonen

Forssa
Forssa
Forssa

Eeva Nurmi

Humppila

Reetta Koskinen

Humppila

Jorma Hacklin
Jussi Tiensuu

Jokioinen
Jokioinen

Niina Stenberg
Elina Kiiski

Jokioinen
Jokioinen

Simo Pärssinen
Leena Vehmas

Tammela
Tammela

Eero Pura
Arja Laajalehto

Tammela
Tammela

Matti Alanko

Ypäjä

Markku Leppälahti

Ypäjä

Pia Maavirta

Somero

Jutta Varjus

Somero

Yhtymähallitus kokoontui 13 kertaa ja käsitteli 225 asiaa. Pöytäkirjanpitäjänä toimi hallintopäällikkö
Anja Myllylä.
TARKASTUSLAUTAKUNTA, 6 jäsentä
Varsinaiset jäsenet
Puheenjohtaja

Sirpa Larko

Varajäsenet
Jokioinen

10.8.2020 asti

Varapuheenjohtaja

Marjut Kallioinen

Kirsi Räisänen

Jokioinen

10.12.2020 asti

Forssa

Irmeli Vinnikainen

Forssa

Jokioinen

Satu Nurmi

Jokioinen

10.12.2020 alkaen pj.

Jäsenet

Kirsi Räisänen
10.12.2020 alkaen

10.12.2020 alkaen

Timo Nikkanen

Humppila

Markus Seuranen

Humppila

Antti Alasentie

Tammela

Olli-Pekka Jasu

Tammela

Janika VarjorinneMäkeläinen

Ypäjä

Pirjo-Riitta Palonen

Ypäjä

Heikki Lehtinen

Somero

Jukka Lehtilä

Somero

Tarkastuslautakunta kokoontui 9 kertaa. Pöytäkirjanpitäjänä toimi hallintopäällikkö Anja Myllylä. Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy, vastuunalaisena tilintarkastajanaan JHT, HT Minna Ainasvuori.
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Kuntayhtymän organisaatiokaavio
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1.1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys
Koronaepidemia vaikutti vuoden 2020 talouteen merkittävästi. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen BKT laski 2,8 prosenttia vuonna 2020. Työttömyysaste
nousi 1,1 prosenttiyksikköä 7,8 prosenttiin. Vaikka kehitys oli huomattavasti heikompaa, mitä vuoteen lähdettäessä odotettiin, voidaan sanoa Suomen talouden selvinneen poikkeuksellisesta vuodesta suhteellisen hyvin. Julkisen talouden rakenteellisen
alijäämän lisäksi velkaantumista vuonna 2020 lisäsi koronapandemiaan liittyvät menot.
Valtionhallinnon alijäämä oli 13,4 miljardia euroa. Kuntatalous sen sijaan vahvistui
merkittävästi ja ennätysheikolta tasolta siirryttiin poikkeuksellisen vahvoihin tuloksiin
yhden vuoden aikana. Kuntien talous vahvistui pääasiassa valtion koronatukien ansiosta. Kunnat ja kuntayhtymät saivat koronatukea valtiolta noin kolme miljardia euroa.

Bruttokansantuote (muutos %)
Kuluttajahintaindeksi (muutos %)
Ansiotasoindeksi (muutos %)
Työttömyysaste (%)
Lyhyet korot (euribor 3 kk, %)
Julkisyhteisöjen velka suhteessa BKT:een (%)

2017
3,1
0,7
0,2
8,6
-0,3
61,3

2018
1,6
1,1
1,7
7,4
-0,3
59,6

2019
1,3
1,0
2,1
6,7
-0,4
59,3

2020
-2,8
0,3*
1,7*
7,8*
-0,4
69,0

*ennusteita, lähteenä Tilastokeskuksen ennakkotiedot ja VM Taloudellinen katsaus
talvi 2020.
Kanta-Hämeen asukasluku laski ennakkotietojen mukaan 222 asukkaalla. Vaikka asukasluku edelleen laski, niin jo useita vuosia kestänyt trendi, jossa asukasluku laski aina
edellistä vuotta enemmän, näyttäisi nyt kääntyneen. Vuosi 2020 oli jo toinen vuosi, kun
lasku oli edellistä vuotta pienempää. Forssan seudun asukasluku laski 201 asukkaalla, mikä on pienin asukasluvun lasku kahdeksaan vuoteen.
Kanta-Hämeen työllisyystilanne on ollut suhteellisen hyvä, mutta vuoden 2020 aikana
tilanne heikkeni selvästi. Kanta-Hämeessä oli joulukuun lopussa 9 337 työtöntä työnhakijaa, mikä on 2 363 enemmän kuin vuotta aiemmin. Forssan seudulla työttömien
työnhakijoiden määrä oli 1 664, mikä oli 289 enemmän kuin vuotta aiemmin. Seutukunnista työttömyys lisääntyi eniten Riihimäellä (43 %) ja Hämeenlinnassa (35 %).
Forssan seudulla työttömyys kasvoi vähiten (21 %). Forssan seudulla oli 178 avointa
työpaikkaa joulukuussa 2019, mutta joulukuussa 2020 avoimia työpaikkoja oli 318.
1.1.4 Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa
Kuntatalouden vuosi oli hyvin poikkeuksellinen ja kuntien tuloksiin vaikutti merkittävästi
valtion myöntämät kertaluonteiset koronatuet. Vapaaehtoiset sote-kuntayhtymät, kuten
FSHKY eivät saaneet valtiolta suoraan koronatukia, mutta omistajakunnat antoivat hyvinvointikuntayhtymälle ylimääräisinä kuntamaksuina 800 000 euroa ns. koronatukea.
Summa vastasi koronasuojaimista ja -tarvikkeista sekä koronatestauksesta aiheutuneita kuluja.
Tuottavuusohjelma
Hyvinvointikuntayhtymässä on käynnissä tuottavuusohjelma, jonka toimeenpano ja jatkokehittäminen jatkuvat edelleen vuonna 2021. Keskeisimmät tuottavuusohjelman perusteella vuonna 2020 tehdyt sopeutustoimet olivat 13 tehtävän lakkautus. Lisäksi
osana vanhuspalveluiden asumispalveluiden rakennemuutosta laitospalvelupaikat vähenivät 14:sta. Ruisluodon Hoiva1 osaston henkilöstömäärä väheni kahdeksalla. Lakkautettavissa tehtävissä työskennelleille tarjottiin heidän koulutustaan ja osaamistaan
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vastaavaa työtä hyvinvointikuntayhtymässä. Ulkopuolisen hoitohenkilöstön vuokrauksessa saavutettiin kovat euromääräiset tavoitteet ja vuokrauskulut laskivat 750 000 €
vuodesta 2019. Edellä mainittujen euromääräisesti merkittävimpien asioiden lisäksi
vuoden aikana toteutettiin useita pienempiä tuottavuutta lisääviä toimenpiteitä, mutta
osa yhtymähallituksen 27.4.2020 § 52 päättämistä toimenpiteistä jäi myös eri syistä
toteutumatta.
Terveydenhuollon ja mielenterveys- ja päihdepalveluissa toteutettiin psykiatrisen osastojen pyhäsulut, josta saatiin noin 25 000 säästöt. Lisäksi psykiatrian osaston oli kesällä
suljettuna viisi viikkoa. Terveysasemien (Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä) kolmen viikon kesäsulut toteutettiin, niiden arvioitu säästö oli noin 10 000 euroa.
Psykiatrisella osastolla on toiminut yöllä kaksi hoitajaa – sairaanhoitaja / mielenterveyshoitaja. Toimenpide- esityksessä oli mainittu, että yöllä osastolla 11 on yksi yöhoitaja.
Radiologian osalta toimenpide-esityksessä oli suunnitelmana yöaikaisen toiminnan
muuttaminen varallaoloon perustuvaksi, sillä yöaikaisten tutkimusten tarve on hyvin vähäinen. Röntgenhoitajien varallaolo ei toteutunut vähäisen henkilöstömäärän vuoksi.
Näin ollen toteutettiin osasto 11 yöaikainen toiminta niin, että osastolla toimii yöllä yksi
sairaanhoitaja ja röntgenhoitajan yöaikainen toimipiste on osasto 11 radiologian sijaan.
Osastosihteerien selvityksessä määriteltiin osastosihteerien tarve, yksiköiden, osastonhoitajien ja osastosihteerien näkökulmista sekä heidän tehtäviänsä. Tehtävien tarpeen ja osaamisen näkökulmista jaettiin osastosihteerit tiimeihin heidän osaamisensa
ja henkilökohtaisen mielenkiinnon mukaan sekä osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Tavoitteena on ollut organisaation tarpeen, henkilöstön osaamisen ja uuden
oppimisen sekä työn sujuvuuden, että yksikön johtamisen näkökulmista toiminnallisella
muutoksella saada sujuvammaksi. Toiminnalliset säästöt olivat kolmen osastosihteerin
henkilötyövuotta eli noin 100 000 euroa. Nämä kolme vakanssia sisältyvät aiemmin
mainittuihin 13 lakkautettuun tehtävään.
Osastojen hoitohenkilöstön hintatietoisuutta lisättiin haavasidosten ja hoitotarvikkeiden
kappalehintojen näkyväksi tekemisellä osaston hoitovälinehuoneessa. Henkilöstön siirtymisen lisääminen eri terveysasemien välillä tarpeen mukaan toteutui. Sen arvioitu
kustannussäästö oli noin 72 000 euroa. Nykyisten käytössä olevien lääkkeiden vaihto
halvempaan vastaavaan rinnakkaislääkkeeseen toteutui normaalin päivityksen seurauksena. Lisäksi lääkehävikkiin kiinnitettiin erityistä huomiota koko organisaation tasolla. Lääkehävikin kustannukset olivat tilikautena 46 802€, kun ne vuonna 2019 olivat
76 243 euroa.
Lääkäreiden niin sanotun takapäivystyksen keventäminen ei toteutunut yhteistyössä
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kanssa, sillä Terveydenhuoltolain 57 §:n mukaan
virka-apupyyntöjen tekijällä tulle olla virkasuhde siihen toimintayksikköön, josta virkaapupyyntö tehdään. Uroterapeutin kouluttaminen taloon ei toteutunut henkilöstömuutosten vuoksi. Suunnitelma rintasyöpäpotilaiden hoitajavastaanoton osalta ei toteutunut rintasyöpäpotilaan hoitoprosessissa tulleiden muutosten vuoksi, jotka eivät mahdollistaneet hoitajavastaanottoa.
Perhepalvelujen osalta henkilöstökuluihin liittyvät toteutuivat siltä osin, että yksi terveydenhoitajan vakanssi lakkautettiin ja perheneuvojan kelpoisuus muutettiin suunnitelman mukaisesti.
Perhepalveluissa on tehty myös paljon sellaista pitkäjänteistä kehittämistä, jonka tuloksia on vaikea arvioida lyhyellä tähtäimellä, mutta pitkällä aikavälillä tuloksia voi odottaa.
Varhaisen tuen toimintamuotojen osalta kehittämistyö on jatkunut suunnitellusti. Perhekeskuksen ja Vatupassi-toimintamallin suunnittelu ja käyttöönotto on edennyt. Seudullisen perhekeskuksen toimintamalli hyväksytään osana lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. Kuntien varhaiskasvatuksella on merkittävä osuus verkostomaisen perhekeskuksen toiminnassa. Moniammatilliset tiimit ovat aloittaneet toimintansa.
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Lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen osalta Voimaperheetvanhempainohjaus jatkuu ja maaliskuusta alkaen aloitetaan uusi ohjausmuoto 3-vuotiaiden vanhemmille. Oppilashuollon henkilöstöä on osallistunut IPC (lyhytterapia)-koulutukseen ja hoidon käyttöönotto alkaa keväällä. Oppilashuoltoon siirrettiin Purolasta
vakituinen psykiatrisen sairaanhoitajan vakanssi, ja Tölöllä määräaikaisena työskennellyt sairaanhoitaja jatkaa siellä vakituisena.
Lastensuojelun sijaishuoltoon tulee jatkossakin kiinnittää tuottavuusohjelmassa huomiota. Vuoden alussa lastensuojeluun perustettiin kolme uutta sosiaalityöntekijän vakanssia. Näitä ei ole toistaiseksi onnistuttu täyttämään. Uusi perheterapeutin toimi täytettiin maaliskuussa ja systeemisen mallin mukainen työskentely vahvistuu tätä kautta
lastensuojelussa. Työntekijämäärän lisääminen mahdollistaa vaikuttavamman lastensuojelun toteuttamisen ja pidemmällä aikavälillä sijaishuollon kustannusten hillitsemisen.
Aikuissosiaalityössä lakkautettiin Ypäjällä sijaitseva kehitysvammaisten päivätoimintayksikkö Lukkari ja toiminta yhdistettiin Helmiinan päivätoimintayksikköön. Tuetun
asumisen palveluja kehitettiin, minkä avulla saatiin sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen ostojen kasvutarvetta hillittyä. Lisäksi erityiskustannuskorvausten seurantaa tehostettiin kotouttamistyön tehtäväjakoa muuttamalla. Prosessin kehittämistä
jatketaan vuonna 2021 koko kuntayhtymän tasolla.
Vanhuspalveluissa vähennettiin liikkumista tukevia palveluja noin 12 000 eurolla vuoteen 2019 verrattuna ja lakkautettiin viiden lääkeautomaatin käyttö, josta saatiin myös
12 000 euron säästö. Toimenpideohjelman oli esitetty myös tehostetun palveluasumisen hoitomaksujen korottamista ja kotiin kuljetettavien ateriapalveluiden lakkauttamista, mutta yhtymähallitus päätti jättää nämä toteuttamatta.
Osana tuottavuusohjelmaa oli tarkoitus vähentää työasemien määrää 50 kappaleella
sekä 2020 että 2021 ja säästää näin erilaisissa lisenssimaksuissa. Työasemia oli ohjelman alkaessa 764 ja nyt niitä on 740. Tavoite olisi saavutettu, ellei koronan myötä
etätyön mahdollistaminen entistä useammille työntekijöille olisi vaatinut uusien kannettavien työasemien hankintaa. Kokonaisuudessaan työasemien tarpeen kriittisellä tarkastelulla saavutettiin kuitenkin selviä toiminnallisia hyötyjä.
Tuottavuusohjelman mukaisesti kuntayhtymän käyttämiä vartiointipalveluja uudistettiin
keväällä tarpeen mukaisiksi ja samalla vartiointikulut laskivat noin 21 000 euroa vuodesta 2019. Kokonaiseksi vuodeksi muutettuna säästöt tulevat olemaan hieman yli
30 000 euroa.
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1.1.5 Henkilöstö
Kuntayhtymän henkilöstömäärä:
Miehet
Palvelussuhde
31.12.
Vakinaiset
Määräaikaiset
- joista työllistettyjä
Yhteensä

Naiset

Yhteensä

Muutos %

2019

2020

2019

2020

2019

2020

61
20
(1)
81

62
19
(1)
81

881
207
(1)
1 135

875
199
(1)
1 074

942
227
1
1169

937
218
2
1155

-0,53
- 3,96
-1,20

Palvelualueittain henkilöstömäärä jakaantui seuraavasti:
Palvelussuhde 31.12.
Yhtymähallinto
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Mielenterveys- ja päihdetyö
Aikuissosiaalityö
Vanhuspalvelut
Perhepalvelut

Vakinaiset
2019
2020
59
60
147
142
146
148
61
59
74
376
79

73
373
82

Määräaikaiset
2019
2020
1
2
35
31
40
38
6
5
21
109
15

24
102
16

Yhteensä
2019
60
182
186
67
95
485
94

2020
62
173
186
64
97
475
98

Henkilöstömäärässä ei tapahtunut vuoteen 2019 verrattuna huomattavia muutoksia.
Vuoden 2020 aikana käytiin kuntayhtymässä tuotannollis-taloudelliset yhteistoimintaneuvottelut tuottavuusohjelman tiimoilta. Tuottavuusohjelman perusteella lakkautettiin
13 tehtävää. Lisäksi osana vanhuspalveluiden asumispalveluiden rakennemuutosta
Ruisluodon Hoiva1 osaston henkilöstömäärä väheni 8 hengellä. Lakkautettavissa tehtävissä työskennelleille tarjottiin heidän koulutustaan ja osaamistaan vastaavaa työtä
hyvinvointikuntayhtymässä.
Koronaviruspandemia vaikutti Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä etätyön
määrän huomattavaan nousuun. Vuonna 2019 kuntayhtymässä työskenneltiin 133
työpäivää etätyössä, kun vuoden 2020 etätyöpäivien määrä oli 2188 työpäivää.
Henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa kuin henkilöstömäärä tiettynä päivänä. Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Osaaikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti.
Henkilötyövuosien määrä palvelussuhteessa on laskenut hiukan verrattuna edellisvuoteen. Vuokratyövoiman käyttö on laskenut voimakkaasti edelliseen vuoteen verrattuna
talousarvion mukaisesti. Vuokratyövoiman käyttöön on vaikuttanut vuokratyövoiman
saatavuus. Sarastiarekryn tilausten täyttöasteen laskiessa vuoden 2019 82,86 % vuoden 2020 72,53 %:n. Myös varahenkilöyksikkö Resurssituvan kasvanut henkilöstömäärä, sekä koronapandemian aiheuttamat muutokset sijaistyövoiman tarpeessa,
ovat vaikuttaneet sijaistyövoiman tarpeeseen laskevasti.
Lyhytaikaista sijaistyövoimaa välittävä Resurssitupa-yksikkö raportoidaan osana yhtymähallintoa, mikä saa yhtymähallinnon henkilöstömäärän näyttämään suhteellisen
isolta.
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Henkilötyövuodet palvelusuhteessa
Henkilötyövuodet vuokratyövoima

v. 2019
1 100,29
30,23

v. 2020
1 055,92
18,98

Muutos %
-4,03
-37,15

Terveysperusteisten poissaolojen määrä nousi vuonna 2020 edellisvuodesta 22,3 kalenteripäivään/henkilötyövuosi. Koronaviruspandemian vuoksi henkilöstöä ohjattiin hakeutumaan sairauslomalle vähäistenkin hengitystieinfektio-oireiden vuoksi. Vuonna
2019 poissaoloja oli 17,42 kalenteripäivää/henkilötyövuosi.
Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 47,36 vuotta vuonna 2020 ja se on laskenut vuodesta 2020 noin kolmella kuukaudella.
Kuntayhtymä on maksanut palkkoja, palkkioita ja henkilösivukuluja:
v. 2019 (milj.€)
43,9
10,4

Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut

v.2020 (milj €)
42,4
10,3

Henkilöstökorvauksia kuntayhtymä sai Kelalta ja vakuutusyhtiöltä vuonna 2020 yhteensä 951 429 euroa.
Tarkemmat henkilöstöä koskevat tiedot esitetään erillisessä henkilöstöraportissa.
1.1.6 Ympäristöasiat
Kuntayhtymän omien kiinteistöjen tuottama jätemäärä oli 338,2 (276,4) tonnia ja jätehuollon vuosikulut olivat 41 572,30 (35 434,86) euroa.
Lämmön, veden ja sähkön kulutus omissa kiinteistöissä oli seuraava:
2019
Kulutus
Kaukolämpö (MWh)
Sähkö (kWh)
Vesi (m3)

2019

2020

2020

määrä
6 613
3 677 592

€
459 818
340 542

määrä
6 118
3 515 222

€
429 918
390 570

18 495

67 975

18 045

69 612

1.1.7 Muut ei-taloudelliset asiat
Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on vahva kuntayhtymän toimintaa ohjaava periaate.
Toiminnassa ei ole tunnistettu ihmisoikeuksiin liittyviä riskejä.
Korruption ja lahjonnan torjumiseksi kuntayhtymän hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja kuntayhtymän omaa hankintaohjetta.
Johtavat luottamushenkilöt ja viranhaltijat ovat tehneet sidonnaisuusilmoitukset.
1.1.8 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Hallitus antoi eduskunnalle esityksen sote-uudistuksesta 8.12.2020. Esityksen mukaan
sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirrettäisiin kunnilta
21 hyvinvointialueelle sekä Helsingin kaupungille ja osin HUS-yhtymälle. Hyvinvointialueiden on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2023 alusta. Lakiesitys on eduskunnan käsittelyssä ja sen kohtalon pitäisi selvitä kevään tai kesän 2021 aikana.
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Vaikka hyvinvointialueille ollaan toistaiseksi osoittamassa melko hyvät taloudelliset resurssit, on silti todennäköistä, että tulevina vuosina julkista taloutta tullaan sopeuttamaan lähemmäksi tasapainoa ja vähintään hillitsemään nykyistä velkaantumiskehitystä. Palveluita on siis kehitettävä entistä vaikuttavimmiksi ja tehokkaammiksi.
Sote-uudistuksen toteutuessa hyvinvointikuntayhtymä toimii itsenäisenä yksikkönä
enää kaksi vuotta. Talouden osalta näihin kahteen vuoteen lähdetään hyvistä asemista,
sillä kuntayhtymän taloudellinen tilanne on suhteellisen vakaa. Taseessa on noin miljoonaa euroa ylijäämää. Kuntayhtymällä ei ole merkittäviä lainoja rahoituslaitoksilta ja
kassatilanne on erittäin hyvä. Suunnitteilla ei ole merkittäviä investointeja, eikä lainanotolle ole toistaiseksi tarvetta.

1.1.9 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan
kehittymiseen vaikuttavista seikoista
Vuodesta 2020 alkanut koronapandemia on edelleen suuri epävarmuustekijä. Maaliskuussa 2021 tartuntojen määrä on selvässä nousussa ja maailmalla kiertää useita eri
koronaviruksen muunnoksia. Koronavirusrokotukset on aloitettu alkuvuodesta 2021 ja
on todennäköistä, että rokotusten avulla pandemia saadaan hallintaan vuoden 2021
aikana.
Henkilöstöriskien merkitys hyvinvointikuntayhtymälle on vuosi vuodelta suurempi. Ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi ja pitäminen on useissa ammattiryhmissä haastavaa. Erityisesti riski koskee lääkäreitä ja sosiaalityöntekijöitä, mutta kasvavassa määrin
myös muita ammattiryhmiä. Pitkäaikaisten vakituisten ammattilaisten korvaaminen lyhyillä vuokra- tai ostopalveluilla on tietynlainen riski toiminnan laadun ja jatkuvuuden
kannalta. Hoitohenkilökunnan osalta on jo selviä merkkejä siitä, että lyhytaikaisia sijaisia on vaikea saada.
Vahinkoriskien osalta kuntayhtymän omaisuus on vakuutettu omaisuusriskivakuutuksella, joka korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttaman esinevahingon. Kuntayhtymällä on myös keskeytysvakuutus, joka on omaisuusriskivakuutuksen lisäturva aina 284 442 euroon saakka. Vakuutuksen tarkoituksena on korvata
esinevahingosta aiheutuvat odottamattomat lisäkulut, jotka johtuvat siitä, että ennen
vahinkoa harjoitetut toiminnot joudutaan siirtämään tilapäisesti muualle.
1.2

Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä
Sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminta on taloudellista ja tuloksellista. Asianmukainen sisäisen valvonta ja riskienhallinta edistää päätettyjen toiminnallisten ja
strategisten tavoitteiden saavuttamista sekä varmistaa päätösten perusteena olevan
tiedon riittävyyttä ja luotettavuutta. Lisäksi sillä varmistetaan lain säännösten, viranomaisten ohjeiden ja toimielinten sekä johdon päätösten noudattaminen ja myös omaisuuden ja voimavarojen turvaaminen.
Yhtymäkokous on hyväksynyt kokouksessaan 3.12.2014 (§ 31) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Tällä päätöksellä
yhtymäkokous ohjaa kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä
ja edellyttää, että kuntayhtymän organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa
on riittävä sisäinen valvonta ja riskienhallinta.
Yhtymähallituksella on operatiivinen vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistamisesta ja asianmukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Yhtymäjohtaja, palvelualueiden johtajat sekä muut johtavat viranhaltijat
vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuudesta
vastuualueillaan. Palvelualueiden ja kuntayhtymän hallinnon sisäinen valvonta oli
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vuonna 2020 järjestetty yhtymähallituksen 16.12.2019 vahvistaman sisäisen valvonnan
ja riskienhallinnan suunnitelman (§ 209) mukaisesti.
Tämä selonteko ja esitetyt johtopäätökset perustuvat palvelualueiden tilinpäätöksen
yhteydessä antamiin selvityksiin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä
toimintavuoden aikana.
Sisäisen valvonnan järjestäminen kuntayhtymässä
Sisäinen valvonta on järjestetty organisaatiossa siten, että palvelualuejohtaja on vastannut koko palvelualueen osalta sisäisestä valvonnasta ja tulosyksiköiden sisäisestä
valvonnasta ovat vastanneet tulosyksiköiden johtajat/päälliköt. Menettely on ollut vastaava hallinnossa. Sisäisen valvonnan kohteet sekä tarkastustapa ja tähän liittyvät toimenpiteet on ohjeistettu selkeästi yhtymähallituksen vahvistamassa sisäisen valvonnan suunnitelmassa.
Säännösten ja määräysten noudattaminen
Päätöksentekoa kuntayhtymässä ohjaavat lainsäädäntö, kuntayhtymän perussopimus,
hallintosääntö, delegointisääntö sekä muut kuntayhtymän säännöt ja ohjeet. Lisäksi
säännösten ja määräysten noudattamista on ohjeistettu sisäisen valvonnan suunnitelmaan sisältyvillä tarkentavilla toimenpiteillä. Säännösten ja määräysten noudattamisen
seurantaa on toteutettu palvelualueilla ja hallinnossa johtotiimeissä annetun ohjeistuksen mukaisesti.
Toimintavuoden aikana ei ole tullut tietoon toimia, jotka olisivat lakien ja säännösten tai
hyvän hallintotavan vastaisia ja joista seuraisi merkittävä vaatimus, kanne, korvausvastuu, syytteeseen asettaminen tai muu oikeusseuraamus.
Sisäisen valvonnan noudattamisessa on havaittu joitakin lieviä tietoturvaan liittyviä epäkohtia, mutta asiat on korjattu välittömästi.
Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus
Sisäisen valvonnan seurantakohteet toiminnan ja talouden osalta ovat pitkälti ns. toiminnan ja talouden vuosikelloon sisältyviä asioita, joiden toteutumista on seurattu ja
koordinoitu palvelukeskuksen johtotiimeissä ja johtoryhmässä. Talouden toteuman
osalta on laadittu maaliskuusta lukien kuukausittain ennuste (sekä palvelualueiden että
koko kuntayhtymän tasolla). Sosiaalihuollon kustannusten osalta on laadittu osavuosikatsausten yhteydessä ns. jäsenkuntien maksuosuuslaskelmaennuste.
Varojen käytön valvonnan toimenpiteet on ohjeistettu sisäisen valvonnan suunnitelmassa, jonka mukaisesti palvelualueet ja hallinto ovat toimineet. Tietoon ei ole tullut
olennaisia virheitä liittyen tavoitteiden asettamiseen tai määrärahojen budjetointiin.
Tiedossa ei ole seikkoja, jotka osoittaisivat, että tulosvastuuta ei ole noudatettu. Varojen käytön osalta ei ole tullut tietoon toimivallan ylityksiä.
Taloudellisten tai toiminnallisten tavoitteiden keskeiset poikkeamat sekä niiden korjaamiseksi tehdyt toimenpiteet on esitetty tilinpäätöksessä palvelualueiden toimintakertomuksissa.
Riskienhallinnan järjestäminen
Kuntayhtymän riskienhallintatoimintaa ohjaa riskienhallintapolitiikka, jonka yhtymähallitus on vahvistanut 28.9.2015 (§ 144). Riskienhallintapolitiikka-asiakirjassa on määritelty hyvinvointikuntayhtymän tahtotila riskienhallinnan tavoitteista, periaatteista sekä
käytännön toteuttamisesta ja siinä määritetään myös selkeästi riskienhallinnan vastuut.
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Riskienhallintapolitiikka muodostaa yhdessä muiden hyvinvointikuntayhtymän toimintaohjeiden kanssa kokonaisuuden riskien hallitsemiseksi. Riskienhallintaa tukevia ohjelmia ja suunnitelmia ovat jo mainitun sisäisen valvonnan suunnitelman lisäksi mm.
turvallisuussuunnitelma, tietoturvapolitiikka, työsuojelun toimintaohjelma ja valmiussuunnitelmat. Riskienhallintaprosessin tukena on sähköinen järjestelmä (Granite).
Kuntayhtymätasoisen riskienhallintasuunnitelman hallintatoimien toteutuminen on raportoitu erillisellä liitteellä tilinpäätöksen yhteydessä. Suunnitelmassa nimetyt vastuuhenkilöt ovat toteuttaneet seurannan.
Riskienhallinnan vastuut ovat olleet kaikilla palvelualueilla/hallinnossa selkeät: tulosyksiköiden osalta vastuu on yksikön johtajalla/päälliköllä ja palvelualuejohtaja vastaa riskienhallinnasta palvelualueen/hallinnon osalta.
Koronatilanne on vaikuttanut riskienhallintatyöhön ja painopiste vuonna 2020 oli akuuttien koronaan liittyvien riskien hallinnassa. Osin tästä syystä riskienhallintaa ja Graniten
riskien kuvauksia ja niiden hallintakeinoja ei ole kaikissa yksiköissä tehty säännönmukaisesti suunnitellussa aikataulussa. Kaikissa yksiköissä on kuitenkin käsitelty riskienhallintaan liittyviä asioita vuoden aikana.
Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta
Omaisuuden hankinnan osalta päätöksenteko-oikeudet ja hankintarajat määritetään
hallintosäännössä. Talousarvion käyttösuunnitelmassa on annettu ohjeistus hankitun
omaisuuden merkitsemisestä sekä muita yksityiskohtaisempia ohjeistuksia. Kilpailutukset hoidetaan Cloudian sähköisellä kilpailutusjärjestelmällä, jonka käyttö on keskitetty hankinnan tukeen. Käytännössä palvelualueet ja hankinnan tuki valmistelevat kilpailutukset yhteistyössä. Hankinnan tuki vastaa kilpailutuksen teknisestä tuesta, toteuttaa palvelualueiden antamien toimeksiantojen pohjalta kilpailutukset Cloudialla ja valmistelee luonnoksen päätösesityksestä.
Kuntayhtymään hankittava yli 200 euron arvoinen irtain omaisuus kuten kalusteet, lääkintälaitteet, lääkintäkalusteet, av-laitteet ja työkalut merkitään irtaimistoluetteloon.
Kuntayhtymässä on käytössä sähköinen laiterekisteri leasing-rahoituksella hankitun irtaimiston hallintaan sekä oma sähköinen hallintajärjestelmä mobiililaitteille.
Tilikauden aikana kuntayhtymässä ei ole todettu omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa tai käyttöarvossa olennaisia menetyksiä tai arvon alennuksia.
Sopimustoiminta
Kuntayhtymän sisäisen valvonnan ohje sisältää kuvauksen sopimusten hallinnan ja valvonnan osalta niihin liittyvine vastuineen: sopimusten vastuuhenkilöt vastaavat sopimusehtojen noudattamisen ja sopimusten vanhentumisaikojen seurannasta. Seurannan teknisenä tukena toimii sähköinen sopimushallintajärjestelmä.
Tilikauden aikana ei ole tullut tietoon sopimuksista aiheutuneita negatiivisia seuraamuksia.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen vuonna 2021
Riskienhallinnan säännöllistä seurantaa on tehostettava kattamaan kaikki toiminnot siten, että myös riskienhallintaohjelma Granite on ajan tasalla jatkuvasti.
Henkilöstövaihdokset on koettu riskiksi tehokkaan ja toimivan sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan toteutumisen kannalta. Asia huomioidaan uusien työntekijöiden perehdytyksessä entistä tarkemmin.
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1.2.1 Laadunhallinta ja potilasturvallisuus
Asiakaspalaute
Jatkuvaa asiakaspalautetta kerättiin aiempien vuosien tapaan verkkosivujen kautta
sähköisellä lomakkeella, paperisilla palautelomakkeilla, henkilökunnan kirjaamana ja
lehdistä keräämällä. Kerätystä palautteesta tehdään koosteet kaksi kertaa vuoden aikana ja ne käsitellään keväällä ja syksyllä. Lisäksi palautteesta laaditaan koonti koko
vuoden osalta.
Jatkuvan palautteen kanavien kautta otettiin vastaan 680 palautetta, joista 290 tuli avoimena palautteena ja 390 asiakaspäätekyselyn kautta. Palautteen määrä on laskenut
vuodesta 2019. Yhtenä syynä voi olla vallitseva koronatilanne, jonka takia kaikki palautepäätteet eivät ole olleet hygieniasyistä käytössä. Avoimena jätetystä palautteesta
47,93% oli positiivisia ja 27,24% kehitysideoita. Prosentuaalisesti seurattuna kehitysideoiden määrä on noussut lähes puolella. Asiakaspäätekyselyssä asiakas arvioi tyytyväisyyttään palveluun hymiöihin perustuen (  = 1 ☺ =4 jne.). Kyselyn keskiarvo oli
4,57 kun maksimi on 5. Tulos on hieman parempi kuin vuoden 2019 tulos. Kyselyssä
kysytään myös NPS-arvoa, joka kuvaa asiakkaan halukkuutta suositella palvelua. NPS
on kansainvälisesti yleisin asiakasuskollisuuden mittari. FSHKY:n NPS-arvo oli hieman
edellistä vuotta parempi: 65,92. Suomessa terveydenhuollon NPS:n keskiarvo on ollut
65.
Forssan seudun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma nostaa esille lasten ja nuorten
kuulemiseen liittyviä tavoitteita ja yhtenä suunnitelman toimenpiteistä on ollut lasten ja
nuorten palautteen kerääminen. Asiakaspalautejärjestelmästä pystytään erittelemään
alaikäisten jättämä palaute täysi-ikäisten palautteesta. Avoimena jätetystä palautteesta
vain muutama oli vuonna 2020 alaikäisten jättämiä. Päätekyselyssä iän ilmoittaminen
on vapaaehtoista. Ikänsä ilmoittaneista 9% ilmoitti olevansa alaikäisiä.
Asiakasraadit
FSHKY:n järjestöjen asiakasraati toteutettiin vuonna 2020 osana seudullisesti toteutettua järjestöiltaa. Seudulliseen malliin osallistumalla tavoiteltiin sitä, että tavoitettaisiin
enemmän järjestöjä ja pystyttäisiin virittämään uusia kumppanuuksia erilaisten järjestöjen kanssa. Järjestöilta toteutettiin teams-ympäristössä ja sitä isännöi Forssan kaupunki. FSHKY:n osuudessa käytiin läpi syksyllä laadittua järjestöyhteistyön suunnitelmaa.
FSHKY:n asiakasraadin jäsenet valitaan kaksivuotiselle kaudelle. Vuoden 2020 alussa
rekrytoitiin uusi asiakasraati, joka toimii vuoden 2021 loppuun asti. Asiakasraadin järjestäytymiskokouksen järjestäminen venyi koronan takia, mutta vuoden 2020 aikana
onnistuttiin kuitenkin järjestämään asiakasraadin kokous kolme kertaa. Asiakasraati
aloitti asiakasauditoinnin, jonka tulokset saadaan toukokuussa 2021. FSHKY toteuttaa
asiakasraatimaista työskentelytapaa myös lasten ja nuorten kanssa. Vuonna 2020 yhteistyöluokkatoimintaa ei kuitenkaan pystytty toteuttamaan turvallisesti koronan takia.
Vuoden 2020 aikana kehitettiin teams-ympäristöön alusta E-asiakasraadille. Sähköisessä asiakasraadissa asiakkaat voivat olla mukana itse valitsemansa ajan. Tarkoitus
on, että alustalla julkaistaan n. kerran kuukaudessa erilaisia kyselyitä, kirjoitustehtäviä,
pisteytyksiä, vastataan mieltä askarruttaviin kysymyksiin, viestitään FSHKY:n toiminnasta ja mahdollistetaan ideointia ja keskustelua. E-asiakasraadin mainostaminen on
tarkoitus aloittaa vuoden 2021 keväällä ja sen toimintaa kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa.
Asiakastyytyväisyyskyselyt
Asiakastyytyväisyyskyselyt ovat koko ajan avoinna ja asiakkaan vastattavissa salasanan avulla. Asiakastyytyväisyyskyselyiden markkinointiin tulee panostaa tulevaisuudessa merkittävästi, sillä vastauksia ei ole juurikaan saatu. Joillakin palvelualueilla kerätään palautetta myös kohdennetusti toteutetuilla kyselyillä ennalta määriteltyinä ajankohtina. Vuonna 2020 toteutettiin kohdennetusti vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyskysely, jonka tulokset on käsitelty palvelualueen sisällä.
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Projektit ja prosessit
Vuoden 2020 aikana aloitettiin neljä projektia ja saatettiin viisi projektia päätökseen.
FSHKY:n projektimalli on koettu joiltain osin raskaana toteuttaa ja useita kehittämistöitä
toteutettiinkin ketterämpien toimintamallien mukaisesti. Prosessikuvauksia valmistui
vuoden aikana yhdeksän kappaletta. Yhden prosessikuvauksen työstäminen jatkuu
vielä vuoden 2021 puolella.
Potilasturvallisuus
Potilas- ja asiakasturvallisuustyön pohjana on kansalliseen potilas- ja asiakasturvallisuusstrategiaan perustuva Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma. Koronavirusepidemiasta (COVID-19) johtuen potilasturvallisuuden painopiste oli tartuntatautien ehkäisyssä ja koronaepidemiaan varautumisessa. Pandemiatyöryhmä kokoontui säännöllisesti viikoittain ja tarkensi ja päivitti toimintatapoja ja -ohjeita muuttuvien valtakunnallisten ja alueellisten ohjeiden mukaisesti. Pandemiasta johtuen vuonna 2020 ei toteutettu johdon potilasturvallisuuskävelyjä yksiköihin.
Potilasturvallisuusilmoitusten teko HaiPro -ohjelmaan on ollut hyvin aktiivista. Vuonna
2020 potilasturvallisuusilmoituksia tehtiin 2074 kpl, joka on 263 ilmoitusta enemmän
kuin edellisenä vuonna. Ilmoituksista 20,3 % oli läheltä piti -tapauksia, joka on samaa
tasoa kuin edellisenä vuonna. Kehittämistoimenpiteiden määrä kaksinkertaistui eli kehittämistoimenpiteitä oli kirjattu 131. 42 ilmoituksessa oli merkitty tapahtumaan myötävaikuttavaksi tekijäksi COVID-19 -tilanne.
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista edellyttää, että Valviralle lähetetään tieto
aina, kun laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyen ilmenee vaara- tai vahinkotilanteita. Esimiehet
on ohjeistettu ilmoittamaan kaikista laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvistä vaara- ja vahinkotilanteista tekniikan päällikölle ja HaiPro -pääkäyttäjälle, jotka tarvittaessa välittävät
tiedon Valviralle. Jotta terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hallinta on lain edellyttämällä tasolla, tarvitaan kattava laiterekisteri, johon laitetiedot, perehdytykset ja
huollot kirjataan. Laiterekisterin hankinta yhteistyössä Kanta-Hämeen muiden sosiaalija terveydenhuollon organisaatioiden kanssa (TLT-projekti) on jatkunut. Vuoden 2020
aikana tehtiin hankintapäätös Kanta-Hämeen yhteisestä laitehallintarekisteristä ja valmisteltiin käyttöönottoa. Tämän Effectorin laitehallintarekisterin käyttöönottoprojekti jatkuu keväällä 2021.
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1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus
Tilikauden tulos oli 506 551 euroa alijäämäinen. Yhtymäkokous muutti alkuperäistä miljoona euroa alijäämäistä talousarviota joulukuussa silloisen ennusteen perusteella
853 000 € alijäämäiseksi, joten tulos oli muutettua talousarviota parempi.
Hyvinvointikuntayhtymän tuloksen kannalta on olennaista sosiaalipalvelujen toteuma,
koska sosiaalipalveluiden kuntamaksut tasataan vastaamaan todellisia syntyneitä kustannuksia tilinpäätöksen yhteydessä. Vuonna 2020 sosiaalipalvelujen kustannukset
alittivat suunnitellun 1 211 598 eurolla ja summa palautettiin omistajakunnille. Näin paljon kuntamaksut eivät kuitenkaan pienentyneet, sillä omistajakunnat maksoivat hyvinvointikuntayhtymälle 800 000 euroa koronatukea ylimääräisinä kuntamaksuina. Kokonaisuudessaan tulos oli siis alkuperäistä sekä muutettua talousarviota parempi, ja sen
lisäksi omistajakuntien kuntamaksut olivat 411 598 € suunniteltua pienemmät.
Sosiaalipalveluiden kuntakohtaiset tasauslaskut olivat seuraavat:
Forssa
-319 597 €
Humppila
443 869 €
Jokioinen
268 456 €
Tammela
278 596 €
Ypäjä
540 274 €
Yhteensä 1 211 598 €
Tuotot olivat 137,8 miljoonaa euroa ja siitä kuntamaksujen osuus oli 117,9 miljoonaa
euroa eli 85,6 prosenttia. Tuottoihin vaikutti merkittävästi rintamaveteraanien palveluista saadut valtiokonttorin korvaukset. Ne olivat 1,34 miljoonaa euroa, kun talousarviossa niiden suuruudeksi oli arvioitu 0,25 miljoonaa euroa. Asiakasmaksutuotot sen
sijaan jäivät 0,44 miljoonaa euroa talousarviosta. Maalis- ja huhtikuussa terveydenhuollon asiakasmaksut jäivät koronan vuoksi selvästi normaalista ja vaikka toukokuusta
eteenpäin asiakasmaksut lähenivät suunniteltuja tasoja, niin syntynyttä vajetta ei saatu
kurottua umpeen. Käyntien määrät terveydenhuollossa olivat koronan vuoksi selvästi
suunniteltua pienemmät, mutta siitä huolimatta kotikuntakorvaukset toteutuivat 0,4 miljoonaa euroa suunniteltua suurempina.
Toimintakulut olivat 136,3 miljoonaa euroa ja ne ylittivät alkuperäisen talousarvion 0,6
miljoonalla eurolla. Selkeimmin talousarvion ylittivät aineet, tarvikkeet ja tavarat tililuokka. Asiaan oli kaksi syytä. Lääkekulut olivat 1,8 miljoonaa euroa, kun talousarviossa niihin oli varattu vain 1,3 miljoonaa euroa. Vielä tätä suurempi merkitys oli erilaisilla
koronaan liittyvillä suojaimilla. Vaatteiston ja hoitotarvikkeiden kulut olivat vuonna 2019
yhteensä 1,5 miljoonaa euroa ja vuonna 2020, jolloin suoritemäärät olivat normaalia
pienempiä, ne kasvoivat 2,1 miljoonaan euroon.
Talousarvion oletuksena oli kustannusvaikutukseltaan noin kahden prosentin palkkojen
sopimuskorotukset. Palkankorotusten kustannusvaikutus vuodelle 2020 jäi kuitenkin
noin 0,6 prosenttiin. Talousarvion ja toteuman ero oli näin ollen noin 800 000 euroa.
Henkilöstökulut alittivat talousarvion 1,3 miljoonalla eurolla. Alituksen taustalla ovat
myös kuntayhtymän budjetointitapa, jossa virat on budjetoitu täyteen, mutta käytännössä avoimena olevia virkoja ei ole kaikkia saatu täytettyä ja ratkaisuna on käytetty
palvelujen ostoja.
Palvelujen ostot ylittivät talousarvion 1,53 miljoonalla eurolla. Ylityksestä 1,14 miljoonaa euroa on peräisin lastensuojelusta. Huostassa olevien lasten lukumäärässä ei ole
tapahtunut merkittävää muutosta. Sen sijaan kiireellisten sijoitusten määrät ovat nousseet. Vuonna 2019 kiireellisiä sijoituksia tehtiin 53 kpl ja vuonna 2020 84 kpl, nousua
oli noin 58 prosenttia. Eri sijoitusten määrän nousu näkyy ostettujen laitoshoidon vuorokausien määrän kasvuna. Vuonna 2020 laitosvuorokausia ostettiin noin 800 enemmän kuin vuonna 2019, nousua 7 prosenttia. Kasvu on jatkunut jo ainakin vuodesta
2018 alkaen. Vuonna 2020 laitosvuorokausia ostettiin noin 2 300 enemmän kuin 2018,
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nousua noin 22 prosenttia. Erityisesti nousua on ollut Forssan osalta, mikä näkyy suoraan Forssan sosiaalipalvelujen tuloksessa. Osa näistä hoitovuorokausista sisältää erityisen huolenpidon jaksoja (EHO) ja erityistason laitoksia, joiden kustannus voi olla jopa
noin 600 €/vrk.
Palvelujen ostoissa raportoitava hoitohenkilökunnan vuokraus on yksi kuntayhtymän
tuloksen kannalta olennainen erä. Talousarviossa työvoiman vuokraukseen oli varattu
1,32 miljoonaa euroa ja suunnitelmana oli vähentää työvoiman vuokrausta selvästi
edellisen vuoden 2,08 miljoonasta eurosta. Työvoiman vuokraus toteutui täsmälleen
talousarvion mukaisesti. Koronan vaikutukset näkyivät laboratoriopalveluissa, jotka ylittivät talousarvion 0,3 miljoonalla eurolla. Vastaavasti ateriapalvelut alittivat talousarvion
0,3 miljoonalla ja kuljetuspalvelut 0,2 miljoonalla eurolla.
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1.3.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Satunnaiset erät
Tilikauden tulos
Poistoeron vähennys
Varausten vähennys
Tilikauden yli-/alijäämä

2020
1 000 €

2019
1 000 €

2018
1 000 €

137 812
-136 283
1 529
12
0
18
-6
-1
1 541
-2 047
0
-507
0
0
-507

135 596
-133 414
2 181
1
0
15
-9
-5
2 183
-2 011
0
172
0
0
172

134 142
-132 974
1 168
5
0
20
-14
-1
1 172
-2 076
0
-904
0
0
-904

101,12 %
75,28 %
47,59
32 375

101,64 %
108,55 %
67,01
32 579

100,88 %
56,45 %
35,61
32 910

TULOSLASKELMAN
TUNNUSLUVUT
Toimintatuotot/Toimintakulut,
%
Vuosikate/Poistot, %
Vuosikate, €/asukas
Asukasmäärä

Tunnusluvut ja niiden laskentakaavat:
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista
Tunnusluku kuvaa maksurahoituksen osuutta toimintamenoista
= 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut – Valmistus omaan käyttöön).
Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin,
sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin.
Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä.
Perusoletus
on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä.
Vuosikate prosenttia poistoista
Tunnusluku mittaa tulorahoituksen riittävyyttä. Kun tunnusluvun arvo on
100 %, oletetaan tulorahoituksen olevan riittävä.
= 100 * Vuosikate / Poistot.
Asukasmääränä käytetään asukaslukua edellisen tilikauden lopussa
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1.3.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Käyttöomaisuuden myyntitulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainasaamiset lisäykset
Sijoitukset/muut saamiset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos

Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
Ed. yhteensä
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12., 1000 €
Rahavarat 1.1., 1000 €
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
(mikäli konsernitili olisi kassavaroissa)
Investointien tulorahoitus, %
Toiminnan ja inv. rahavirran kertymä 5 v.
Laskennallinen lainanhoitokate
Lainanhoitokate
Kassan riittävyys, pv
Kassan riittävyys, pv (sis. konsernitili)
Asukasmäärä

2020

2019

2018

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1541
0
0

2183
0
0

1 172
0
0

-958
0
0
583

-1597
260
0
845

-650
0
1 530
1 529

0
-59
0
-59

0
-56
-30
-86

0
-438
0
-438

0

0

0

282
-124
-1288
612
-518
-578

202
6
-3135
2165
-762
-847

252
-5
-1 227
-115
-1 095
-1 533

5

-1

-4

11
5

5
7

7
11

160,86 % 163,28 % 180,31 %
3 482
3 909
3 601
300
229
257
23,80
33,72
2,62
0,03
0,02
0,02
30,1
31,6
23,7
32 375
32 579
32 910
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Tunnusluvut ja niiden laskentakaavat
Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, 1000 euroa
Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen
vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista
pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä
tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei
saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.
Investointien tulorahoitus, %
Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa
prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien
vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä. Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja,
joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet.
= 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno
Laskennallinen lainanhoitokate
= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Laskennalliset lainanlyhennykset)
Tunnusluku kuvaa lainanhoitoon käytettävissä olevan tulorahoituksen ja laskennallisten lainanlyhennysten sekä korkojen suhdetta eli kykyä hoitaa lainoista aiheutuvia velvoitteita. Laskennallinen lainanhoitokate lasketaan kaavalla, jossa tuloslaskelman vuosikatteeseen lisätään korkokulut ja jossa saatu summa jaetaan korkokulujen ja laskennallisten lainanlyhennysten summalla. Laskennalliset lainanlyhennykset saadaan jakamalla taseen lainat kahdeksalla, mikä kuvaa oletettua jäljellä olevaa laina-aikaa. Lainoihin luetaan korolliset pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat, kuten kuntatodistukset.
[2019]
Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja.
Luotettavan kuvan kunnan lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden jaksolla. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli
2, tyydyttävä kun tunnusluku on 1–2 ja heikko kun tunnusluvun arvo jää alle yhden.
Lainanhoitokate
Lainahoitokate kertoo kuntayhtymän tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman
korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun
arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman
hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kuntayhtymän omaisuutta tai vähentämään
rahavaroja.
= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset).
Kassan riittävyys (pv)
Kuntayhtymän maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla.
= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella
Kassan riittävyydessä on huomioitava, että lähes kaikki kuntayhtymän rahavarat ovat
konsernitilillä.
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1.4 Rahoitusasema ja sen muutokset
1.4.1 Tase ja sen tunnusluvut
VASTAAVAA

A PYSYVÄT VASTAAVAT
I Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
II Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Kiint. rakenteet ja laitteet
Rakennukset
Koneet ja kalusto
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

v. 2020

v. 2019

1 000 €
22 235
236
236

1 000 €
23 324
280
280

21 828
256
52
20 490
1 030

22 874
256
63
20 763
1 220

0

573

172
163
8

170
162
8

22

21

Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahast.erityiskatt.
C VAIHTUVAT VASTAAVAT
I Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet

0
22
16 784
492
492

0
21
16 784
368
368

II Saamiset

17 698

16 410

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset

3 439
11 295
2 589
376

3 116
11 669
843
782

IV Rahat ja pankkisaamiset

11

5

VASTAAVAA YHTEENSÄ

40 457

40 129

III Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Muut saamiset osakk.yht.

B TOIMEKSIANTOJEN
VARAT

VASTATTAVAA

v. 2020

v. 2019

1 000 €
20 206
18 907

1 000 €
20 712
18 907

83
195
1 528
-507

83
195
1 356
172

D TOIMEKSIANTOJEN
PÄÄOMAT
1. Valtion toimeksiannot
3. Muut toimeksiant. Pääomat

1 380
477
903

1 098
254
844

E VIERAS PÄÄOMA
I Pitkäaikainen
2. Lainat rahoitus. ja vak.lait.
3. Lainat julkisyhteisöiltä

18 872
30
30
0

18 319
89
89
0

II Lyhytaikainen
2. Lainat rahoitus- ja vak.lait.
3. Lainat julkisyhteisöiltä
5. Saadut ennakot
6. Ostovelat
7. Muut velat
8. Siirtovelat
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

18 842
59
0
40
5 382
1 299
12 061
40 457

18 230
59
0
34
5 772
1 231
11 133
40 129

A OMA PÄÄOMA
I Peruspääoma
III Arvonkorotusrahasto
IV Muut omat rahastot
V Edellisten tilik. yli-/alijäämä
VI Tilikauden yli-/alijäämä

B POISTOERO JA VAPAAEHT.
VARAUKSET

TASEEN TUNNUSLUVUT
Omavaraisuusaste %
Suhteellinen velkaantuneisuus%
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas
Lainakanta 31.12., 1000 €
Lainat ja vuokravastuut 31.12.
Asukasmäärä

49,99 % 51,66 %
14,26 % 13,48 %
1 021
1 528
31,34
46,90
90
149
2 154
2149
32 375 32 579
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Tunnusluvut ja niiden laskentakaavat:
Omavaraisuusaste, %
Tunnusluvulla mitataan kuntayhtymän vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen
kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Omavaraisuuden hyvänä tasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. 50%:n tai sitä
alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta.
= 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot)
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kuntayhtymän käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku kuntien välisessä vertailussa, koska pysyvien vastaavien
hyödykkeiden ikä, niiden arvostus tai poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon.
Mitä pienempi tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kuntayhtymällä on
selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.
= 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot (toimintatuotot + verotulot +
käyttötalouden valtionosuudet)
Kertynyt ylijäämä (alijäämä) 1 000 €
Luku osoittaa, paljonko kuntayhtymällä on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, tai paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina.
=Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Lainakanta 31.12., 1 000 €
Kuntayhtymän lainakannalla tarkoitetaan korollisen vieraan pääoman kokonaismäärää.
= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)
Lainat ja vuokravastuut 31.12.,
= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) + Vuokravastuut
Lainat ja vuokravastuut saadaan lisäämällä lainakantaan vuokravastuiden määrä.
Vuokravastuiden määrä huomioidaan liitetiedoissa ilmoitetun mukaisena.
Lainasaamiset 31.12., 1 000 €
Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyvien vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen.
= Sijoituksiin merkityt jkv-lainasaamiset ja muut lainasaamiset
Asukasmäärä
Asukasmääränä käytetään asukaslukua tilikauden lopussa.
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1.5 Kokonaistulot ja -menot
TULOT

1 000 €

Varsinainen toiminta
Toimintatuotot
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Satunnaiset tuotot
Tulorahoituksen korjauserät
- Käyttöom. myyntivoitot
Investoinnit
Käyttöomaisuuden myyntitulot
Rahoitustoiminta
Oman pääoman lisäykset
Lyhytaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Kokonaistulot yhteensä

137 812
0
18
0
0
0
0
0
0
0
137 830

% MENOT
Varsinainen toiminta
100,0 Toimintakulut
0,0 Korkokulut
0,0 Muut rahoituskulut
0,0
0,0 Investoinnit
0,0 Käyttöomaisuusinvestoinnit
0,0 Rahoitustoiminta
Pitkäaikaisten lainojen vähen0,0 nys
Lyhytaikaisten lainojen vähen0,0 nys
0,0
0,0
0,0
100,0 Kokonaismenot yhteensä

1 000 €

%

136 283
6
1

99,3
0,0

958

0,7

59

0,0

0

0,0

137 307 100,0

1.6 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet
Yhtymähallitus esittää, että vuoden 2020 tilikauden tulos -506 551,37 euroa siirretään
yli-/alijäämätilille.
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2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
2.1 Kuntayhtymän strategisten tavoitteiden toteutuminen
2.1.1 Yleishallinto ja hallinnon palvelukeskus
Korona-pandemiaan liittyvien suojaustarvikkeiden hankinta ja riittävyyden turvaaminen
kaikissa tilanteissa huomattavista globaaleista saatavuusongelmista huolimatta on ollut
keskeistä koko vuoden materiaalihallinnon toiminnassa. Useiden käytetyimpien tarvikkeiden hintatasossa on ollut ajoittain huomattavaa nousua. Yhteistyötä on tehty kesästä alkaen maakunnallisen pandemiavaraston Kanta Logistiikan kanssa, jolloin on
pystytty liittymään mukaan suojaustarvikkeiden uusiin yhteishankintoihin ja saamaan
suuremman volyymin vaikutus sekä hintoihin että saatavuuteen.
Covid19-viruksen vuoksi FSHKY:ssä mahdollistettiin kuluneen vuoden aikana etätyöt
kaikille halukkaille työtehtävien sallimissa rajoissa. Etävastaanottojen sujuvuuden
vuoksi siirryttiin keväällä nopealla aikataululla Teams-kokousohjelman käyttöön, sillä
Microsoft tarjosi koronatilanteen vuoksi ilmaisia lisenssejä kuuden kuukauden ajaksi.
Joulukuun alussa koko organisaatiossa siirryttiin toimisto-ohjelmiston käytössä pilvipalveluihin ja otettiin samalla työryhmäohjelmisto käyttöön, joka mahdollistaa työskentelyn
paikka- ja laiteriippumattomasti. Samassa yhteydessä otettiin käyttöön myös FSHKY:n
uusi sisäinen intranet. Lisäksi jatkettiin työasemien päivittämistä Windows 10 –käyttöjärjestelmään. Liikkuvan työn ja työasemien optimaalisen määrän vuoksi suositaan entistä enemmän kannettavia tietokoneita.
Lifecare asiakas- ja potilastietojärjestelmän osalta yhtymähallitus päätti siirtää
FSHKY:n Lifecare-ympäristön kustannussyistä Kanta-Hämeen shp:n Lifecare-palvelinympäristöön. Tällä toimenpiteellä vältetään hykyn oman Lifecare-palvelinympäristön
uusiminen. Siirtoprojekti toteutetaan kevään 2021 aikana. Vanhuspalveluissa aloitettiin
kesäkuussa Videovisit Virtuaalihoivan pilotointi kotihoidon asiakkaille. Lisäksi Vanhuspalveluissa luovuttiin Pro Consona Vanhustyö -ohjelman käytöstä ohjelmiston toimittajan ilmoitettua irtisanovansa ko. ohjelmiston. Tietohallinnon avustuksella Vanhuspalvelut siirtyivät Lifecaren käyttäjiksi joulukuun alusta lähtien. FSHKY:n uudet kotisivut
otettiin käyttöön syyskuussa. Samalla otettiin käyttöön Siteimprove-ohjelmisto, jolla
varmistetaan saavutettavuusdirektiivin vaatimat palvelut. Tietohallinto on myös osallistunut tiiviisti sote-uudistukseen liittyvään Rakenneuudistus -hankkeeseen.
Teknisten palvelujen toiminnassa keskeisimpinä työalueina olivat normaalien huolto- ja
kunnossapitotoimintojen lisäksi energiansäästöön sekä energiatoimitusvarmuuteen liittyvät toimenpiteet. Vuosien 2019 ja 2020 aikana tehdyt valaistusten muutostyöt sekä
lämmityspiirien tasapainotukset näkyvät selvästi vähentäneen käytetyn energian määrää olosuhteista tinkimättä. Pääterveysaseman ja sairaalan UPS- järjestelmät päivitettiin uusiksi. Sairaalan osastojen muutokset sekä pääterveysaseman c-osan muutostyöt
aloitettiin jo vuonna 2019 ja ne saatiin valmiiksi kuluneena vuotena. Kiinteistöihin suunniteltuja ei kiireellisiä korjaustöitä siirrettiin osittain vuodelle 2021, koska investointimäärärahoja säästettiin potilastietojärjestelmän päivittämiseen. Vuoden 2020 aikana toteutettiin sairaalan puutalon, Lamminkirmun sekä yhteisötalon ulkomaalaukset.
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Talousarvion toteutuminen (1 000 €)

Toimintatuotot
josta ulkoiset
josta sisäiset
Toimintakulut
josta ulkoiset
josta sisäiset
Toimintakate

Alkup. TA

TA muutos TA + muutos

Toteuma

Poikkeama

2 100
502
1 599
-9 381
-9 169
-212
-7 281

2 100
502
1 599
-9 181
-8 969
-212
-7 081

2 308
467
1 841
-8 921
-8 754
-167
-6 613

208
-35
242
260
215
45
468

200
200
200

Asia / Tavoite
Toimenpide
Varahenkilöyksikön
toiminnan ansiosta
koko kuntayhtymän
sijaiskustannukset
laskevat ja potilas- ja
asiakasturvallisuus lisääntyy kuntayhtymän toiminnan ja yksiköt tuntevien työntekijöiden ansiosta.

Resurssitupa toimii portinvartijana ulkopuolisen
vuokratyövoiman hankinnassa.

2020

Hallinnon palvelukeskus
tuottaa tietoa henkilöstönkäytöstä päätöksenteon tueksi.

2020

Toimenpide
Hallinnon palvelukeskuksen palvelut
tulevat aiempaa helpommin saavutettaviksi ja entistä nopeammiksi markkinointia ja tiedonkulkua
kehittämällä

Tavoitteena parantaa
työn tuottavuutta ja
samaan aikaan tukea työn kuormittavuuden hallintaa ja
työssäjaksamista.

Vuokratyövoiman sekä
lyhyiden omien työsuhteiden käyttö laskee.

Toteutunut

Toteuma 31.12.2020
Infoseinä toteutui
uuden graafisen intran
kautta, joka otettiin
käyttöön koko
kuntayhtymässä.

Infoseinä on perustettu

Hallinnon palvelukeskuksen ydinprosessien
kuvaukset sekä yksikköjen vuosikellot asetetaan
kaikkien työntekijöiden
nähtäväksi.

2020

Valmis sisältö on ladattu infoseinälle ja infoseinän kehittämistyö
on aloitettu.
Tukipyyntöjen määrä
laskee

Aikataulu

Esimiehet selkeyttävät
yksiköidensä prioriteetit
ja ajankäytön pelisäännöt säännöllisissä keskusteluissa yksikkönsä
ja alaistensa kanssa.

Tukipyynnöt käsitellään
mahdollisimman nope-

Toteuma 31.12.2020

Mittari ja sen tavoitetaso

6/2020

Toimenpide
Hallinnon palvelukeskuksen palveluiden luotettavuuden

Aikataulu

Mittari ja sen tavoitetaso

Perustetaan sähköinen
infoseinä, joka on kaikkien työntekijöiden nähtävillä.

Toimenpide
Työn näkyväksi tekeminen ja toiminnan
priorisointi.

Aikataulu

Aikataulu
2020

Mittari ja sen tavoitetaso

Toteuma 31.12.2020

Henkilöstön hyvinvointitutkimuksen tulokset
paranevat edelliseen
tutkimukseen verrattuna.

2019 hyvinvointitutkimuksen tulosten perusteella tehtiin yksiköiden kehittämissuunnitelmat ja niitä
on toteutettu vuoden
2020 aikana. Uuden
hyvinvointitutkimuksen
tuloksia ei ole vielä
saatavilla.

Mittari ja sen tavoitetaso

Toteuma 31.12.2020

Tukipyyntöön on vastattu kahden työpäivän
kuluessa.

Tietohallinnossa tukipyyntöihin on vastattu
keskimäärin viidessä
tunnissa. Teknisissä
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ja oikea-aikaisuuden
kehittäminen

asti ja viimeistään sovittujen aikarajojen puittessa.

Seurantatyökaluna
Bem-kiinteistötietojärjestelmä ja tietohallinnon tiketöintijärjestelmä.

Tukipyyntöjen käsittely
päättyy aina ilmoitukseen tukipyynnön esittäjälle.
Toimenpide
Sähköisten palvelujen ja asiointikanavien käytön edistäminen.

Sähköisten palvelujen ja
asiointikanavien markkinointi.

Toimenpide
Tietohallinnon isojen
projektien suunniteltu
ja hallittu läpivienti
sekä kuntayhtymän
it-laitteiden käytön
tehostaminen.

Aikataulu

Hankkeet projektoidaan.
Projektisuunnitelmissa
huomioidaan korostetusti testaus, aikataulutus ja roolitus sekä loppukäyttäjien koulutus.

Mittari ja sen tavoitetaso
Sähköisten palvelujen
käyttö kasvaa.

Aikataulu

palveluissa joidenkin
tukipyyntöjen
vastatausaika oli yli
kaksi päivää.

Toteuma 31.12.2020
Omaolosta on tullut
merkittävä
asiointikanava.
Koronaoirearvio on
edesauttanut palvelun
suosiota.

Mittari ja sen tavoitetaso

Toteuma 31.12.2020

Käyttöjärjestelmäksi on
vaihdettu Windows 10
ja officepaketiksi 0365.

95 % työasemista
toimii Windows 10
järjestelmällä. Loput
työasemat vaihdetaan
suunnitellusti. O365
käyttöönotto
tapahtunut
marraskuussa.
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2.1.2 Terveydenhuollon palvelualue
Terveydenhuollon palvelualueen toimintaan ja talouteen ovat vaikuttaneet merkittävästi yöpäivystyksen hankintaan liittyvät päätökset ja Covid-19. Näiden vaikutusten
vuoksi taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen kuluvalle vuodelle jäi
toteutumatta. Asiakasmaksuista saatavat tuotot jäivät toteutumatta. Lisäkuluja ovat aiheuttaneet myös suojaintarvikekustannukset. Lääkehoidon kustannukset ovat nousseet johtuen silmätautien, sisätautien ja neurologisten potilaiden hoidon osalta sekä Chepatiittilääkkeiden kustannuksista. Covid-19 -näytteenotto on lisännyt laboratorion
kustannuksia huomattavasti. Yhteistoimintaneuvotteluissa sovittujen tuottavuusohjelman sisältöjen täytäntöönpano on viivästynyt Covid-19 – pandemiasta aiheutuvien toiminnanmuutosten vuoksi. Toisaalta sen vuoksi on saatu kokemuksia etävastaanoton
hyödyntämisestä tulevaisuudessa.
Yhtymähallitus päätti (28.10.2019 § 168) perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen
päivystystoiminnan julkisesta kilpailuttamisesta. Hankinnan kohteena olivat perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen lääkäripäivystyspalvelun hankinta ajalle 1.4.2020
- 31.12.2021 sekä mahdolliset optiovuodet 2022 ja 2023. Yhtymähallitus (Yhall
10.2.2020 § 17) päätti järjestää perusterveydenhuollon ympärivuorokautista päivystystä Terveystalon tarjouksen pohjalta olemassa olevan STM:n erityisluvan mukaisesti
vuoden 2022 loppuun asti.
Covid-19 rantautui Suomeen alkutalvella 2020. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
tiedotteen (9.3.2020) mukaan uuden koronaviruksen (Covid-19) riskit vanhuksille ja
riskiryhmiin kuuluville todettiin olevan muita suuremmat. Viruksen todettiin vaikuttavan
useammin vakavia oireita ikääntyneille ja niille, joilla on jo jokin perussairaus, kuten
diabetes, sydänsairaus tai keuhkosairaus. Sosiaali- ja terveysministeriön laatimassa
tiedotteessa (55/2020) annettiin toimintaohjeena, että yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään lähikontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan,
eli karanteenia vastaavissa olosuhteissa. Valtioneuvosto kehotti samaisessa tiedotteessa yli 70-vuotiaita välttämään lähikontakteja ja liikkumista kodin ulkopuolella,
koska niiden todettiin lisäävät tartuntariskiä. Tämän vaikutuksesta osa potilaista perui
vastaanottoaikoja. Osa käynneistä toteutettiin korvaamalla käyntejä puhelinkontaktein,
sillä pandemian vuoksi asiakkaat eivät halunneet tulla vastaanotolle. Avosairaanhoidon puheluiden määrä on noussut merkittävästi 53 943 kpl (21 937 kpl v. 2019) aiempaan vuoteen verrattuna.
Välttämättömien, kuten onkologian käynnit järjestettiin niin, että näiden asiakkaiden
kontaktit muihin olivat mahdollisimman vähäisiä. Joitakin poliklinikkavastaanottoja, kuten kardiologia ja gynekologia, jouduttiin ajamaan alas alkuvuodesta kokonaan tai osittain, koska näiden toimintojen lääkärit toimivat osin Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä. Näiden potilaiden hoito toteutettiin Kanta-Hämeen SHP:ssä tai etäpalveluin. Erikoisalojen toiminta järjestettiin mahdollisimman normaalisti vastaanottoina, jotta hoitovelkaa ei syntyisi. Alkuvuoden rajoitusten seurauksena terveydenhuollon käynnit jäivät
alle suunnitellun. Asiakaskäyntimaksuista saatavat tuotot ovat jääneet toteutumatta erityisesti hammashuollon osalta.
Kanta-Hämeen SHP:n maakunnallisessa suunnittelussa sovittiin kevättalvella, että
Forssan sairaalassa hoidetaan tarvittaessa koronaviruspotilaita. Tämä aiheutti joitakin
toiminnan muutoksia, kuten hengitysinfektiopotilaiden (HTI) kohortoinnin, jolloin HTIpotilaat saapuivat päivystykseen eri sisäänkäynnistä, kuin muut potilasryhmät. Tämän
vuoksi päiväkirurgiset toimenpiteet, kuten kaihileikkaukset, siirrettiin potilaan kiireellisyys huomioiden myöhempään ajankohtaan potilaan hoitoa vaarantamatta. Pandemian laantuessa kesän kynnyksellä kaihileikkaustoiminta aloitettiin jälleen heinäkuun
lopulla. Silmätautien pistoshoidot järjestettiin normaalisti.
Henkilöstön osalta työt jakautuivat epätasaisesti. Koronan aiheuttamien työmäärän vähenemisen vuoksi aloitettiin keväällä yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskivat fysioterapiaa, mielenterveys- ja päihdepalveluita, konekirjoitusta, ympäristöterveydenhuoltoa
ja suunterveydenhuoltoa. Jokainen yksikkö teki suunnitelman syksyyn asti toiminnan
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ja henkilöstön järjestämisestä. Lomia pidettiin edeltävästi. Työntekijät siirtyivät eri yksiköihin osaamisen ja tarpeen mukaan, sillä pandemia on aiheuttanut toiminnan muutoksia muun muassa potilaiden vastaanottotoimintaan ja ohjaukseen. Näiden toiminnan suunnittelun ja toimenpiteiden vuoksi ketään ei tarvinnut lomauttaa. Henkilöstölle
kuuluu tästä iso kiitos joustavuudesta ja suunnitelmallisuudesta. Suunterveydenhuoltoon kevään tilanne vaikutti hoitovelan syntymiseen.
FSHKY:n yhtymähallitus päätti 14.9.2020 kokouksessaan aloittaa neuvottelut Forssan
sairaalassa tuotetun Terveydenhuoltolain ja erikoissairaanhoidon muutokset, rekrytoinnin haasteet ja väestöpohjan pienuus olivat lähtökohtia neuvotteluille. Tähän koottiin erillinen projektiryhmä ja neljä alatyöryhmää molemmista organisaatioista. Yhtymähallitus palautti asian valmisteluun 14.12.2020 kokouksessaan ja päätti jatkaa sen käsittelyä vasta sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt hallituksen eduskunnalle antamat SOTE-lait.
Vuodeosastot olivat keväällä vajaalla käytöllä, jolloin osastojen täyttöaste oli 44 % 107 %. Tähän vaikutti se, etteivät potilaat saapuneet tarvitsemaansa hoitoon. Juhannuksen jälkeen tilanne vuodeosastojen täyttöasteessa muuttui. Tällöin täyttöaste oli 64
% - 117 % välillä. Loppuvuonna osastojen käyttöaste vaihteli merkittävästi 41 % -106
% välillä. Vuodeosastoilla on ollut potilaita myös Riihimäeltä.
Laboratorio on organisoinut ja pääosin ottanutkin covid-näytteet kuntayhtymässä. Kevään aikana suunniteltiin ja kehitettiin näytteenoton toimintatavat. Elokuun alusta asti
näytteenotto on lisääntynyt Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen mukaisesti.
Huhti - toukokuussa viikoittainen koronanäytemäärä oli n. 30–35 näytettä/viikko. Elokuussa vuoden loppuun viikoittainen näytemäärä oli 150–279/viikko. Arkipäivien koronanäytteenoton lisäksi 24.10.20 alkaen on lauantaisin pidetty lyhyempi näytteenotto.
Joulunaikaan näytteitä otettiin päivittäin. Muu laboratorion näytteenotto- ja analysointitoiminta oli keväällä jonkin verran rauhallisempaa, mutta syksyllä laboratorion muu toiminta on toiminut normaalisti.
Suunterveydenhuollon osalta Covid-19 on vaikuttanut niin potilasmääriin ja toimintaan.
Tällä hetkellä hoitovelkaa on n. 5 000 käyntiä verrattuna vuoteen 2019. Ilahduttavaa
on, että keväällä olleesta neljästä virasta, kaikki virat saatiin täytettyä.
Avosairaanhoidossa tapahtui eläköitymistä kolmen lääkärin osalta. Siellä aloitti elokuussa uusi ylilääkäri. Terveyskeskuslääkärien osalta oli auki avoimia virkoja, jotka
ovat olleet haussa useaan kertaan. Haut eivät ole tuottaneet tulosta, joten lääkärihenkilöstön osalta on vajausta ja on jouduttu turvautumaan ostopalveluihin. Toimintaa ja
sen sisältöjä on näistä huolimatta kehitetty potilaiden hoidon turvaamiseksi – ja kehitys
työ jatkuu.
Hoitohenkilöstön vakituisiin toimiin olemme saaneet hyvin hakijoita. Sijaisuuksien täyttäminen on ollut haasteellisempaa. Osastosihteerien työn organisointia ja kehittämistä
tehtiin, jolloin henkilöstön osaamisen kehittäminen ja resursointi mahdollistuvat toiminnan kannalta optimaalisemmin.
Suoritteiden osalta näyttää selkeästi Covid-19 vaikutukset aiemman vuoden lukuihin.
Huomattavaa on, että avosairaanhoidon puheluiden määrä on noussut räjähdysmäisesti. Puheluja on tullut 53 943 kpl, kun vastaavasti vuonna 2019 määrä oli 21 937 kpl,
joten nousua on 245 %. Puhelut koostuvat lääkäreiden ja hoitajien puheluista sekä ns.
koronapuheluista. Puheluihin ovat vaikuttaneet muun muassa se, että potilaat eivät ole
halunneet pandemian vuoksi tulla vastaanotoille ja terveyskeskuslääkäreiden täyttämättömien virkojen vuoksi osa käynneistä on hoidettu puhelimitse, kutenkaan potilaan
hoitoa vaarantamatta. Puheluiden määrään on selkeästi vaikuttanut Covid-19. Osaamiskeskuksen luvuissa tulee esille osaston toiminnan muutos. Jaksottaishoitoon tilastoituu kaikki mitä ei tilastoida intensiivikuntoutukseksi tai saattohoidoksi. Tällöin on kyseessä hoitomuotona arviointi- ja tutkimusjakso. Aikaisempiin vuosiin verrattuna tänä
vuonna on osaamiskeskukseen tultu suoraan päivystyksestä, ei ns. laitossiirtona, kuten
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aiempina vuosina. Mikä myös kertoo lyhytaikaishoidon lisääntymisestä osastolla. Hoitojaksot ovat lisääntyneet, vaikka hoitopäivät ovat vähentyneet, eli lyhyitä hoitojaksoja
on enemmän.
Talousarvion toteutuminen (1 000 €)
Alkup. TA
Toimintatuotot
josta ulkoiset
josta sisäiset
Toimintakulut
josta ulkoiset
josta sisäiset
Toimintakate

TA muutos TA + muutos

39 012
32 536
6 476
-64 843
-58 151
-6 692
-25 832

-300
-300
-1 066
-1 066
-1 366

Toteuma

Poikkeama

38 256
32 182
6 075
-65 763
-59 207
-6 556
-27 507

-456
-54
-401
146
10
136
-309

38 712
32 236
6 476
-65 909
-59 217
-6 692
-27 198

Tulosyksikön tavoitteet
•
potilaiden hoitoon pääsyn turvaaminen ja lähipalveluiden säilyttäminen
•
osaavan hoitohenkilöstön rekrytointi
•
yhteistyö Kanta-Hämeen keskussairaalan sekä TAYS:n kanssa joustavaa
•
yhteistyön sujuvuus silmätautien osalta Coronaria Oy sekä KHKS
•
palvelujen saatavuus toteutuu yksilöllisen palvelutarpeen mukaisesti
•
teknologian hyödyntäminen potilastyössä, tiedottamisessa sekä markkinoinnissa
•
asiakastyytyväisyys
Tulosyksikön kriittiset menestystekijät
•
polikliinisen kirurgian toimenpiteet tuotetaan kustannustehokkaasti lähipalveluna
•
odotusajat eivät kasva ajanvarauspoliklinikoilla, suun terveydenhuollossa eikä perusterveydenhuollossa
•
ajanvarauspoliklinikoiden nykyinen määrä, osaaminen ja monipuolisuus säilyy ja tehdään yhteistyötä KHKS
sekä TAYS kanss
•
osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö (kaikki ammattiryhmät)
•
henkilöstön saatavuus ja pysyvyys (kaikki ammattiryhmät)
•
8 tähden sairaalahanketyöskentelyn jatkaminen ja siinä mukana oleminen Forssan yksikkönä
Asia / Tavoite

Polikliinisen kirurgisen toimenpiteiden
tuottaminen kustannustehokkaasti lähipalveluna sekä
POKIN henkilöstön
hyödynnettävyys silmätaudeilla

Toimenpide

Aikataulu

Potilaalle tulevat toimenpiteet (ilman anestesiaa) ohjataan lähetekäytäntönä
POKI:iin.

Vuuoden 2020
aikana

Silmätoimenpiteiden
määrä, poliklinikkakäyntimäärät

Mittari ja sen tavoitetaso
POKI
toimenpiteiden
määrä/LIfecare

Toimenpiteitä tehty
463 potilaalle

Silmätautien määrä
(pkl ja
toimenpiteet)/Lifeca
re ja
koulutussunnitelma
n noudattaminen

Toimenpiteitä
448+injektio 491
+poliklinikkakäyntejä
1198
YHT. 2152 käyntiä

Silmätautien osalta Coronaria Oy kouluttaa koulutussuunnitelmansa mukaisesti henkilöstöä
Toimenpide
Ajanvarauspoliklinikk
atoiminnan

Ajanvarauspoliklinikka

Toteuma 31.12.2020

Pokin henkilökuntaa on
koulutettu silmätauteihin
eri tehtäviin, koulutukset
jatkuvat edelleen.
Aikataulu
Vuoden 2020
aikana

Mittari ja sen tavoitetaso
Ajanvarauspoliklinik
oiden

Toteuma 31.12.2020
KHKS:n kanssa tehty
keuhkosairauksien,
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monipuolisuus,
yhteistyö
erikoislääkäreiden
osalta KHKS ja TAYS

toiminta vastaa
seutukunnalla asuvien
tarpeita.

määrä/Lifecare ja
ostolääkärisopimust
en purkaminen ja
vähentäminen

nefrologian ja plastiikkakirurgian kanssa yhteistoiminta sopimukset
sekä onkologian ja
gastroenterologisen kirurgian kanssa.

Sopimukset KHKS ja TAYS
vastaanottoa pitävien
lääkäreiden kanssa

Toimenpide
Perusterveydenhuollo
n sekä suun
terveydenhuollon
hyvä lääkäri
saatavuus sekä
yhteistyö yliopistojen
kanssa rekrytoinnissa

Aikataulu

Tähtisairaalahankke
essa mukana
oleminen
Mittari ja sen tavoitetaso

Rekrytointitilaisuuksissa
edustus, yhteistyö Turun
yliopiston/hammaslääketiet
eellisen
kanssa sekä muiden
lähialueen
yliopistojen ja
ammattikorkeakoulujen
kanssa.

Täynnä olevien
virkapohjien määrä

Pth:lla viisi tk-lääkärivirkaa täyttämättä.
STH:n neljä virkaa
täytetty ja yhteen haku
meneillään. Yhteistyötä
tehty
hammaslääketieteellise
n kanssa, jolla
merkitystä rekrytointien
onnistumiseen..

Eri markkinointikanavien
hyödyntäminen

NGH

Hyödynnetty
printtimainontaa
(Forssan lehti,
Lääkärilehti) some
(kotisivut, Facebook ja
LinkedIn). Lääkäreiden
omien FB-kanavien
hyödyntäminen.

Seuranta kuinka moni
lääkärin vastaanotto
päättyy
erikoissairaanhoidon
lähetteeseen

Lifecare

11 %

Jonotusaika lääkärille ja
suuhygienistille

NHG

Terveysasemien
T3 aikojen keskiarvo 15
päivää lääkärille.
Kiireettömän hoidon
odotusaika koko
vuodesta laskettuna
hammaslääkärille 56
päivää ja
suuhygienistille 42
päivää

Lähetteiden määrä
perusterveydenhuollosta
erikoissairaanhoidon
ajanvarauspoliklinikoille

Sotkanet
NHG

11 %

Perusterveydenhuollon
kustannukset per asukas

NHG

324 €/potilas (2019)

Hoitaja-lääkärikäyntien
suhde

Toimenpide
Yhteydensaannin
helppous ja
asiakastyytyväisyys

Toteuma 31.12.2020

Toimiva ja
helppokäyttöinen
palautejärjestelmä.

Hoitaja 29 % -Lääkärin
vastaanotto 69%
Hoitaja ja lääkäri
yhdessä 1%
Aikataulu
Vuoden 2020
aikana

Mittari ja sen tavoitetaso
Palautteiden määrä
ja niiden käsittely

Toteuma 31.12.2020
Palautteet on käsitelty
yksiköissä ja niiden
hyödynnettävyyttä om
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Tele Q järjestelmän käyttö.

Info TV:n päivittäminen
ajantasaisella tiedolla
Toimenpide
Sähköisten
menetelmien
hyödyntäminen
ajanvarauksessa

Sähköisten menetelmien
käyttöönotto ja
laajentaminen

Toimenpide
Henkilöstön
osaaminen ja
pysyvyys

Koulutussuunnitelmien
mukainen
kouluttautuminen,
tarvelähtöisesti. Urapolun
tukeminen

Toimenpide
Tuloksellisuustavoite

Terveydenhuollon
palvelualue pysyys
budjetissa

Osastojen
kuormitusprosenttien
seuranta

Aikataulu
Vuoden 2020
aikana

Aikataulu
Vuoden
aikana

2020

Aikataulu
Vuoden 2020
aikana

sekä
hyödynnettävyys.

käytetty
asiakastyytyväisyyden
lisäämisessä.

Missä ajassa
puheluihin
vastataan.

Puheluihin
vastausprosentti 100%
TeleQ järjestelmässä.
Takaisinsoitto tapahtuu
pääsääntöisesti
sovittuna aikana tai
ennen sitä.

Tele Q -puheluiden
määrä.

TeleQ-puheluiden
määrä ad. 31.8.2020 33
623 / 14 296 (8/2019);
lisäystä 153 %.

Puheluiden määrä
sen jälkeen kun
Oma olo -oirearvio
otettu käyttöön

Oma olon oirearvion
käyttöönotto ei vielä
täysin käytössä.

Info TV:n
lisääminen eri
yksiköihin

Info TV:oon lisätty
ajankohtaisia tietoja
vaihtelevasti.

Mittari ja sen tavoitetaso

Toteuma 31.12.2020

Perusterveydenhuol
lon siirtyminen
sähköiseen
ajanvarausjärjestel
mään.
erikoissairaanhoido
ssa käyttöön
soveltuvin osin
ajanvarauspoliklinik
oilla

Oma olo -ajanvaraus
toteutunut covid-19
näytteenottoon.
Suunterveydenhuolloss
a ei ole toteutunut,

Mittari ja sen tavoitetaso

Toteuma 31.12.2020

Koulutuksissa
käynti suunnitellusti

Ulkoiset koulutukset
peruuntuneet Covid-19
vuoksi. Etäkoulutusta
hyödynnetty
mahdollisuuksien
mukaan.
Jäljittämiskoulutukseen
osallistuttu pandemian
vuoksi.
Toteuma 31.12.2020

Mittari ja sen tavoitetaso
Suoritetoteumien
määrän seuranta
osavuosikatsauksissa, budjetin seuranta Tane

Suoritemäärät eivät ole
toteutuneet covid-19 pandemian vuoksi.
Budjetissa ei ole pysytty
covid-19 vuoksi.

Lifecare

Kuormitusprosentti
vaihdellut 27 % - 113 %
välillä.
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Suoritetoteuma 1.1. – 31.12.2020

Perusterveydenhuolto

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
- terveysvalvonnan tarkastus
- eläinlääkintähuolto, käynnit
- eläinsuojelu, maksava asiakas
- eläinsuojelu, eläin
Someron terveysvalvonta
- tarkastus
- eläinlääkintähuolto, käynnit

Toteuma Suunnite Toteuma Toteutumis%
2019
2020
2020
16 807
17 000
13 840
81,4
54 725
21 937

54 500
22 000

45 378
53 943

83,3
245,2

832
150

750
200

757
377

100,9
188,5

5 384
226

5 600
220

2 514
146

44,9
66,4

617
66

250
30

2 750
343

1100,0
1143,3

272
18

270
20

525
27

194,4
135,0

13 892

14 300

13 593

95,1

45 082

45 500

38 232

84,0

1 214
5 416
112
147

1 300
5 300
95
120

1 291
5 255
82
105

99,3
99,2
86,3
87,5

660
2 814

650
2 950

471
2 797

72,5
94,8
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Erikoissairaanhoito
Toteuma Suunnite Toteuma Toteutumis%
2019
2020
2020
Kirurgia
- pkl-käynnit
- lähetteet
- hoitopäivät
- hoitojaksot
Sisätaudit
- pkl-käynnit
- avosairaala
- lähetteet
- hoitopäivät
- hoitojaksot
Naistentaudit
- pkl-käynnit
- lähetteet
- hoitopäivät
- hoitojaksot
Synnytykset
- pkl-käynnit
- lähetteet
Lastentaudit
- pkl-käynnit
- lähetteet
Dialyysi
- käynnit
Neurologia
- käynnit
- lähetteet
Onkologia
- käynnit
- lähetteet
Korvataudit
- käynnit
- lähetteet
Ihotaudit
- käynnit
- valohoitokäynnit
- lähetteet
Silmätaudit
-käynnit
- lähetteet
Laboratoriotutkimukset
Röntgentutkimukset, joista
- magneettitutkimukset
Polikliininen kirurgia
Välinehuolto
- toimitetut tuotteet

5 468
3 775
4 988
1 054

6 300

5 161
3 470
4 544
864

81,9

7 109
3 788
4 374
8 574
1 948

7 000
3 800

7 084
3 521
4 236
8 266
1 573

101,2
92,7

1 077
661
9
9

1 000

660
441
0
0

66,0

128
83

120

27
4

22,5

1 451
465

1 500

1 341
363

89,4

1 757

1 700

1 754

103,2

890
453

900

787
427

87,4

1 276
108

1 300

1 596
119

122,8

511
438

500

440
350

88,0

696
765
442

700
700

594
508
374

84,9
72,6

511
584
337 857
23 566
2 168
948

1 000

215,2

341 000
24 000
2 100
600

2 152
917
305 222
20 271
2 153
633

18 394

18 000

19 400

107,8

5 100
1 000

9 000
2 100

7
7

89,1
86,4

91,8
74,9

0,0
0,0

89,5
84,5
102,5
105,5
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2.1.4 Mielenterveys- ja päihdetyön palvelualue
Aikuispsykiatrian yksiköissä lähetteet on käsitelty ja hoito käynnistynyt hoitotakuun ja
talousarvion määrärahojen puitteissa. Aikuispsykiatrian käyntien toteuma v. 2020 on
77,8 % suunnitteesta, käyntejä on 13 383 (v. 2019 16 552). Lähetteitä on tullut 590
(v.2019 699). Lähetteitä on vähentänyt koronapandemia, käyntejä lisäksi henkilöstövaje avohoidon yksiköissä. Osaston käyntiluvut muodostuvat suurimmaksi osaksi viikonloppujen korvaushoitokäynneistä, jotka ovat vähentyneet sitä mukaa kun pitkävaikutteisten injektioiden käyttö korvaushoidossa on lisääntynyt.
Osastolla psykiatristen hoitopäivien toteuma on edellistä vuotta pienempi, yleislääketieteen hoitopäiviä taas on kaksinkertainen määrä v. 2019 verrattuna. Päihdekuntoutusjaksoja on ollut 89, kolminkertainen määrä edeltävään vuoteen verrattuna. Jaksot
on edelleen nähty raitistumista tukevina ja päivystysluonteista katkaisuhoidon tarvetta
jaksoilla kävijöiltä vähentävinä. Huumekatkoja oli 19, näistä loppuun asti toteutui 9,
mikä aivan hyväksyttävä tulos.
Mielenterveystyön peruspalveluista puuttui psykologi v. a 2020 ajan. Mipa-hoitajien
käyntejä oli 2306 (v.2019 1894), käyntien lisäys vaikuttaa myös erikoissairaanhoitoon
tulleita lähetteitä vähentävästi, kun enemmän potilaita on saatu hoidetuksi perustason
palveluissa.
Vuodelle 2020 tehtyihin suunnitelmiin vaikuttivat maaliskuusta alkaen koronapandemian aiheuttamat rajoitukset. Esimerkiksi ryhmäkokoja jouduttiin muokkaamaan, Purolan sisäliikuntaryhmät korvaamaan ulkoilulla sään salliessa, päiväkäyntejä jakamaan
aamu- ja iltapäiväkäynteihin. Yhteistyötä III sektorin kanssa ei ole pystytty suunnitellusti
edistämään koska soveltuvia toimintoja ei ole siellä ollut tarjolla. Koronatilanne pysyi
kuitenkin paikkakunnalla rauhallisena ja yksilökäyntejä sekä psykologien ja toimintaterapeuttien tekemiä tutkimuksia on pystytty jatkamaan niin että pandemian takia ei hoitovelkaa ole muodostunut. Osa yksilökäynneistä on toteutunut etäkontakteina.
Suunniteltu dialektisen käyttäytymisterapian koulutus toteutettiin keväällä ja hoitomuotoa on saatu jatketuksi pandemiasta ja henkilökuntavajeesta huolimatta. Uutena työmuotona toteutui myös psykoosipotilaille suunnattu kognitiivisen kuntoutuksen ryhmä.
Purola A:ssa on toteutettu tarpeelliseksi nähtyä toiminnan muutosta kokopäiväkäynneistä hoidollisiin ryhmiin ja yksilökäynteihin painottuvaksi.
Osastolla 11 on 12.10.20 alkaen valvonut vain yksi yöhoitaja. Muutoksen myötä osasto
ei enää toimi vastaanotto-osastona yöaikaan. Osasto oli kesällä suljettuna 5 viikkoa
sekä tuottavuusohjelman edellyttämät 14 lisävuorokautta arkipyhien yhteydessä.
Kuten kahtena edeltävänäkin vuotena on v. 2020 käynnistynyt selvitys mielenterveysja päihdepalveluiden kehittämisestä ja mahdollisuuksista palvelurakenteen keventämiseen sekä edellytyksistä jatkaa osaston 11 toimintaa, selvityksen toteutti konsulttiyhtiö
NHG. Selvitys käsitteli nykytilaa, palvelurakennetta ja kehitystoimenpiteitä. Selvitys toteutettiin haastatteluin ja työpajoin. Loppuraportin käsittely käydään alkuvuodesta
2021.
Alkuvuodesta A-klinikan tiloihin Sortohaankadulla murtauduttiin. Helmikuun lopulla toteutui muutto pääterveysasemalle entisen neuvolan tilaan. Toimintaan saatiin parannuksia mm. lääkehuoneen ja näytteenoton osalta.
Korona ei ole missään vaiheessa hiljentänyt A-klinikan vastaanottotoimintaa. Uusia asiakkaita hakeutui vastaanotolle ja käynnit lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna. Eri
asiakkaita kävi 632. Korvaushoidossa olevien asiakkaiden määrä lisääntyi. Lääkekustannukset ylittivät suunnitteen.
Iso muutos toiminnassa on ollut, että päihdelääkärin vastaanotto on järjestetty ainoastaan etäyhteydellä Koronapandemian alusta alkaen.
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A-klinikan kesään vaikutti valtakunnallinen ilmiö, heinäkuussa täynnä olevat päihdekuntoutuslaitokset. Psykiatrian osaston kesä- ja joulusulun aikana korvaushoitolääkkeiden viikonloppujako järjestettiin A-klinikan tilassa ensimmäistä kertaa.
Terveysneuvontapisteen toimintaa ei supistunut pandemian vuoksi ja se oli viikossa
avoinna 26 tuntia. Terveysneuvontapisteessä asioitiin 989 kertaa. Vaihtokertojen
määrä nousi edellisestä vuodesta n.120:lla ja neuloja ja ruiskuja palautettiin ja puhtaita
annettiin n.30 000.
Ankkuri tiimi on ollut vakinainen elokuun alusta alkaen. Suunnitellut valvontavuorot toteutuivat koulunpäätösviikonloppuna ja koulun aloitusviikonloppuna. FinFamin OmaisenABC –ryhmä järjestettiin syyskuussa ja A-klinikan palveluohjaaja toimi siinä työparina.
Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöverkosto kokoontui neljä kertaa. Maalis-huhtikuussa toteutettiin kuntalaisille päihdetilannekysely. Vastauksia saatiin 266 ja niitä tullaan hyödyntämään ehkäisevän päihdetyön toiminnan suunnittelussa. Syksyn toiminta
peruuntui koronatilanteen vuoksi. Yhdyshenkilöverkoston jäsenet vaihtuivat neljän kunnan osalta alkuvuonna ja uusien jäsenien perehdyttäminen oli loppuvuoden keskeisin
tehtävä. PAKKA –työmuotoja toteutetaan seutukunnalla ja Tarjontatyöryhmä kokoontui
kolme kertaa. Tapaamisissa käytiin keskustelua korona-rajoituksista sekä lain ja määräysten mukaisen toiminnan suunnittelusta. Yhteisiä kampanjoita ei vuonna 2020 järjestetty.
Koronapandemian aikana v. 2020 lasten- ja nuorisopsykiatrian palveluiden kysyntä lisääntyi ja poliklinikalle tuli paljon kiireellisiä yhteydenottoja lasten ja nuorten vakavan
psyykkisen oireilun, kriisiytyneiden perhetilanteiden ja vanhempien jaksamisen haasteiden vuoksi. Myös asiakas- ja viranomaiskonsultaatioiden määrä lisääntyi. Keväällä
2020 lastenpsykiatrian poliklinikalle järjestettiin päivittäinen kriisiaika /puhelinkonsultaatiomahdollisuus eri työntekijöille. 3/2020-6/2020 käyntejä toteutettiin lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikoilla pääsääntöisesti etäkontakteina puheluiden ja nettiyhteyksien välityksellä. Etäkontaktien järjestäminen vei enemmän aikaa ja kuormitti työntekijöitä. Terapeuttisia hoitoprosesseja oli haastavaa toteuttaa etäyhteyksien kautta, erityisesti lasten osalta. Syksyllä 2020 käyntejä järjestettiin pääsääntöisesti lähikontakteina
suojamaskein ja huomioiden turvavälit ja tarkka käsihygienia. Syksyllä verkostoneuvottelut pyrittiin järjestämään pääsääntöisesti Teams- yhteyksien kautta.
Lastenpsykiatrian poliklinikalla vähenivät ei-kiireelliset lähetteet syksyllä 2020, nuorisopsykiatrian poliklinikalla palveluiden kysyntä oli erityisen vilkasta syksyllä ja lähetteitä
tuli koko vuonna lähes yhtä paljon kuin vuonna 2019. Lastenpsykiatrian käynnit toteutuivat 121,9 % suunnitteista, nuorisopsykiatrian 112,7 %. Käynnit saatiin henkilökunnan
joustavuuden ansiosta toteutettua hoitotakuun rajoissa, eikö hoitovelkaa muodostunut.
Talousarvio lasten- ja nuorisopsykiatrian yksikössä toteutui lähes suunnitellusti
(106,6%).
Toiminnallisesti lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikoilla keskityttiin erityisesti kiireellisten palveluiden tarjoamiseen sekä vastaanottotoiminnan vakiinnuttamiseen erityistilanteessa (koronapandemia). Lastenpsykiatrian poliklinikalla jatkettiin mahdollisuuksien mukaan myös ns. KESY-neuvolan toimintaa ja pakko-oireisten lasten psykoterapiaryhmää. Nuorisopsykiatrian poliklinikalla jatkui ahdistuneiden nuorten terapiaryhmä.
Suunnitellut nuorten matalan kynnyksen palveluiden yhteistyökokeilut ja alle kouluikäisten lasten palveluohjauksen kehittäminen eivät toteutuneet koronapandemian
vuoksi.
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Talousarvion toteutuminen (1 000 €)

Toimintatuotot
josta ulkoiset
josta sisäiset
Toimintakulut
josta ulkoiset
josta sisäiset
Toimintakate

Alkup. TA

TA muutos TA + muutos

Toteuma

Poikkeama

1 808
1 808
0
-5 523
-5 428
-95
-3 715

1 808
1 808
0
-5 423
-5 328
-95
-3 615

1 857
1 857
0
-5 438
-5 339
-99
-3 581

49
49
0
-15
-11
-4
34

100
100
100

Palvelualueen tavoitteet
• Palvelujen monialainen kehittäminen muuttuvia asiakastarpeita vastaavaksi
• Prosessien sujuvuuden ja joustavuuden lisääminen palvelualueen sisällä ja rajapinnoila
• 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 osoittautuneista käytännöistä
• Yhteistyön onnistuminen palvelualueen sisällä ja palvelualueiden välisillä rajapinnoilla
Asia / Tavoite
Toimenpide
Oman
palvelutuotannon
kehittäminen
lähipalveluna

Matalan kynnyksen
palvelujen kehittäminen
yhteistyössä eri
toimijoiden kesken

Toimenpide
Henkilöstön
osaamisen
kehittäminen ja
tukeminen

Tulosyksikössä
valitun
arviointimenetelmän
pilotointi

Talousarvion
toteutuminen
suunnitelmallisesti

Aikataulu
2020

Aikataulu

Järjestetään koko
palvelualuetta palveleva
koulutus (esim. DKT,
akupunktio)
Toimenpide

2020

Tulosyksikössä
kokeillaan
tarkoituksenmukaisinta
arviointimenetelmää
(hoidon tuloksellisuus,
vaikuttavuus,
potilastyytyväisyys)
Toimenpide

2020

Toteumaa seurataan
kuukausittain ja
käynnistetään tarvittavat
toimenpiteet

2020

Aikataulu

Aikataulu

Mittari ja sen tavoitetaso

Toteuma
31.12.2020

Kehittämissuunnitelma
on laadittu
yhteistyötahon
kanssa. Seurattu ja
arvioitu
yhteistyökokeiluiden
toteutumista.
Mittari ja sen tavoitetaso

Ei ole toteutunut
koronarajoitusten
vuoksi.

Toteutuneet
koulutukset ja määrät.
Työnohjausten
seuranta.
Mittari ja sen tavoitetaso

Toteutunut

Tulosyksikkökohtaisen
pilotoinnin seuranta

Toteutunut osittain

Toteuma
31.12.2020

Toteuma
31.12.2020

Mittari ja sen tavoitetaso

Toteuma
31.12.2020

Talousarvion seuranta
johtotiimissä

Palvelualueen omia
johtotiimejä ei ole
ollut. Toteumaa
seurattu esimiestasolla.t
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SUORITETOTEUMA 1.1. - 31.12.2020

Toteuma Suunnite Toteuma Toteutumis%
2019
2020
2020
Aikuispsykiatria
- pkl-käynnit
joista poliklinikka
joista os 11
joista tehostettu avohoito
- lähetteet
- hoitopäivät vuodeosastolla
joista yleislääketieteen hpvt
- hoitojaksot
Lasten- ja nuortenpsykiatria
- lastenpsykiatriakäynnit
- lähetteet
- nuorisopsykiatriakäynnit
- lähetteet
Mielenterveystyön peruspalvelut
- mipa-sairaanhoitaja, käynnit
- psykologitoiminta, käynnit
A-klinikka
- käynnit

16 552
5 697
2 187
8 668
699
3 599
410
435

17 200
6 200
1 800
9 200

1 622
64
2 698
115

1 300

1 894
171
11 146

4 000
550
400

13 383
4 618
1 286
7 479
590
3 192
821
428

77,8
74,5
71,4
81,3
79,8
149,3
107,0

1 585
50
2 704
112

121,9

2 150
180

2 306
0

107,3
0,0

9 500

10 262

108,0

2 400

112,7
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2.1.5 Aikuissosiaalityön palvelualue
Aikuissosiaalityön painopisteenä oli vuonna 2020 asumisen ja muun elämänhallinnan tukeminen sekä ennaltaehkäisevästi että tuetun asumisen palveluja tarjoamalla. Saksankujalle on perustettu vuoden 2019 lopulla 10-paikkainen tuetun asumisen yksikkö, joka sisältää yhden kriisiasunnon. Forssa-Asuntojen kanssa oli sovittu kuuden asunnon remontoimisesta Saksankujalle ja remontti alkoi loppuvuonna. Lisäksi asumisenohjaajan tuki
sekä sosiaalisen kuntoutuksen erilaiset ryhmät ovat tukeneet kotona asumista. Covid-19
on tuonut mukanaan haastetta kotiin tarjottaville palveluille, mutta välttämättömät kotikäynnit on hoidettu.
Lisäksi keskeisenä tavoitteena oli vuonna 2020 työllisyydenhoidon palvelujen kehittäminen seudulla yhteistyössä kuntien toimijoiden, TE-toimiston, Kelan, oppilaitosten, yrittäjien
ja muiden tahojen kanssa. Työllisyydenhoidon ekosysteemin työryhmä on perustettu vuoden 2019 syksyllä ja vuoden 2020 aikana seudulle luotiin yhteistä toimintamallia, jotta
kaikki seudulla olevat palvelut, osaaminen ja potentiaalinen työvoima olisivat tehokkaassa
käytössä. Työryhmä työsti toimintamallia aktiivisesti alkuvuoden aikana ja loppuvuonna
valmisteltiin organisaatiomallin eri vaihtoehtoja kuntien päätöksentekoa varten.
Vuoden 2020 alussa Jokioisille valmistui Kehitysvammaisten Palvelusäätiön rakennuttama 15-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö ja yksikkö on täynnä. Palvelut on
hankittu yksiköstä palveluseteleillä, jotka ovat tulleet kuntayhtymässä käyttöön 1.1.2020
alkaen kehitysvammaisten palveluasumisessa.
Kuntayhtymän tuottavuusohjelman mukaisesti Lukkarin päivätoiminta lopetettiin 1.6. alkaen omana yksikkönään, koska asiakasmäärä Ypäjän päivätoiminnassa väheni. Asiakkaat ja resurssit yhdistyivät Helmiinan päivätoiminnan kanssa. Päivätoimintapalvelut ovat
olleet suljettuina covid-19-epidemian vuoksi maaliskuun puolesta välistä ja toiminta jatkui
elokuussa. Päivätoimintapalvelujen kuljetusten osalta uudet sopimukset tulivat voimaan
keväällä 2020. Henkilökohtaisen avun palkanlaskentaan liittyvät tilitoimistopalvelut on kilpailutettu ja uusi sopimus astui voimaan 1.1.2020.
Maakunnallisen kuljetuspalvelukeskuksen osalta jatkettiin toiminnan seuraamista ja kehittämistä kevään aikana. Maakunnallisen kuljetuspalvelukeskuksen välitettäviin kuljetuksiin
kuuluvat vaikeavammaisten kuljetukset, sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset ja terveydenhuoltolain mukaiset kiireettömät taksilla tehtävät potilassiirrot. Covid-19 aiheutti vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten vähentymistä ja sen myötä kustannussäästöä.
Sähköisten palvelujen tarve kasvoi covid-19-epidemian myötä. Etätyötä tehtiin siltä osin
kuin se tehtävän ja toiminnan kannalta oli mahdollista. Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmät
olivat tauolla keväällä ja myös yhteisötalon toiminta oli covid-19 epidemian vuoksi tauolla
keväällä ja kesällä.
Kotouttamistyön ja kotouttamon palvelujen kehittämiseksi saatiin Työ- ja elinkeinoministeriön kautta hankerahoitusta n. 70 000 €. Avustuksen avulla kotouttamoon palkattiin hanketyöntekijä kehittämään mm. matalan kynnyksen palveluja seudun maahanmuuttajaväestön tarpeisiin. Hanketyöntekijä aloitti syyskuussa.
Kokonaisuutena palvelualueen talousarvioon varatut määrärahat alittuivat. Covid-19 pandemian vuoksi suojaiskustannuksia jouduttiin hankkimaan enemmän, mutta toisaalta osa
palveluista oli tauolla ja asiakkaat käyttivät palveluja vähemmän (mm. kuljetuspalvelut).
Tuottavuusohjelman myötä lakkautettiin yksi vakanssi. Kaikki tuottavuusohjelman suunnitellut toimenpiteet eivät toteutuneet, mutta ohjelman täytäntöönpanoa jatketaan. Covid-19
vei kaikissa toiminnoissa huomiota, kun palveluja järjestettiin uudelleen ja henkilöstön siirtymistä Covid-19-tilanteen mukaisesti palvelujen välillä suunniteltiin ja toteutettiin. Henkilöstön rekrytoinnissa oli haasteita erityisesti sosiaalityöntekijöiden ja kehitysvammahuollossa sijaisten osalta.
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Talousarvion toteutuminen (1 000 €)
Alkup. TA
Toimintatuotot
josta ulkoiset
josta sisäiset
Toimintakulut
josta ulkoiset
josta sisäiset
Toimintakate

1 537
1 537
0
-15 586
-15 510
-76
-14 049

TA muutos TA + muutos
100
100
0
550
550
0
650

1 637
1 637
0
-15 036
-14 960
-76
-13 399

Toteuma

Poikkeama

1 739
1 726
13
-14 906
-14 813
-93
-13 167

102
89
13
130
147
-17
232

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.

Vuosi 2020

Mittari ja sen tavoitetaso
Tukiasumispalvelut
vastaavat asiakkaiden
tarpeisiin.
Tukiasumisasuntojen
(10 kpl) täyttöprosentti
on 100 %.
SHL-asumispalvelujen
ostopalvelumäärärahat
eivät ylity.

Toimenpide
TLP-työmenetelmän
systemaattinen
käyttöönotto

Aikataulu

Lapset puheeksi työmenetelmä on
osana aikuissosiaalityön
palveluprosessia

Aikataulu
Vuosi 2020

Mittari ja sen tavoitetaso
Kaikki lapsiperheiden
kanssa
työskentelevät ovat
saaneet
koulutuksen
menetelmän
käyttöön
Lapset puheeksi keskustelujen ja
tehtyjen
neuvonpitojen määrä
on suurempi kuin
vuonna 2019

Toteuma
31.12.2020
Tukiasumispalveluja
on kehitetty ja uusien paikkojen lisääminen suunniteltu
vuodelle 2021.
Toteutunut. Kaikki
asunnot käytössä.
Ostopalvelumäärärahat ylittyivät, mutta
kustannusten nousuvauhti hidastui
Toteuma
31.12.2020
Kaikki uudet työntekijät on koulutettu tai
koulutus suunniteltu.
Covid-19 siirsi koulutuksia.

Lapset puheeksikeskusteluja
on käyty v.
v. 2019 14 kpl.
v. 2020 1 kpl
Neuvonpitoja on ollut v.2019 16 kpl
v. 2020 4 kpl

Covid-19:n vaikutti
tavoitteen toteutumiseen
Toimenpide

Aikataulu

Mittari ja sen tavoitetaso

Toteuma
31.12.2020
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Sähköisten
palvelujen ja
työvälineiden käytön
laajentaminen

Kannettavat tietokoneet,
tabletit ja erilaiset
työalustat (mm. SOMA)
on aktiivisessa käytössä
suomi.fi-palvelua
markkinoidaan
asiakkaille
Toimenpide

Kehitysvammaisten
palveluasumisen
palveluseteli
mahdollistaa
asiakkaan
valinnanvapautta itse
tuotettujen palvelujen
vaihtoehdoksi

Palvelusetelin käyttöön
ottaminen
kehitysvammahuollon
asumispalveluissa.

Toimenpide
Palvelut tuotetaan
taloudellisesti ja
suunnitelmallisesti

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

Vuosi 2020

Asiakasdokumentointi
on ajan tasalla ja tehty
lakisääteisissä määräajoissa
Järjestetään käytön
opastusta asiakkaille

Aikataulu
Vuosi 2020

Aikataulu
Vuosi 2020

Mittari ja sen tavoitetaso

Toteutunut

suomi.fi-käyttöönotto
ei toteutunut teknisistä syistä suunnitellusti
Toteuma
31.12.2020

Palvelusetelikäyttäjien
sekä
palvelusetelituottajien
määrää seurataan,
tavoitetaso on yli 15
palvelusetelikäyttäjää/
2 palvelusetelituottajaa

FSHKY:n alueella on
15 palvelusetelikäyttäjää, 1 palvelusetelituottaja

Mittari ja sen tavoitetaso

Toteuma
31.12.2020

Talousarviossa ei tule
ylityksiä.

Toteutunut
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2.1.6 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 on toteutettu vuonna 2020 laajaa ikääntyneiden
palveluita koskevaa toiminta- ja palvelurakennemuutoksen toimeenpanoa ja suunnittelua. Yhtymähallitus vahvisti mm. lokakuussa 2020 asumispalveluiden palvelurakennesuunnitelman, jota oli jo ryhdytty toimeenpanemaan talousarviovuoden toiminnallisten
ja taloudellisten tavoitteiden avulla. Maailmanlaajuisesti pandemian vuoksi poikkeukselliseksi muuttuneen vuoden aikana osa suunnitelmien tekemisestä ja kehittämistoimenpiteiden toteuttamisesta kuitenkin hidastui tai estyi.
Forssan seudulla ikääntyneiden palvelut ovat olleet hyvin ympärivuorokautista hoivaa
painottavat. Seudulla on pitkäaikaishoidon kattavuus 75 vuotta täyttäneillä ollut pidempään yli 10 % ko. väestöstä. Osana vuosina 2016–2018 tehtyä maakunnallista 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. Tavoitteiden mukaan tulisi päästä ympärivuorokautisessa hoidossa kuuden prosentin kattavuuteen vuoteen 2022 mennessä. Forssan seudulla ko. ikäryhmässä pitkäaikaishoidon kattavuus oli 8,3 % vuoden viimeisenä
päivänä; yhtymähallituksen vahvistaman suunnitelman mukaan tässä kuuden prosentin kattavuustavoitteessa oltaisiin seudulla vuoden 2024 loppuun mennessä hallitun
muutosprosessin kautta.
Seudulla on edistetty ikääntyneiden kuntoutumista tukevia prosesseja, asiakas- ja palveluohjauksen uudistettu kokonaisprosessi on suunniteltu, etä- eli kuvapuhelinkäynnit
/ -palvelut on pilotoitu ja vakiinnutettu talousvuoden 2020 aikana, tietojohtamisen välineitä on otettu käyttöön ja niiden hyödyntämistä systematisoitu siltä osin kuin niiden
käyttöosaaminen ja sisältö on vahvistunut.
Vanhuspalveluiden palvelualueella henkilöstö on merkittävin ja tärkein resurssi palvelujen tuottamisessa. Seudulla on selkeästi näkyvissä ammattitaitoisen henkilökunnan
saamisen vaikeutuminen niin eripituisiin sijaisuuksiin kuin vakituisiin työsuhteisiin ja tähän tulee erityisesti paneutua osana henkilöstöjohtamista.
Talousarvion toteutuminen (1 000 €)
Alkup. TA
Toimintatuotot
josta ulkoiset
josta sisäiset
Toimintakulut
josta ulkoiset
josta sisäiset
Toimintakate

8 800
8 800
0
-37 007
-36 281
-726
-28 207

TA muutos TA + muutos
950
950
0
100
100
0
1 050

9 750
9 750
0
-36 907
-36 181
-726
-27 157

Toteuma

Poikkeama

9 762
9 710
52
-36 805
-35 980
-824
-27 042

12
-40
52
102
201
-98
115
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Palvelualueen tavoitteet
• Valtakunnalliset säädökset ja suositukset täyttävien ja seudullisesti asetettujen tavoitteiden mukaisten
palveluiden tuottaminen tai järjestäminen ikääntyneelle väestölle osana sujuvia ja joustavia sosiaalija 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 riskien
vähentämiseksi
• 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
Toimenpide

Aikataulu

Mittari ja sen tavoitetaso

Toteuma 31.12.2020

Asumispalvelujen
palvelurakennemuutoksesta tehty
konkreettinen
toteutussuunnitelma
tuleville vuosille,
minkä
toteuttamiseen
seudullisesti
sitouduttu.

Toteutussuunnitelma valmis
ja kuntien kanssa sovittu
05/2020 mennessä

1-5-/2020

Suunnitelma valmis
(kyllä/ei)

Suunnitelma valmis aikataulussa, yhtymähallituksen päätös asiasta 10/2020.

Hoiva 1 muutettu 18
paikkaiseksi tehostetun
palveluasumisen yksiköksi.

Toteutunut
10/2020
mennessä.

Toteutunut
aikataulun
mukaisesti.

Toteutui 31.8.2020
mennessä paikkamäärän osalta. Toimintamuodon muutos siirtyi
vuoden vaihteeseen.

Vuoden 2020 osalta
palvelurakennetta
kevennetty
suunnitellusti.

Kertun kammarin tehostetun
palveluasumisen yksikön
toiminta päättynyt.

Toteutunut 4/2020
mennessä.

Toteutunut
aikataulun
mukaisesti.

Toteutui 12/19 mennessä.

Vinkkelin laitoshoitoyksikön
paikkamäärän vähennys
enintään 25:een.

Toteutunut 1/2020
loppuun
mennessä.

Toteutunut
aikataulun
mukaisesti.

Toteutui aikataulussa.

Toimenpide

Aikataulu

Kuntoutumista
tukevat posessit
käyttöönotettu
suunnitellusti 2020
loppuun mennessä
sekä kotona
asumista tukevissa
palveluissa että
asumispalveluissa

Mittari ja sen tavoitetaso

Toteuma 31.12.2020

Prosessit suunniteltu,
priorisoitu ja käyttöönotto
aikataulutettu käytännön
työntekijöiden kanssa.

2/2020 mennessä

Prosessit suunniteltu ja käyttöönotto
aikataulutettu mainitussa aikakehyksessä.

Käytännössä saatu
2/2020 mennessä
suunniteltua
tärkeimmiksi
priorisoidut
kuntoutumis- ja
arviointijaksoprosessit,
muut prosessit jääneet
odottamaan
resursointitilanteen
kohentumista.
Suunnittelu ja
vähittäinen
käyttöönotto aloitettu
loppuvuonna.

Toimeenpano yllä mainitun
aikataulun mukaisesti.

Suunnitellaan
2/2020 mennessä.

Toteutuu tehdyn
suunnitelman mukaisesti.

Kts. yllä.

Prosessit suunnitellaan
maakunnallisten prosessien
viitekehyksessä.

Toteutuu.
Noudatettu tätä
suunnitelmaa.

Toteutunut.
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Toimenpide
Asiakas- ja palveluohjauksen uuden
toimintamallin käyttöönotto vuoden
2020 loppuun mennessä

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

Tiedolla johtamisen
kehittäminen

Seudulle laadittu
kuntien, yritysten ja
kolmannen sektorin
toimijoiden yhteistyönä kattava ennaltaehkäisevien
toimien ja palveluiden suunnitelma
(sisältää laaja-alaisesti ikääntyneiden

Suunnitellun toimintamallin
osa-alueet ja niiden
käyttöönotto tehty.

Aikataulu
12/2020 mennessä

Mittari ja sen tavoitetaso
Geneerisen mallin
pohjalta tehty
toimintamalli
sisältöineen
suunniteltu ja
toimeenpantu.

Toteuma 31.12.2020
Osa-alueet on
suunniteltu mutta
käyttöönotto on
toistaiseksi kesken
pandemian
viivästyttämänä.

Toimenpide

Aikataulu

Mittari ja sen tavoitetaso

Kevyen palvelun asiakkaiden (1-8) käyntiä/kk) määrä
vähenee säännöllisessä kotihoidossa.

12/2020 mennessä

Näiden asiakkaiden
osuus on enintään 5
% säännöllisen
kohon asiakkaista.

Osuus 12/20 oli 12,4
% säännöllisen
kotihoidon
asiakkaista..

Etäkäynnit käyttöönotettu.

12/2020 mennessä

Etäkäyntien osuus
vähintään 5 %
käyntien
kokonaismäärästä
12/2020 mennessä.

Joulukuussa, kun
etäkäynnit olivat
ensimmäistä
kuukautta osa
vakituista toimintaa,
käyntien osuus oli 1,3
% kaikista käynneistä.

Toimenpide

Aikataulu

Mittari ja sen tavoitetaso

Toteuma 31.12.2020

RAI -mittariston seuranta ja
sen hyödyntämisen
suunnittelu mm.
vaikuttavuutta kuvaavien ja
laatumittareiden osalta.

Asiakas- ja
palveluohjaus sekä
kotihoito tehty
01/2020,
asumispalvelut
09/2020.

Toteutuu
aikataulussa.

Toteutunut
käyttöönotto kaikissa
tulosyksiköissä
kesään 2020
mennessä.

Vertaiskehittämisen
materiaalin hyödyntäminen,
tietojen
automaattipoimintaan
siirtyminen
vertaiskehittämisessä sekä
vertaiskehittämisen
laajentaminen kaikkiin
tulosyksiköihin sen ollessa
mahdollista.

Kotihoidon
suunnitelma tehty
01/2020,
automaattipoiminta
3/2020 mennessä.
Muuta
vertaiskehittämisen
NHG:n
mahdollisuuksien
mukaan.

Toteutuvat
aikataulussa.

Tavoite- ja
seurantasuunnitelma
tehty syksyllä 2020,
automaattipoimintaan
siirtyminen ei
toteutunut vuoden
2020 aikana. Muihin
vertaiskehittämisen
toimintoihin ei ole ollut
budjettisyistä
mahdollista osallistua.

Asiakas- ja
palveluohjauksen
toiminnanohjausjärjestelmän
käyttöönoton valmistelu.

Valmistelu siten,
että käyttöönotto
1/2021 mennessä.

Toteutuu
aikataulussa.

Toteutuminen siirtynyt
osaksi pilottikokeilua,
jota valmistellaan
maakunnan
Tulevaisuuden sotekeskushankkeen
käynnistyessä. Oltu
mukana valmistelussa
pilottiorganisaationa.

Toimenpide

Aikataulu

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

Tehty
12/2020
mennessä

Mittari ja sen tavoitetaso
Toteutuu
aikataulussa

Toteuma 31.12.2020

Toteuma 31.12.2020
Ei toteutunut
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arkeen liittyviä toimia ja palveluita ravitsemuksesta liikuntaan, kulttuuriin,
koulutukseen ja yhteisöllisyyteen jne).
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2.1.7 Perhepalvelujen palvelualue
Palvelualueen toiminnan painopisteiksi määriteltiin vuodelle 2020 perhekeskustoiminnan
kehittäminen ja lastensuojelun uudistaminen systeemisen tiimimallin mukaisesti. Alkuvuoden aikana Forssan pääterveysaseman tiloihin keskitettiin perhekeskuksen palveluja.
Forssan äitiys –ja lastenneuvola, neuvolapsykologi, perheneuvola, lapsiperheiden kotipalvelu ja lastenvalvoja muuttivat entisiin työterveyshuollon tiloihin. Tilaan tehdyt tarvittavat
muutokset ja pintaremontti onnistuivat käyttäjien näkökulmasta hyvin. Toiminnan sisällöllinen kehittäminen eteni suunnitelmien mukaisesti uusien yhteistyötapojen ja tiimirakenteiden tarkastelulla. Vanhemmuuden tuen muotojen tarkempi kuvaaminen tehtiin prosessikuvauksen muodossa.
Korona-pandemian aiheuttamat muutokset yhteiskunnan toimintaan keväällä ja myöhemminkin vuoden aikana aiheuttivat useita muutoksia lapsiperhepalveluissamme. Oppilaitosten oppilashuoltotyö ja perheneuvolatoiminta hiljenivät ensin, kun työskentelylle asetettiin
rajoituksia ja siirryttiin kasvokkain tehtävästä työstä etätapaamisiin. Tämä edellytti nopeita
muutoksia toimintatavoissa. Tässä onnistuttiinkin ja esimerkiksi puhelimen ja netin välityksellä järjestetyt tapaamiset otettiin käyttöön nopeasti. Palvelualueen toiminnoissa se ei
edellyttänyt ainoastaan teknisten valmiuksien varmistamista, vaan sen lisäksi oli huomioitava muutokset vuorovaikutuksessa. Asiakkaiden tavoittaminen ja käyntimäärät eri palveluissa palautuivat kuitenkin entiselle tasolle. Myös etätyötä tehtiin palvelualueella huomattavasti enemmän kuin aikaisempina vuosina. Pandemiaan valmistautumien aiheutti kesällä joitakin henkilöstösiirtoja, kun terveydenhoitajia ja kotipalvelun hoitajia siirrettiin määräaikaisesti vanhuspalvelujen kotihoitoon mahdollisimman pienen asiakaskohtaisen työntekijämäärän turvaamiseksi. Tämä aiheutti neuvola- ja kouluterveydenhuoltoon, sekä kotipalveluun supistuksia joidenkin perheiden ja määräaikaistarkastusten osalta. Näitä tekemättä jätettyjä käyntejä ja tapaamisia pyrittiin kuromaan kiinni myöhemmin vuoden aikana,
mutta tämä ei kaikilta osin ollut mahdollista. Lasten, nuorten ja perheiden parissa työskentelevät ammattilaiset havainnoivat hyvinvoinnissa mahdollisesti tapahtuvia muutoksia
poikkeuksellisen vuoden aikana. Tutkimustiedon kertymisen myötä on mahdollista saada
kokonaiskuva pandemian vaikutuksista.
Lapset puheeksi-menetelmien mukainen työskentely on edennyt seudulla, mutta koronapandemiaan valmistautuminen on vähentänyt kasvokkain tehtävän työn määrää ja
vaikuttanut Lapset puheeksi-keskustelujen ja –neuvonpitojen määrää vähentävästi. Keväälle suunnitellut menetelmäkoulutukset, - työpajat, -menetelmätyönohjaukset ja
buustauspäivä siirrettiin syksyyn ja onnistuttiin toteuttamaan riittävän hyvin etäyhteyksistä
huolimatta. Toisaalta Voimaperhe-ohjelmaan osallistuminen on pysynyt poikkeusoloista
huolimatta hyvällä tasolla. Ohjelma toteutetaan normaalioloissakin puhelimen ja internetin
välityksellä, eikä poikkeustilanne ole siten tuonut tarvetta muutokselle. Tämä osoittaa
osaltaan tarpeen palvelujen digitaaliselle kehittämiselle. Vertaistukea tarjoavat Vahvuutta
vanhemmuuteen-ryhmät vauva -ja pikkulapsiperheille sitä vastoin jouduttiin keskeyttämään.
Sairaalan 2.kerroksen osaston muuttaminen sosiaalipalvelujen käyttöön toteutui ja toiminta siellä käynnistyi loppukeväällä. Tiloihin tehtiin remontti ja yleisilmeeltään toimitila
muistuttaa pääterveysaseman perhekeskusta. Perhepalvelujen osalta tiloissa toimii perhesosiaalityö ja lastensuojelu. Muutoksena aiempaan on se, että yhteistä toimitilaa käyttävät myös perhetyöntekijät ja osa kotipalvelun hoitajista. Yhteinen toimitila mahdollistaa
myös näiden työntekijöiden osalta entistä tiiviimmän yhteistyön perheiden asioissa.
Lastensuojelun uudistaminen systeemisen mallin mukaiseksi hankaloitui pandemian
vuoksi. Koulutuksia jouduttiin siirtämään. Uudistamistyöhön kuuluivat lisäksi viikkotiimien
kokoontumiset, perheterapeutin osallistuminen tiimityöskentelyyn ja kehittämispäivät. Näiden osalta työskentely on ollut suunnitelmien mukaista ja tavoitteellista.
Palvelualueen talousarvio ylittyi nimenomaan sijaishuollon osalta. Huostassa olevien lasten lukumäärässä ei tapahtunut merkittävää muutosta. Sen sijaan kiireellisten sijoitusten
määrät nousivat. Vuonna 2019 kiireellisiä sijoituksia tehtiin 53 kpl ja vuonna 2020 84 kpl,
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nousua oli siis noin 58 %. Eri sijoitusten määrän nousu näkyy ostettujen laitoshoidon vuorokausien määrän kasvuna. Vuonna 2020 laitosvuorokausia ostettiin noin 800 enemmän
kuin vuonna 2019, nousua siis 7 %. Kasvu on jatkunut jo ainakin vuodesta 2018 alkaen.
Vuonna 2020 laitosvuorokausia ostettiin noin 2300 enemmän kuin 2018, nousua siis noin
22 %. (erityisesti nousua on ollut Forssan osalta). Osa näistä hoitovuorokausista sisältää
erityisen huolenpidon jaksoja (EHO) ja erityistason laitoksia, joiden vuorokausikohtaiset
kustannukset ovat suuria.
Koko kuntayhtymän osalta myös perhehoidon hoitovuorokausien määrä on noussut.
Vuonna 2020 hoitovuorokausia oli noin 1850 edellistä vuotta enemmän ja vuonna 2019
noin 2400 edellistä vuotta enemmän. Toisaalta Forssan osalta perhehoidon määrä on laskenut. Tämä kertoo siitä, että perheisiin sijoittaminen ei ole onnistunut siten kuin aikaisempina vuosina. Tämä liittyy lasten vaikeisiin päihde -ja mielenterveysongelmiin, jotka eivät
ole hoidettavissa perhesijoituksilla. Perhehoidon palkkioiden ja kulukorvausten tasoa nostettiin maakunnallisella linjauksella vuoden 2020 alusta alkaen merkittävästi. Tämän noston tarkoituksena oli varmistaa perhehoitajien riittävyys ja perhehoidon ensisijaisuus sijaishuollossa. Vuosi 2020 ei kuitenkaan lisännyt Forssan osalta perhesijoitusten suhteellista osuutta kaikista sijoituksista.
Kelpoisuusehdot täyttävän ja ammatillisen osaamisen omaavan henkilöstön riittävä määrä
on laadukkaiden palvelujen tuottamisen kannalta kriittinen menestystekijä. Työntekijätilanne oli varsinkin sosiaalityöntekijöiden ja psykologien osalta todella vaihtelevaa koko
vuoden ajan. Oppilashuollon psykologien rekrytoinnissa ei onnistuttu. Tästä syystä syksyn
aikana käytettiin ostopalveluja, sekä jaettiin oppilashuollon psykologien työpanosta useammalle koululle. Rekrytointiin tulee kiinnittää myös tulevina vuosina entistä enemmän
huomiota uusia toimintatapoja etsien ja henkilökunnan työhyvinvointia parantaen.

Talousarvion toteutuminen (1 000 €)
Alkup. TA
Toimintatuotot
josta ulkoiset
josta sisäiset
Toimintakulut
josta ulkoiset
josta sisäiset
Toimintakate

821
821
0
-11 418
-11 144
-274
-10 597

TA muutos
400
400
0
-850
-850
0
-450

TA + muutos Toteuma
1 221
1 221
0
-12 268
-11 994
-274
-11 047

1 137
1 128
8
-12 439
-12 189
-250
-11 302

Poikkeama
-84
-93
8
-171
-195
24
-255
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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. Työtä toteutetaan yhteistyössä sekä omissa yksiköissä ja eri tehtäväaluiden rajapinnoilla.
• Työtavoiltaan ja palveluprosesseiltaan asiakaslähtöinen toimintamalli
Asia / Tavoite
Toimenpide
Lasten, nuorten ja
perheiden palvelut
ovat ennaltaehkäiseviä, terveyttä ja hyvinvointia edistäviä

Aloitetaan perhekeskustoiminta Forssan pääterveysasemalla ja perhekeskuksen verkostoissa.
Laaditaan uudistettu toimintamalli, josta tehdään
lisäksi prosessikuvaus.

Toimenpide
Moniammatillinen
verkostotyö toteutuu
kaikissa palvelualueen toiminnoissa
lapsi –ja perhelähtöisesti

Toteutetaan Lapset puheeksi-menetelmäkoulutusta säännöllisesti ja
tuetaan toimintamallin
käyttöönottoa työpajoilla
ja menetelmätyönohjauksella.

Toimenpide
Uudistetun lastensuojelun työskentely
toimii systeemisen
mallin mukaisena

Jatketaan uuden tiimimallin käyttöönottoa ja
toteutetaan koulutussuunnitelman mukaiset
systeemisen mallin koulutukset kaikille lastensuojelun ja perhesosiaalityön tiimeille.
Toimenpide

Palvelualueen toiminta on kustannustehokasta

Talousarvion toteutumista ja ennustetta seurataan ja arvioidaan kuukausittain.

Aikataulu
2020

Aikataulu
2020

Aikataulu
2020-21

Aikataulu
kuukausittain

Mittari ja sen tavoitetaso

Toteuma 31.12.2020

Toteutetaan perhekeskuksessa käyttäjäkysely kolme kertaa
vuodessa. Kyselyn
tulokset ovat vähintään hyvällä tasolla.
Toimintamalli ja prosessikuvaus on laadittu.

Perhekeskuksen toiminta käynnistyi
suunnitellusti Forssan pääterveysasemalla. Verkostomaisen työtavan kehittämistä on tehty koko
vuoden ajan. Vanhemmuuden tuen
prosessikuvaus on
laadittu.
Käyttäjäkyselyä ei
ole toteutettu.

Mittari ja sen tavoitetaso

Toteuma 31.12.2020

Lapset puheeksi-keskustelujen ja neuvonpitojen lukumäärä
kasvaa kaikissa yksiköissä 20 % vuoteen
2019 verrattuna.

Menetelmäkoulutusta
ja käyttöönoton
tukea kyettiin
toteuttamaan,
vaikkakin
koronatilanne
vaikeutti sitä.
Keskustelujen ja
etenkin
neuvonpitojen määrä
on kasvanut, mutta
tilastointia tulee
kehittää edelleen.
Toteuma 31.12.2020

Mittari ja sen tavoitetaso
Sijaishuollon hoitovuorokausien määrä
laskee 5 % edelliseen
vuoteen verrattuna

Uuden tiimimallin
käyttöönotto ja
koulutussuunnitelma
toteutui
suunnitellusti.
Sijaishuollon hoitovuorokausien määrä
lisääntyi edelliseen
vuoteen verrattuna.

Mittari ja sen tavoitetaso

Toteuma 31.12.2020

Seuranta ja arviointi
on toteutunut

Toteutunut
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Kehitetään lastensuojelun ostopalvelujen hankintamenettelyä.
Toimenpide
Palvelualueen työtehtävissä työskentelee
tarvittavat kelpoisuusehdot täyttävä, riittävä määrä henkilöstöä

Hankintatiimi on kokoontunut vähintään
kuukausittain
Aikataulu

Otetaan käyttöön uusia
rekrytointikanavia. Pyritään saamaan eri alojen
opiskelijoita harjoitteluun.

2020

Mittari ja sen tavoitetaso
Kaikissa tehtävissä
on kelpoisuusehdot
täyttävä henkilöstö.

Sopimusohjauksen suoritetoteuma 1.1. – 31.12.2020
Toteuma Suunnite Toteuma Toteutumis%
2019
2020
2020
Perheneuvola ja oppilashuolto
- oppilashuolto, käynnit
- perheneuvola, käynnit
Puheterapia
- puheterapia, käynnit
Neuvola-, koulu- ja opiskeluth
- terveyden edistäminen, käynnit

2 424
1 226

2 700
1 600

2 591
1 486

96,0
92,9

1 646

1 800

1 736

96,4

34 426

33 000

30 721

93,1

Toteuma 31.12.2020
Ei ole toteutunut psykologien ja sosiaalityöntekijöiden osalta.
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2.2 Käyttötalouden toteutuminen, ulkoiset erät
Alkup. TA TA muutos TA + muutos
YLEISHALLINTO
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot

501 500
-9 168 923
-8 667 423
-1 707 020

200 000
200 000

TERVEYDENHUOLTO
Toimintatuotot
32 535 816
Toimintakulut
-58 151 179
Toimintakate
-25 615 363
Poistot
-293 430

-300 000
-1 066 000
-1 366 000

Toteuma Poikkeama

501 500
-8 968 923
-8 467 423
-1 707 020

466 720,63
-8 754 153,27
-8 287 432,64
-1 755 669,14

-34 779,37
214 769,73
179 990,36
-48 649,14

32 235 816
-59 217 179
-26 981 363
-293 430

32 181 691,23
-59 207 338,86
-27 025 647,63
-289 232,83

-54 124,77
9 840,14
-44 284,63
4 197,17

1 807 770
-5 327 760
-3 519 990
0

1 856 725,22
-5 339 258,03
-3 482 532,81
0,00

48 955,22
-11 498,03
37 457,19
0,00

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ

Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot

1 807 770
-5 427 760
-3 619 990
0

100 000
100 000

AIKUISSOSIAALITYÖ
Toimintatuotot
1 536 950
Toimintakulut
-15 509 874
Toimintakate
-13 972 924
Poistot
-1 860

100 000
550 000
650 000

1 636 950
-14 959 874
-13 322 924
-1 860

1 726 055,73
-14 812 683,39
-13 086 627,66
-1 855,00

89 105,73
147 190,61
236 296,34
5,00

VANHUSPALVELUT
Toimintatuotot
8 800 200
Toimintakulut
-36 280 909
Toimintakate
-27 480 709
Poistot
-570

950 000
100 000
1 050 000

9 750 200
-36 180 909
-26 430 709
-570

9 710 091,49
-35 980 579,62
-26 270 488,13
-566,09

-40 108,51
200 329,38
160 220,87
3,91

PERHEPALVELUT
Toimintatuotot
821 180
Toimintakulut
-11 144 591
Toimintakate
-10 323 411
Poistot
0

400 000
-850 000
-450 000

1 221 180
-11 994 591
-10 773 411
0

1 128 373,57 -92 806,43
-12 188 960,50 -194 369,50
-11 060 586,93 -287 175,93
0,00
0,00

RAHOITUS
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

90 676 000
0
90 676 000

90 676 000
0
90 676 000

90 742 351,00
0,00
90 742 351,00

66 351,00
0,00
66 351,00

50
2.3 Tuloslaskelmaosan toteutuminen
Sisältää ulkoiset ja sisäiset
tuotot ja kulut

Alkup.
talousarvio

Muutettu
talousarvio

Toteutuma

Poikkeama

Poikkeama
%

Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatulot
joista sisäiset tulot

144 754 226
129 587 330
11 711 996
327 190
3 127 710
8 074 810

145 904 226
131 037 330
11 261 996
327 190
3 277 710
8 074 810

145 801 102,51
130 971 860,30
11 270 590,00
219 127,87
3 339 524,34
7 989 093,64

-103 123,49
-65 469,70
8 594,00
-108 062,13
61 814,34
-85 716,36

-0,07
-0,05
0,08
-33,03
1,89
-1,06

-144 723 926 -144 272 067,31
-53 364 356 -52 732 027,65
-72 723 730 -72 797 972,73
-7 264 060
-7 447 980,02
-5 265 540
-5 193 949,17
-6 106 240
-6 100 137,74
-8 074 810
-7 989 093,64

451 858,69
632 328,35
-74 242,73
-183 920,02
71 590,83
6 102,26
85 716,36

-0,31
-1,18
0,10
2,53
-1,36
-0,10
-1,06

Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
joista sisäiset menot
Toimintakate

-143 758 046
-54 164 356
-71 323 730
-6 398 180
-5 765 540
-6 106 240
-8 074 810
996 180

1 180 300

1 529 035,20

348 735,20

29,55

6 700
16 000
-8 000
-1 300

6 700
16 000
-8 000
-1 300

11 736,49
17 980,08
-5 719,48
-524,11

5 036,49
1 980,08
2 280,52
775,89

75,17
12,38
-28,51
-59,68

Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman muk. poistot

1 002 880
-2 002 880
-2 002 880

1 187 000
-2 040 000
-2 040 000

1 540 771,69
-2 047 323,06
-2 047 323,06

353 771,69
-7 323,06
-7 323,06

29,80
0,36
0,36

Tilikauden tulos

-1 000 000

-853 000

-506 551,37

346 448,63

-40,62

Tilikauden alijäämä

-1 000 000

-853 000

-506 551,37

346 448,63

-40,62

Rahoitustuotot ja -kulut
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
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2.4 Investointien toteutuminen
TA 2020

Toteutuma

Poikkeama

1. ICT
1.1 Ohjelmat ja laitteet

400 000
400 000

234 761,85
234 761,85

165 238,15
165 238,15

2. Rakennushankkeet
2.1 Peruskorjaushankkeet

650 000
650 000

641 632,04
641 632,04

8 367,96
8 367,96

3. Koneet ja kalusto
3.1 Irtaimisto
3.2 Natiivikuvauslaitteisto*

360 000
100 000
260 000

80 192,57
80 192,57

279 807,43
19 807,43

1 410 000

956 586,46

453 413,54

Yhteensä

*Natiivikuvauslaitteiston hankinta toteutettiin leasing-rahoituksella
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2.5 Rahoitusosan toteutuminen
TA 2020

Toteutuma

Poikkeama

1 002 880
0

1 540 771,69
0,00

537 891,69
0,00

Investointien rahavirta
Käyttöomaisuusinvestoinnit
Käyttöomaisuuden myyntitulot

-1 410 000
0

-958 142,46
0,00

452 072,15
0,00

Toiminta ja investoinnit, netto

-407 120

582 629,23

989 963,84

-59 258
0
-59 258
0

-59 258,00
0,00
-59 258,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Tulorahoituksen korjauserät

Rahoitustoiminta
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos

Oman pääoman muutokset
0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
281 819,80
Vaihto-omaisuuden muutos
-123 693,77
Saamisten muutos
-1 287 939,11
Korottomien velkojen muutos
611 732,44
Rahoituksen rahavirta

Rahavarojen muutos

-577 338,64

-466 378

Konsernitilin velkasaldo on lyhytaik.lainoissa kunnalta

5 290,59

471 668,59
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2.6 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta
Käyttötalousosa

Talousarvio

Toteutuma
31.12.2020

Poikkeama

Tulot
Menot
Netto

136 679 416
-135 683 236
996 180

137 812 008,87
-136 282 973,67
1 529 035,20

1 132 592,87
-599 737,67
532 855,20

6 700
-2 002 880
-1 996 180

11 736,49
-2 047 323,06
-2 035 586,57

5 036,49
-44 443,06
-39 406,57

-400 000
-650 000
-360 000
-1 410 000

-234 748,85
-641 632,04
-80 192,57
-956 573,46

165 251,15
8 367,96
279 807,43
453 426,54

-59 258,00

-59 258,00

0,00

-2 469 258,00

-1 522 382,83

946 875,17

Tuloslaskelmaosa
Rahoitustulot
ja menot
netto
Poistot ja arvonalen.
Netto
Investointiosa
1. ICT ohjelmat ja laitteet
2. Rakennushankkeet
3. Koneet ja kalusto

Rahoitusosa
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lain. väh.
YHTEENSÄ
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2.7 Kuntien maksuosuudet sopimusohjaukseen kuuluvien toimintojen osalta 2020 (1 000€)
PTH
Kunta

ESH

talousarvion
mukaan

hinnaston
mukaan

MTT+PP

tot. talousarvion hinnaston
%
mukaan mukaan

tot. talousarvion
%
mukaan

SHP**
hinnaston
mukaan

ULKOPUOLISET *

tot. talousarvion hinnaston
%
mukaan mukaan

YHTEENSÄ

tot. talousarvion hinnaston
%
mukaan mukaan

tot. talousarvion hinnaston
%
mukaan
mukaan

tot.
%

Forssa

9 101

11 363 124,9

9 557

7 790 81,5

3 622

3 358 92,7

13 156

13 978 106,2

639

517

80,8

36 075

37 006 102,6

Humppila

1 137

1 319 116,0

998

817 81,9

320

297 92,9

1 735

1 837 105,9

59

17

28,6

4 249

4 287 100,9

Jokioinen

2 191

2 704 123,4

2 283

1 896 83,0

699

698 99,9

3 680

3 922 106,6

89

30

33,6

8 942

9 249 103,4

Tammela

2 738

3 734 136,4

3 038

2 304 75,8

745

803 107,8

4 888

5 185 106,1

57

85 149,5

11 467

12 111 105,6

Ypäjä

1 107

1 395 126,0

841

937 111,5

254

177 69,7

1 664

1 767 106,2

156

116

74,2

4 021

4 392 109,2

16 274

20 515 126,1

16 717

13 744 82,2

5 640

5 334 94,6

25 123

26 689 106,2

1 000

764

76,4

64 753

67 046 103,5

357

355 99,3

357

355 99,3

2 105

3 024 143,7

67 215

70 424 104,8

Jäsenkunnat
Somero
Muut
Yhteensä

16 631

20 869 125,5

16 717

13 744 82,2

5 640

5 334 94,6

25 123

26 689 106,2

1 000

764

76,4

Shp:n kautta ostettavat sisältyvät piirin kustannuksiin kuten tasauskin
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3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
3.1 Tuloslaskelma
1.1.-31.12.2020
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrakulut
Muut toimintakulut
Toimintakate
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunn.muk.poistot
Kertaluontoiset poistot
Tilikauden tulos
Tilikauden yli-/alijäämä

122 983 018,66
11 270 338,00
219 127,87
2 419 937,00
919 587,34
-52 732 027,65
-42 413 209,47
-10 318 818,18
-8 670 068,69
-1 648 749,49
-65 090 302,99
-7 166 556,12
-5 193 949,17
-5 472 928,94
-627 208,80

1.1.-31.12.2019

137 812 008,87

-136 282 973,67
1 529 035,20
11 736,49
17 980,08
-5 719,48
-524,11
1 540 771,69
-2 047 323,06
-2 047 323,06
0,00
-506 551,37
-506 551,37

119 730 473,66
11 629 955,82
398 726,66
2 379 030,57
1 457 470,63
-54 338 358,29
-43 964 515,96
-10 373 842,33
-8 826 157,58
-1 547 684,75
-62 839 185,68
-6 165 883,58
-3 978 613,97
-5 526 745,46
-565 452,01

135 595 657,34

-133 414 238,99
2 181 418,35
1 346,16
14 988,53
-8 523,75
-5 118,62
2 182 764,51
-2 011 257,20
-2 011 257,20
0,00
171 507,31
171 507,31
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3.2 Rahoituslaskelma

Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset tulot
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainasaamisten muutokset
Antolainasaamisten lisäys/vähennys
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisen lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
Rahoituksen rahavirta

1.1.-31.12.2020

1.1.-31.12.2019

1 540 771,69

2 182 764,51

1 540 771,69

2 182 764,51

-958 142,46

-1 596 993,49
259 559,16

582 629,23

-59 258,00
-59 258,00

-55 941,00
-29 629,00
-85 570,00

281 819,80
-123 693,77
-1 287 939,11
611 732,44

202 277,96
6 239,91
-3 134 553,78
2 165 043,79

Rahavarojen muutos
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.

845 330,18

10 749,78
5 459,19

-577 338,64

-846 562,12

5 290,59

-1 231,94

5 290,59

5 459,19
6 691,13

-1 231,94
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3.3 Tase
VASTAAVAA

2020

2019

A PYSYVÄT VASTAAVAT

2020

2019

A OMA PÄÄOMA

I Aineettomat hyödykkeet
1. Aineettomat oikeudet

VASTATTAVAA

I

235 562,96
235 562,96

279 828,38
279 828,38

II Aineelliset hyödykkeet

Peruspääoma

18 906 579,92 18 906 579,92

83 016,05
83 016,05
194 879,35
194 879,35
V Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1 527 741,63
1 356 234,32
VI Tilikauden yli-/alijäämä
-506 551,37
171 507,31
20 205 665,58 20 712 216,95
III Arvonkorotusrahasto
IV Muut omat rahastot

256 236,66
20 489 725,24
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet
52 023,84
4. Koneet ja kalusto
1 029 787,71
1. Maa- ja vesialueet
2. Rakennukset

256 236,66
20 762 761,72
62 837,75
1 219 705,36

6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

0,00
22 234 907,59

572 703,14
22 874 244,63

163 107,34
8 463,84
171 571,18

161 551,34
8 463,84
170 015,18

III Sijoitukset
1. Osakkeet ja osuudet
4. Muut saamiset osakk.yht.
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT
2. Lahjoitusrahastojen varat

1. Valtion toimeksiannot
3. Muut toimeksiantojen pääomat

21 180,49
21 180,49

477 408,09
902 148,78
1 379 556,87

254 197,16
843 539,91
1 097 737,07

29 646,00
29 646,00

88 904,00
88 904,00

21 180,49
21 180,49

C VAIHTUVAT VASTAAVAT

E VIERAS PÄÄOMA

I Vaihto-omaisuus
1. Aineet ja tarvikkeet

D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

I Pitkäaikainen

491 848,72
491 848,72

368 154,95
368 154,95

2. Lainat rahoitus- ja vak.lait.
II Lyhytaikainen

II Saamiset

2. Lainat rahoitus- ja vak.lait.

Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset

5. Saadut ennakot

300,00

300,00

3 439 019,68
11 294 557,52
2 588 666,94
375 576,33
17 698 120,47

3 115 608,70
11 669 489,94
843 118,73
781 663,99
16 410 181,36

10 749,78
40 456 807,05

5 459,19
40 129 064,18

Lyhytaikaiset saamiset
1. Myyntisaamiset
2. Lainasaamiset
3. Muut saamiset
4. Siirtosaamiset

IV Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ

6. Ostovelat
7. Muut velat
8. Siirtovelat

59 258,00
59 258,00
40 030,45
34 234,30
5 382 397,77 5 772 445,16
1 299 433,76 1 231 300,77
12 060 818,62 11 132 967,93
18 841 938,60 18 230 206,16
18 871 584,60 18 319 110,16

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

40 456 807,05 40 129 064,18
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4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
Liitetiedon numero Perustuu Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen (v. 2019)
1)

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät
Jaksotusperiaatteet
Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.
Pysyvien vastaavien arvostus
Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä
suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on
laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty
tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet (liite nro 11).Terveyskeskuksen ja sairaalan yhdistyessä 1.1.2001
rakennuksen poistot on laskettu sen jälkeen tasapoistoina arvioidun poistoajan
mukaan.
Sijoitusten arvostus
Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä
alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti
tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.
Vaihto-omaisuuden arvostus
Vaihto-omaisuus on laskettu keskihinnan mukaan.
Rahoitusomaisuuden arvostus
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

6)

Toimintatuotot ovat palvelualueittain seuraavat:

Yleishallinto
Mielenterveys- ja päihdetyö
Terveydenhuolto
Aikuissosiaalityö
Vanhuspalvelut
Perhepalvelut
Rahoitus
Yht.
9)

2020

2019

466 720,63
32 181 691,23
1 856 725,22
1 726 055,73
9 710 091,49
1 128 373,57
90 742 351,00
137 812 008,87

1 161 854,33
1 865 827,75
31 612 397,60
1 585 537,12
9 144 393,98
1 065 062,56
89 160 584,00
135 595 657,34

2020

2019

49 830 062,32
15 260 240,67
65 090 302,99

46 751 552,87
16 087 632,81
62 839 185,68

Palvelujen ostojen erittely

Asiakaspalvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
Palvelujen ostot yhteensä
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11)

SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN
LASKENTAPERUSTEET 1.1.2001 ALKAEN

Y-valt. 18.10.2000 ja
3.12.2001 ja 20.11.2012

Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet

Tasapoisto
5

vuotta

Muut pitkävaikutteiset menot
Perustamis- ja järjestelymenot
Tutkimus- ja kehittämismenot
Atk-ohjelmistot
Muut

3–5
3–5
3–5
3–5

”
”
”
”

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet

ei poistoaikaa

Rakennukset ja rakennelmat
Hallinto- ja laitosrakennukset
Vapaa-ajan rakennukset

20 – 30
20

Kiinteät rakenteet ja laitteet

-

Koneet ja kalusto
Muut kuljetusvälineet
Muut liikkuvat työkoneet
Muut raskaat koneet
Muut kevyet koneet
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet
Atk-laitteet
Muut laitteet ja kalusteet

vuotta
”

5 – 10
5 – 10
10 – 15
5 – 10

vuotta
”
”
”

5 – 15
3–5
3–5

”
”
”

Muut aineelliset hyödykkeet
Luonnonvarat
Arvo- ja taide-esineet

käytön mukainen poisto
ei poistoa

Keskeneräiset hankinnat

ei poistoa

Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut
pitkäaikaiset sijoitukset
Osakkeet ja osuudet

ei poistoa

Aktivoitavan hankintamenon alaraja on 9.000 € (Y-valtuusto 20.11.2012)
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Tasetta koskevat liitetiedot
18)

Arvonkorotukset
Terveysasemien tontit on aikanaan saatu lahjoituksena. Ne on arvostettu silloisten ohjeiden mukaan.
Tonttien arvot on siirretty aloittavassa taseessa 1997 peruspääomista arvostuseriin (Hallitus 14.5.1997
§ 138). Käyttöomaisuuden arvonkorotukset on siirretty 31.12.2000 arvonkorotusrahastoon (tasekaava
muuttunut).
2020

2019

Ympäristöterveysasema

44 926,36

44 926,36

Humppilan terveysasema

6 348,25

6 348,25

Jokioisten terveysasema

11 720,01

11 720,01

Tammelan terveysasema

13 184,76

13 184,76

6 836,67

6 836,67

83 016,05

83 016,05

Ypäjän terveysasema
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19) Käyttöomaisuus
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomathyödykkeet
Poistamaton hankintameno 1.1.
Lisäykset tilik. aikana
Rahoitusosuudet tilikaudella

Keskener.
hankinnat

Yht.

Aineelliset hyödykkeet
Maaalueet

279 828,38

0,00

279 828,38 256 236,66

90 326,85

0,00

90 326,85

0,00

0,00
-134 592,27

0,00
0,00

0,00
-134 592,27

235 562,96

0,00

Kiinteät rak.
ja laitteet

Rakennukset

62 837,75 20 762 761,72

Koneet ja
kalusto

Keskeneräiset
hankinnat

Yht.

1 219 705,36

0,00

22 581 369,87

641 632,04

224 627,57

0,00

956 586,46

0,00
0,00

0,00
572 703,14
-10 813,91 -1 487 371,66

0,00
-414 545,22

0,00
0,00

572 703,14
-2 047 323,06

235 562,96 256 236,66

52 023,84 20 489 725,24

1 029 787,71

0,00

22 063 336,41

0,00

Vähennykset tilik.aikana
Siirrot erien välillä
Tilikauden poisto
Arvonalennukset ja niiden palautukset
Aktivoidut korkomenot
Poistamaton hankintameno
31.12
Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12.
Olennaiset lisäpoistot
Erittely olennaisista lisäpoistoista
Pysyvien vastaavien

Osakkeet ja

Muut saa- Osakkuus-

sijoitukset

osuudet

miset

Hankintameno 1.1.

Yht.

yhteisö osak.

161 362,65

8 463,84

Lisäykset tilik. aikana

0,00

0,00

Hankintameno 31.12.

161 362,65

8 463,84

188,69 170 015,18
1 556,00

1 556,00

1 744,69 171 571,18

62

23)

SAAMISET
Myyntisaamiset
reskontralistat
laskutuksen lisäykset ja vähennykset
ostoreskontrasta hyvitykset

Lainasaamiset
konsernitilien saldo
FI04 5025 0220 1705 00
FI31 5025 0220 0112 25
Muut saamiset
arvonlisäverosaaminen
vanhuspalveluiden vuokrasaamiset
Siirtosaamiset
erittelyn mukaan
palkkarästit
YHTEENSÄ

24)

2020

2019

1 549 661,58
0,00
1 889 358,10
3 439 019,68

2 132 362,84
955 762,86
27 483,00
3 115 608,70

4515,93
11 290 041,59
11 294 557,52

5 127,31
11 664 362,53
11 669 489,84

2 543 959,03
44 707,91
2 588 666,94

826 337,85
16 780,88
843 118,73

375 576,33
0,00
375 576,33

778 232,63
3 431,36
843 118,73

17 697 820,47

16 409 881,26

2020

2019

277 036,17

278 198,92

54 825,65

176 451,51

0,00

138 288,12

5 424,72

30 634,20

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

Kelan korvaus työterveydenhuollosta
EU-tuet ja avustukset
Valtiokonttori, sotainvalidit
Työttömyysvakuutusrahasto, koulutuskorvaus
Aluehallintovirasto EVO koulutuskorv.

27 998,65

60 719,44

Forssan kaupunki, hyvitykset

0,00

34 824,40

Tammelan kunta, vuokra

0,00

30 212,44

10 291,14

28 903,60

375 576,33

778 232,63

Muut tulojäämät
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä
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25)

Oma pääoma
2020

2019

Peruspääoma 1.1.
59,96 %
4,69 %
14,49 %
16,55 %
4,08 %
0,23 %
100,00 %

Forssa
Humppila
Jokioinen
Tammela
Ypäjä
Somero
yht.

11 336 371,29
886 202,03
2 739 935,78
3 129 809,90
771 470,78
42 790,14
18 906 579,92

11 336 371,29
886 202,03
2 739 935,78
3 129 809,90
771 470,78
42 790,14
18 906 579,92

59,96 %
4,69 %
14,49 %
16,55 %
4,08 %
0,23 %
100,00 %

Forssa
Humppila
Jokioinen
Tammela
Ypäjä
Somero
Yht.

11 336 371,29
886 202,03
2 739 935,78
3 129 809,90
771 470,78
42 790,14
18 906 579,92

11 336 371,29
886 202,03
2 739 935,78
3 129 809,90
771 470,78
42 790,14
18 906 579,92

83 016,05
0,00
83 016,05

83 016,05
0,00
83 016,05

194 879,35

194 879,35

Ed.tilikausien ylijäämä 1.1.

1 527 741,63

1 356 234,32

Ed. tilikausien ylijäämä 31.12.

1 527 741,63

1 356 234,32

-506 551,37

171 507,31

20 205 665,58

20 712 216,95

2020
1 500 000,00
1 500 000,00

2019
1 500 000,00
1 500 000,00

2020
823,74
8 245 176,49
472 811,13
14 158,23
388 849,51
1 534 983,00
706 751,84
60 221,78
406 622,68
230 420,22
12 060 818,62

2019
1 392,13
8 136 981,39
631 137,83
13 254,41
404 945,82
702 574,00
730 277,06
73 309,71
200 863,71
238 231,87
11 132 967,93

Peruspääoma 31.12.*

Arvonkorotusrahasto 1.1.
Lisäykset tilikaudella
Arvonkorotusrahasto 31.12.
Muu oma pääoma

Tilikauden ali- /ylijäämä
Yhteensä

käyttörahasto

31) Sekkitililimiitti
Luotollisen sekkitilin limiitti 31.12.
siitä käyttämättä oleva määrä
33) Erittely siirtoveloista

2575
2580
2581
2582
2588
2589
2591
2592
2598
2599

Siirtyvät korot muille
Lomapalkkajaksotus
Palkat ja sos.kulut/jaksotus
Taloudellisen tuen maksuosuus
Muut siirtovelat muille
Muut siirtovelat kunnille
Kuel-maksut TA
Kuel-maksut emp TA
Tapaturmavak.maksu
Työttömyysvakuutusmaksu
Yhteensä
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Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
38) Vuokra ja leasingvastuiden yhteismäärä

2020

2019

434 090,28

393 504,25

Myöhemmin maksettavat

1 411 267,96

1 226 849,67

Leasingvastuut yhteensä

1 845 358,24

1 620 353,92

220 000,00

380 000,00

81 000,00

80 000,00

Seuraavalla tilikaudella maksettavat

Vuokravastuut*
Seuraavalla tilikaudella maksettavat

*Ympäristöterveys- ja eläinlääkäriasema on vuokrattu Jokioisten kunnalta. Vuokrasopimus on voimassa 1.9.2023 asti.

Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot
42) Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12. tilanteen mukaan
Palvelussuhde 31.12.2020
Yhtymähallinto
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Mielenterveys- ja päihdetyö
Aikuissosiaalityö
Vanhuspalvelut
Perhepalvelut

Vakinaiset
2019
59
147
146
61
74
376
79

2020
60
142
148
59
73
373
82

Määräaikaiset
2019
2020
1
2
35
31
40
38
6
5
21
24
109
102
15
16

43) Henkilöstökulut
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan

2020

2019

52 732 027,65

54 338 358,29

Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja
aineellisiin hyödykkeisiin
Henkilöstökulut yhteensä

34 753,00

0,00

52 697 274,65

54 338 358,29

44) Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

Yhteensä
2019
60
182
186
67
95
485
94

2020
62
173
186
64
97
475
98
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2020

2019

Hämeen Kokoomus ry

1 297,95

1 031,85

Keskustan Etelä-Hämeen piiri ry

1 371,00

1 400,50

Jokioisten Työväenyhdistys ry

457,50

372,50

Forssan Työväenyhdistys ry

486,50

1 494,00

Jokioisten Vasemmistoliitto

203,50

126,50

18,00

18,00

0,00

99,00

Humppilan Sos.demokaraatit
Hämeen Sos.demokraatit
SDP Ypäjä
Someron Kokoomus ry
Vasemmistoliitto
SDP Forssa

27,00

32,75

199,50

216,75

0,00

60,75

1 219,50

0,00

5 280,45

4 852,60

2020

2019

14 016,50
0,00
0,00
0,00
14 016,50

15 217,25
0,00
0,00
0,00
15 217,25

45) Tilintarkastajien palkkiot
BDO Audiator Oy
Tilintarkastuspalkkiot
Tilintarkastajan lausunnot
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät
Muut palvelut
Palkkiot yhteensä
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5. LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA

Käytetyt kirjanpitokirjat:
Päiväkirja

sähköisena

Pääkirja

sähköisenä

Tilinpäätös

sidottuna

Tase-erittelyt

paperitulosteina

Liitetietotositteet

paperitulosteina

Käytetyt tositesarjat:
Kirjanpito
MUIST1

Muistio, ulk. RD

MUISIS

Muistio, sis. RD

KOMTOS

Käyttöomaisuus

SISLAS

Sis.laskut, ProE laskutus

OSTORESKONTRA:
OSTOT

Ostolaskut

OMAKSU

Ostomaksut

MYYNTIRESKONTRA:
YMR10

Laskulaji 10

Life Care Potilaslaskutus

YMR12

Laskulaji 12

Life Care Kuntalaskutus

YMR17

Laskulaji 17

Peruskuntien sopimusohjaus

YMR21

Laskulaji 21

Laboratoriotutkimukset

YMR22

Laskulaji 22

Radiologiatutkimukset

YMR23

Laskulaji 23

Vuokrat

YMR24

Laskulaji 24

Lääkkeet

YMR26

Laskulaji 26

Ympäristöterveydenhuolto

YMR27

Laskulaji 27

Sekalaiset

YMR29

Laskulaji 29

Materiaalihallinto

YMR37

Laskulaji 37

Työterveyshuolto

YMR71

Laskulaji 71

Vammaispalvelut

YMR73

Laskulaji 73

Sosiaalivirasto

YMR75

Laskulaji 75

Sosiaalitoimen vuokrat

YMR82

Laskulaji 82

ProConsona vanhustyö

YMRHYV

Hyvityslaskujen kuittaus

YMRK

Tileistä poisto

YMRMAN

Manuaalisuoritukset

YMRVII

Viitesuoritukset
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LIITTYMÄT KIRJANPITOON/OSTORESKONTRAAN:
SISROP

Sis.laskut Rondo

PANKKI

Pankin tiliote

PALKAT

Palkkatositteet

OSTOT

Rondon sähköiset ostolaskut

WEBMAR

Keskusvarasto, lääkekeskus

SOSTYO

Aikuissosiaalityö, vanhuspalvelu, perhepalvelut

MUUT:
ALKUSA

Alkusaldot

BUD

Talousarvio

BUDL

Lisämääräraha

ZBF

Budjetointi

Selvitys kirjanpidon säilytyksestä:
Tilinpäätös säilytetään pysyvästi. Muun kirjanpitoaineiston säilyttämisessä noudatetaan
kirjanpitolain 2. luvun 10 §:n säännöksiä, paitsi tositeaineistoa säilytetään
arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti 10 vuotta.
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6. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS
Forssassa 29. päivänä maaliskuuta 2021

____________________________________
Kaisa Lepola
puheenjohtaja

____________________________________
Sirkka-Liisa Anttila
varapuheenjohtaja

____________________________________
Jouko Haonperä

____________________________________
Tapio Virtanen

____________________________________
Ilkka Joenpalo

____________________________________
Eeva Nurmi

____________________________________
Jorma Hacklin

____________________________________
Jussi Tiensuu

____________________________________
Leena Vehmas

____________________________________
Simo Pärssinen

____________________________________
Matti Alanko

____________________________________
Pia Maavirta

____________________________________
Jaana Paasikangas
vt. yhtymäjohtaja

7. TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ
Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus

Forssassa

päivänä

BDO Audiator Oy
Tilintarkastusyhteisö

Minna Ainasvuori
JHT, HT

kuuta 2021

