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FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ 

Tarkastuslautakunnan tehtävät, kokoonpano ja toiminta 

Lähtökohdat 
Kunnan tai kuntayhtymän tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain (121 §) mukaan mm. 

 arvioida, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet ja 
onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tuloksena on tarkas-
tuslautakunnan yhdessä hyväksymä arviointikertomus. Kuntalaki antaa tarkastuslautakunnalle 
lain puitteissa vapauden itse päättää arvioinnin laajuudesta ja menettelytavoista.  

 valmistella yhtymäkokouksen päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat 

 arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassaolevan taloussuunni-
telman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää 

 valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamises-
ta ja saattaa ilmoitukset yhtymäkokoukselle tiedoksi. Sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan Fors-
san seudun hyvinvointikuntayhtymän www-sivuilla. 

 

Tarkastuslautakunnan kokoonpano 

 
Lautakuntaan ovat kuuluneet seuraavat yhtymäkokouksen (14.9.2017 § 19) valitsemat henkilöt: 

Jäsen     Kokoukset  v. 2019 + 2020  
     (yht. 13) 
 
Sirpa Larko, puheenjohtaja, Jokioinen    8/8  + 3 kokousta 
(hvj Kirsi Räisänen)    2 (2020) 
 
Marjut Kallioinen, varapuheenjohtaja, Forssa   8/8 + 5 kokousta 
(hvj Irmeli Vinnikainen)    -  
 
Juha Rantanen, Humppila     4/8  
(hvj Timo Nikkanen)    2 
 
Timo Nikkanen, Humppila    4 kokousta (2020) 
(hvj Markus Seuranen)    1(2020)  
   
Antti Alasentie, Tammela     7/8 + 5 kokousta 
(hvj Olli-Pekka Jasu)    1 (2019) 
 
Janika Varjorinne-Mäkeläinen, Ypäjä    6/8 + 2 kokousta 
(hvj Pirjo-Riitta Palonen)    2 (2019), 3 (2020) 
 
Heikki Lehtinen, Somero     5/8 + 5 kokousta 
(hvj Jukka Lehtilä)    3 (2019)    
 
Juha Rantaselle on 15.6.2019 alkaen myönnetty ero luottamustehtävistä paikkakunnalta muuton 
vuoksi ja FSHKY:n yhtymäkokous (10.12.2019) on Humppilan kunnan esityksen mukaisesti 
valinnut tarkastuslautakunnan jäseneksi Timo Nikkasen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenek-
seen Markus Seurasen. 
 
Puheenjohtaja Sirpa Larko on ilmoittanut 4/2020 esteellisyydestään luottamustehtävään. Tarkas-
tuslautakunnan puheenjohtajana on toiminut varapuheenjohtaja Marjut Kallioinen. 
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Lautakunta on kokoontunut vuoteen 2019 kohdistuvaa arviointia varten 8 kertaa (3/2019 ja 5/ 
2020). 
 
Hyvinvointikuntayhtymän tilintarkastusyhteisönä on toiminut BDO Audiator Oy. Vastuullisena 
tilintarkastajana on toiminut Minna Ainasvuori (JHT, HT). Minna Ainasvuori on raportoinut tilintar-
kastustoiminnasta tarkastuslautakunnalle ja antanut tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokoukselle. 
Tilintarkastaja on osallistunut kahteen tarkastuslautakunnan kokoukseen. 

Tarkastuslautakunnan toiminta 

 

Tarkastuslautakunta on toteuttanut arviointityötään hyväksymänsä arviointisuunnitelman mukaises-
ti. Lautakunnan työn painopisteenä on ollut palvelualueet muuttuvassa toimintaympäristössä sekä 
talouden seuranta. Arvioinnin kohteena tällä kaudella ovat olleet tukipalveluista materiaalihallinto ja 
tekniset palvelut, vanhuspalveluiden kotihoito, ympäristöterveydenhuolto, laboratoriopalvelut, 
vammaispalvelut ja työsuojelu. Lautakunnan arvioinnin ajankohtaisina teemoina olivat työterveys-
huolto sekä lastensuojelun tilanne.  

Lautakunnan pääasiallisena työskentelytapana on ollut viranhaltijoiden ja asiantuntijoiden kuulemi-
nen lautakunnan päätösten mukaisesti sekä laadittuihin raportteihin tutustuminen.  Arviointien 
yhteydessä lautakunta on käynyt myös paikan päällä tutustumassa eri toimintoihin, kuten materiaa-
lihallinnon (keskusvaraston) tiloihin, vuodeosaston (1. kerros) remonttiin, eläinlääkärivastaanottoon 
Jokioisilla sekä sairaalan laboratorioon. 

Lautakunnalla on ollut tehtävänsä suorittamiseksi käytettävissään mm. johtoryhmän muistiot, 
yhtymähallituksen ja yhtymäkokouksen pöytäkirjat, tilinpäätösasiakirjat sekä tilintarkastajalta 
saadut tilintarkastusraportit. 

Edellisen vuoden arviointikertomus 

 
Lautakunnan edellisen vuoden arviointikohteena oli talouden ohella palvelualueiden sopeutuminen 
muuttuvassa toimintaympäristössä.  Toimintavuosi 2018 oli talouden osalta edellisvuotta heikompi.  
Tilikaudelta 2018 kertyi 0,9 miljoonaa euroa alijäämää ja taseen ylijäämä pieneni 1,37 miljoonaan 
euroon.  

Toiminnan osalta lautakunta kiinnitti arvioinnissaan huomiota henkilökunnan asemaan vaikeiden 
asioiden paineessa. Yhteistoimintaneuvotteluja käytiin leikkaustoiminnan loppumisen johdosta 
sekä Humppilan ikäihmisten hoivapalvelujen tuottamisen muutoksen johdosta. Rekrytointihaasteet 
erityisesti sijaisten osalta pahenivat. Yksityisten vanhustenpalveluiden laitosten toiminnassa esiin 
tulleet puutteet ja valvonnan tehostamisen tarpeet saivat myös lautakunnan huomion. 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 28.10.2019 (§ 173) käsitellyt edellisen arviointikertomuksen 
huomiot yhtymäkokouksen pyynnön mukaisesti. 

Tarkastuslautakunnan kokoukset/ohjelma vuonna 2019 - 2020 

 
8.10.2019: - Tilintarkastajan katsaus 
 - Yhtymäjohtajan ja talousjohtajan katsaukset 
 - Arvioinnin ja tarkastuksen talousarvio 2020 
 - Lautakunnan arviointisuunnitelma/syksyn 2019 arviointikohteet 
 - Sidonnaisuusilmoitukset 
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12.11.2019 - Yhtymähallituksen varapuheenjohtajan kuuleminen 
- Talousjohtajan katsaus 
- Tukipalvelut: hankinnan tuki/materiaalihallinto ja tekniset palvelut 
- Tarkastuslautakunnan arviointikertomusta 2018 koskeva lausunto 
- Lautakunnan arviointisuunnitelma/syksyn 2019 arviointikohteet 

 Materiaalihallinto (keskusvarasto/vaatehuolto): 
 
Toimintaympäristön muutokset (esim. anestesiaa vaativien leikkausten loppumisen 
myötä kanyylien ja neulojen menekin merkittävä vähentyminen tai silmätautien poli-
klinikan alkaminen), toimitusvarmuuteen liittyvät asiat (tavarantoimittajien ajoittaiset 
toimitusvaikeudet) ja henkilöstöresurssien osalta pienen toimipisteen haavoittuvuus 
ovat haasteellisia yksikön toiminnan kannalta ja niihin tulee kiinnittää huomiota.   

03.12.2019 - Vanhuspalvelut, kotihoito (kotiin annettavat palvelut) 
 
Vanhuspalveluissa varaudutaan ikääntymisen suhteellisen osuuden kasvaessa väes-
tössä (Forssan seudulla yli 75-vuotiaita  henkilöitä on vuonna 2025 36 % enemmän 
kuin vuonna 2015) palvelutarpeen kasvuun ja sen hallintaan. 

Kotihoidon palvelurakennetta on Forssan seudulla ohjattu paljon palvelua tarvitseviin.  
Seudulla on pystytty vähentämään kevyen palvelun kotihoidon asiakkuuksia vuodes-
ta 2014. Forssan seudulla insentiivistä kotihoitoa saaneiden määrä onkin selvästi 
korkeampi kuin maassa ja maakunnassa keskimäärin.  

Kotihoidossa on käynnistetty arviointi- ja kuntoutusjaksot ennen säännöllisen kotihoi-
don piiriin siirtymistä lokakuusta 2019 alkaen. Kuntoutustiimin vahvuus on 2,5 fysiote-
rapeuttia (tavoite kuuden vakanssin resurssi).  

Tilapäisen kotihoidon myöntämiskriteerejä on kiristetty, ateriakuljetukset on ulkoistet-
tu samoin kylvetyspalvelut. Vaatehuoltopalvelujen toteutus kotihoidon toimesta mini-
moidaan. Tavoite on kattaa etäkäynneillä (pilotti alkamassa) 10 % käynneistä. Koti-
hoidon keskimääräisen käynnin pituus on vähintään 20 minuuttia. Tavoitellaan myös 
sitä, että asiakkaalle viisi tutuinta hoitajaa tekee 75 % käynneistä. 

Toiminnanohjausjärjestelmän vaihdos (eHoiva > Hilkka) mahdollistaa asiakastietojen 
reaaliaikaisen kirjauksen asiakkaan luona, mikä lisää tiedon luotettavuutta ja helpot-
taa tietojen hallintaa sekä hoitajien työskentelyä ja jälkikäteistä muistamista, ylöskir-
jaamisen määrää ja keskeytyksiä työssä. 

Henkilöstöresurssitilanne on ollut pitkään haasteellinen resurssivajeen vuoksi. Koti-
hoidossa on n. 150 työntekijää. Ajalla 1.1. – 8.9.2019 jokaisena päivänä laskennalli-
sesti vähintään 0,7 työntekijää on tehnyt tuplavuoron, ylitöitä on maksettu samalla 
ajalla runsaasti (338 h lisätöitä, 1780 h 50 % ylityötä ja 194 h 100 % ylityötä).  Em. yli-
työkorvauksilla olisi saman ajan työskennellyt 2,5 hoitajaa n. 8 kuukauden ajan. Hen-
kilöstön työuupumuksesta johtuvien pitkien poissaolojen määrä on kasvanut huomat-
tavasti. Resurssien osalta tilanteeseen on saatu apua syksyllä (terveydenhuollosta 
sisätautiosastojen yhdistymisen seurauksena) kuuden vakanssin verran, alkuvuodes-
ta 2020 myös asumispalveluista siirtyi kuusi vakanssia. Esimiesresurssi lisääntyy 
tammikuussa 2020, kun viides aluevastaava aloittaa. 

  

 
-Työterveyshuolto: 
 
Yhtymähallitus päätti yhtiöittämisvelvoitteen seurauksena kilpailuttamisesta sisältäen 
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liiketoiminnan myynnin sekä työterveyspalveluiden kilpailutuksen julkisena hankinta-
na. Suomen Terveystalo Oy valittiin palveluntuottajaksi huhtikuussa 2019. Luovutetun 
oman työterveyshuollon (myyntivoitto) kauppahinta oli 600 000 euroa. Työterveyspal-
velutoiminta henkilökuntineen siirrettiin Terveystalolle liikkeenluovutuksen periaattein 
1.10.2019. Periaatteessa työntekijöillä on käytössään samantasoiset työterveyshuol-
lon palvelut kuin aiemmin, mutta epätietoisuus siitä, mitä ko. sopimus (työterveyspai-
notteinen sairaanhoito) käytännössä kattaa aiheutti erityisesti aluksi hämmennystä ja 
epätietoisuutta henkilökunnassa. 

7.1.2020 - Yhtymäjohtajan katsaus 
- Tilintarkastajan katsaus 
- Ympäristöterveydenhuollon palvelut: terveysvalvonta, eläinlääkäritoiminta 

Ympäristöterveydenhuollon keskeisiin tehtäviin kuuluu myös varautuminen. Tervey-
densuojelulakiin, elintarvikelakiin, eläintautilakiin sekä talousvesiasetukseen on kirjat-
tu vaatimus varautumisesta häiriötilanteisiin. Myös valmiuslain mukainen varautumi-
nen kuuluu tehtäviin. Häiriötilanteiden varautumissuunnitelmat on koordinoitava 
muiden hallintokuntien kanssa. Lautakunta tutustui ympäristöterveydenhuollon häiriö-
tilannesuunnitelmiin ja kiinnittää edelleen huomiota varautumissuunnitelmien ajan-
tasaisuuteen ja säännölliseen päivittämiseen. 

4.2.2020 - Kysely palvelualuejohdolle 
- Laboratoriopalvelut 
- Lastensuojelu 

Lastensuojelun tavoitteena on ollut siirtää toiminnan painopistettä varhaiseen tukemi-
seen, samalla on kehitetty lastensuojelutyön rakenteita ja sisältöä. Verkostomaisen 
perhekeskuksen toimintatavaksi on juurtunut Lapset puheeksi –toimintatapa (Tl&P). 
Lastensuojelun ja sijaishuollon piirissä olevien lasten määrän kasvuun pyrittiin vaikut-
tamaan myös systeemisen lastensuojelun mallin käyttöönotolla (uudenlainen tiimi-
malli). Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun piirissä olevien lasten määrä kasvaa 
erityisesti sijaishuollon osalta valtakunnallisesti ja sama kehitys näkyy Forssan seu-
dulla. Sijoitusten syyt ja perheiden tilanteisiin vaikuttavat tekijät ovat monisyisiä, mut-
ta erityisesti lasten päihdeongelmat ovat lisääntyneet sijoituksiin johtaneina syinä.  

Ulkopuolelta ostettujen laitossijoitusten kustannukset olivat huomattavasti talousarvi-
oon varattuja määrärahoja suuremmat. Ylityksiin sisältyy useita ennakoimattomia lai-
tossijoituksia, perhekuntoutuksia ja olemassa olevien sijoitusten lisäresurssointia. 
Lastensuojelun kustannukset kasvoivat kaikkien kuntien osalta.  

Rekrytointivaikeuksien johdosta päädyttiin hankkimaan sosiaalityöntekijöiden työ-
panosta myös ostopalveluna, mikä osaltaan lisäsi kustannuksia. Tästä menettelystä 
kuitenkin luovuttiin myös Avin linjauksen seurauksena (viranomaistehtäviä ei voi siir-
tää yksityisen palveluntuottajan tehtäväksi). 

Lautakunta pitää hyvänä, että ennaltaehkäiseviin palveluihin edelleen uskotaan ja 
panostetaan, vaikka positiivisia vaikutuksia esim. sijaishuollon tarpeen vähenemistä 
ei ainakaan lyhyellä tähtäimellä ole nähtävissä. 
 

3.3.2020 - Työsuojelupäällikön katsaus 
- Vammaispalvelut 

Vammaispalveluissa järjestetään palveluja sekä vammaispalvelulain että kehitys-
vammalain nojalla. Asiakkaita vammaispalvelujen piirissä on n. 700 ja kehitysvam-
mapalvelujen piirissä 226 eri-ikäistä asiakasta. Talousarvio 2020 on 11,9 M€.  Henki-
löstöä yht. 53. Työntekijätilanne on hyvä, vaihtuvuus on ollut vähäistä (eläköitymisiä 
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lukuun ottamatta), vakinaisiin tehtäviin rekrytointi onnistuu hyvin, sijaisten saannissa 
on vaikeutta. 

 Kehitysvammahuollossa on omaa asumispalvelutuotantoa (esim. Niittyvilla, Teuvola, 
Kerrostalo, Ruiskoti ja Lukkari).  Kehitysvammaisten tehostetussa palveluasumisessa 
on otettu käyttöön palveluseteli (Kotaniitty/Tukena). Kilpailutukset on tehty henkilö-
kohtaisen avun ja kotihoidon ostopalvelusta, kehitysvammaisten päivätoimintakulje-
tuksista ja henkilökohtaisen avun palkanlaskentapalvelusta. 

Vammaispalveluissa ei ole omaa asumispalvelutuotantoa, vaan palvelut ostetaan ja 
sijaitsevat pääsääntöisesti kaukana, toisella paikkakunnalla, mikä aiheuttaa omat 
haasteensa.  

Kustannuksista 42 % tulee ostopalveluista, joten sopimuksiin ja kilpailutuksiin huomi-
on kiinnittäminen on tärkeää. Vastuualueelle on koulutettu omia Nepsy-valmentajia 
(2), jota hyödynnetään nepsy-lasten valmennuksessa ja näin pystytään vähentämään 
ostopalveluja. Myös henkilökohtaisen avun ostopalveluja pyritään kehittämään arvi-
ointijaksojen avulla, koska on lisääntyvässä määrin asiakkaita, joilla ei ole kykyä toi-
mia työnantajina. 

29.4.2020 - Tilintarkastajan katsaus, tilintarkastuskertomus 
- Arviointikertomus 
- Johdon kysely 
- Yhtymäjohtajan katsaus 
- Talousjohtajan katsaus 

26.5.2020 - Arviointikertomus 

Henkilöstö 
Henkilöstö oli jälleen useiden muutosten kohteena. Mäntyrinteen toiminnan loputtua kesällä osa 
henkilökunnasta (kokonaisvakanssimäärä 29) siirtyi vanhoina työntekijöinä liikkeenluovutuksen 
periaatteilla Attendo Oy:n palvelukseen uuteen Ukkopekka-yksikköön Humppilassa. Työterveys-

palvelutoiminta puolestaan henkilökuntineen (6 työterveyshoitajaa ja kaksi osastonsihteeriä) siirtyi 
Terveystalolle liikkeenluovutusperiaattein 1.10.2019. Erikoissairaanhoidossa sisätautiosastojen 2 
ja 3 yhdistyminen yhdeksi sisätautiosastoksi vähensi potilaspaikkoja 44 sairaansijasta 32 sairaan-
sijaan ja vähensi vakansseja 12. Yhtymähallitus päätti joulukuussa 2019 käynnistää koko henkilös-
töä koskevat yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisten ja taloudellisten syiden johdosta osana 
tuottavuusohjelmaa. 

Terveysperusteisten poissaolojen määrä nousi vuonna 2019 edellisvuodesta 17,42 kalenteripäi-
vään/henkilötyövuosi (vuonna 2018: 16,83 kalenteripäivää/henkilötyövuosi). 

Huomio kiinnittyy erityisesti kotihoidon osalta henkilöstön sairauspoissaolojen kasvuun ja sen 
taustalla oleviin tekijöihin, joiden arvellaan liittyvän mm. uuden toiminnanohjausjärjestelmän 
käyttöönottoon.  Tilanne näkyy myös tehdyssä työhyvinvointikyselyssä. Lautakunta on kuullut 
työsuojelupäällikköä em. teemoista. 

Palvelualueiden sopeutuminen muuttuvassa toimintaympäristössä 

Kysely hyvinvointikuntayhtymän toimintavuodesta 2019 
 
Lautakunta teki maalis-huhtikuussa 2020 kirjallisen kyselyn kuntayhtymän toiminnasta johtaville 
viranhaltijoille (yhtymäjohtaja, palvelualuejohtajat). Kysyttiin mm. seuraavista teemoista: 
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Missä tavoitteissa onnistuttiin v. 2019 (palvelualueittain/koko kuntayhtymä) 
 
Aikuissosiaalityö: 
- tukiasumistoiminnan kehittämisessä ja asumisratkaisujen monipuolistamisessa 
- Toimiva lapsi ja perhe -menetelmän levittämisessä palvelualueella 
- maakunnallisen kuljetuspalvelukeskuksen palveluiden vakiinnuttamisessa 
- kehitysvammaisten asumispalveluissa/asiakkaiden valinnanvapauden mahdollistamisessa 

(palvelusetelisääntökirja) 
- talousarviossa pysymisessä 
 
Hallinnon palvelukeskus: 
- uuden potilastietojärjestelmän ja muiden uusien sovellusten käyttöönotossa  
 
Perhepalvelut: 
- perhekeskuksen valmistelussa ja käyttöönotossa sekä palvelujen yhteensovittamisessa 
- Lapset puheeksi -toimintatavan juurruttamisessa lapsiperhetoimijoiden käyttöön 
- lastensuojelun sisällöllisessä ja rakenteellisessa kehittämisessä ja uuden systeemisen työtavan 

käyttöönotossa 
 
Terveydenhuollon palvelut ml. mielenterveystyön palvelualue 
- silmätautien toimenpiteiden aloittamisessa yhdessä Coronarian kanssa 
- yhteistyössä Kanta-Hämeen keskussairaalan kanssa 
- ajanvarauspoliklinikoiden suunnitelmallisessa jatkamisessa 
- aikuispsykiatrian lähetteiden käsittelyssä ja hoitojen käynnistymisessä hoitotakuun puitteissa 
- talousarviossa pysymisessä 
 
Vanhuspalvelut: 
- kuntoutus- ja arviointijaksojen käynnistymisessä 
- RAI-mittariston käyttöönotossa 
- asiakas- ja palveluohjauksen uuden toimintamallin suunnittelussa 
- pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoivan kattavuuden (yli 75-vuotiaissa) alentumisessa (8,9 

%) 
- lyhytaikaishoidon kuntoutuksellisen roolin ja sisällön kehittämisessä varsinkin Winkkelissä 
 
Koko kuntayhtymää ajatellen onnistuttiin: 
- toiminnan sopeuttamisessa ja kehittämisessä palvelutarvetta vastaavaksi 
- talousarvion taloudellisissa tavoitteissa 
- teknologian käyttöönotossa (esim. Oma olo-palvelu ja uusi toiminnanohjausjärjestelmä 

vanhuspalveluissa sekä sähköiset kokoukset) 
- työterveyshuollon kilpailutuksessa 
- tuottavuusohjelman nopeassa käynnistämisessä hyvässä hengessä 
- toimintamallien kehittämisessä (joilla asiakasta autetaan varhaisen tuen keinoin ja edistetään 

arjessa pärjäämistä) 
- yli palvelualuerajojen toimivassa keskustelussa asiakastilanteissa ja osaoptimoinnin välttämi-

sessä 
 

Missä asioissa ei onnistuttu v. 2019? Mistä syystä? 
- sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen määrärahassa (määrärahat ylittyivät, koska 

asumispalvelujen tarve jatkoi kasvuaan ja osa asiakkaista ns. väliinputoajia) 
- työhyvinvointikyselyn tuloksissa perhepalveluissa (kokemus työstressistä ja työpaikkakiusatuk-

si tulemisesta oli lisääntynyt vuoden 2017 kyselyyn verraten) 
- lastensuojelun piirissä olevien lasten määrän vähenemisessä (lasten määrä kasvaa erityisesti 

sijaishuollon osalta myös valtakunnallisesti) eikä laitoshoidon hoitovuorokausien kasvussa 
(lastensuojelukulut kasvoivat kaikkien kuntien osalta) 
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- sijaiskustannusten alentamisessa sijaisyksikkö Resurssituvan toiminnan vakiintumisesta 
huolimatta 

- keskusvaraston toimintavarmuudessa (globaalien toimittajien toimitusvaikeudet) 
- toimenpideohjelman kattavuudessa erityisesti talouden näkökulmasta (aikataulupaine) 
- työnantajakuvan parantamisessa ja kehittämisessä 
- kuntayhtymän talouden sovittamisessa omistajakuntien taloudellista kantokykyä vastaavaksi 
- osaavan henkilöstön saatavuudessa 
 
Mitkä asiat toimivat kuntayhtymässä nyt hyvin? Esimerkkejä? 
- henkilöstö on aktiivista ja innovatiivista sekä joustavaa kaikilla henkilöstötasoilla 
- palvelutaso ja palvelujen saavutettavuus on hyvä (vrt. jonotusajat suurempiin kaupunkeihin) 
- keskustelu palvelualueiden kesken on hyvää ja avointa 
- monipuoliset ja laadukkaat lähipalvelut, joihin pääsee nopeasti 
- yhteistyö ja hoitopolut ovat kehittyneet eri toimijoiden välillä erilaisten kehittämisprojektien 

myötä 
- henkilöstöhallinnon toiminta on eteenpäin vievää ja apua saa hyvin, kun tarvetta on, ohjeistus 

on yhtenäistä ja tiedottaminen sieltä päin toimii 
- maakunnallinen kehittäminen sujuisi hyvin, jos valtakunnan tasolla olisi selkeät suuntaviivat 
 
Mitkä asiat eivät toimi tällä hetkellä hyvin? Esimerkkejä? 
- palvelualueiden välisessä yhteistyössä olisi edelleen kehitettävää 
- yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa tulee kehittää (ennaltaehkäisynäkökulma) 
- kehittämispäälliköiden pitäisi olla enemmän johtoryhmän asioissa mukana 
- tiedotusta ja viestintää sekä prosessien suunnittelua pitäisi kehittää suunnitelmallisesti ja tehdä 

se yhdessä osaavan henkilöstön saamiseksi ja myönteisen työnantajakuvan lisäämiseksi 
- henkilöstön siirtyminen yksiköstä toiseen ja varsinkin palvelualueelta toiselle on haastavaa 

johtuen koulutuksen tai kokemuksen puutteesta sekä haluttomuudesta siirtyä itselle uusiin 
tehtäviin 

- lainahoitajamalli ja Resurssituvan toiminta vaatii kehittämistä ja sitoutumista 
- avoimempi johtaminen selkeyttäisi tavoitteita ja sitouttaisi henkilöstöä 
- tiedolla johtamista (tietojohtaminen) ei ole riittävästi (järjestelmät eivät tue tätä) 
- taloudellista osaamista ja ymmärrystä on liian vähän 
- yhteisiä toimintatapoja ei aina noudateta 
- pidemmän aikavälin strateginen systemaattinen suunnittelu 
- sairaalan tulevaisuus on pääosassa ja monen muun asian kehittäminen jää sairaalapuheen 

alle, vaikka palvelutarpeen kasvu ja kustannuspaineet eivät liity sairaalaan vaan perustason 
palveluihin 

- palveluprosesseja tulee vielä kehittää eri näkökulmista erityisesti perusterveydenhuollossa ja 
mielenterveyspalveluissa 

 
Työtyytyväisyys, työssä jaksaminen, rekrytointi? 
Osaavan henkilöstön saaminen on haasteellista, osa viroista on jäänyt täyttämättä ja on jouduttu 
turvautumaan kalliimpiin ostopalveluihin. Rekrytointiosaamista tarvitaan lisää.  Sosiaalityöntekijöi-
den rekrytointi on erityisen vaikeaa ja henkilöstö lastensuojelussa on kuormittunutta. 
 
Työtyytyväisyys on hyvinvointitutkimuksen mukaan laskenut terveydenhuollon palvelualueella, 
tähän pyritään vastaamaan avoimella viestinnällä ja osallistamalla henkilöstö työnsä suunnitteluun. 
Kotihoidon huono maine karkottaa työntekijöitä, samoin asumispalveluiden muutokset levittävät 
epävarmuutta, työssä jaksaminen on ollut niin työntekijöillä kuin esimiehillä kovilla. Hallinnon 
palvelukeskuksessa henkilöstön vaihtuvuus on pientä, yksittäiset työntekijät ovat paikoitellen 
jaksamisensa rajoilla, omaan työhönsä vaikuttamismahdollisuudet ovat hyvät, mutta moni yksittäi-
nen asiantuntija jää kovin yksin omien haasteidensa kanssa.  
 
Aikuissosiaalityön palvelualueen osalta työtyytyväisyyden tilanne on viime syksyn hyvinvointitutki-
muksen mukaan hyvä. 



 

9 
 

 
Tuottavuusohjelman vaikutukset, säästöpaineiden onnistuminen ja eteneminen? 
 
Luottamushenkilöt päättävät viranhaltijoiden valmistelun/esitysten pohjalta, myös henkilöstö on 
saanut osallistua. Onnistuminen ja eteneminen on vielä keskeneräistä, tuottavuusohjelman 
toteuttamiseen liittyy monia projekteja, joita tulee suunnitella ja toteuttaa ennen kuin säästöihin 
niiltä osin päästään. Toiminnan uudistaminen on vaikeaa, siksi sopeuttamisohjelman valmistelu ja 
päätöksenteko on edennyt hitaasti. Tarvitaan isojakin ratkaisuja, iso osa palveluista on subjektiivi-
siin oikeuksiin perustuvia, joita on vaikea tai mahdoton vähentää. 
 
Koronaepidemia pitkittyessään tulee vaikuttamaan merkittävällä tavalla tuottavuusohjelman 
etenemiseen ja toteuttamiseen. 

 

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2019 
Maaliskuun alussa koko FSHKY:ssä otettiin onnistuneesti käyttöön uusi asiakas- ja potilastietojär-
jestelmä Lifecare. Investointitöiden osalta sairaalan ikkuna- ja parvekeremontti sekä sisätautien- ja 
kirurgian vuodeosastojen muutostyöt saatiin valmiiksi. 2-kerroksen tilojen muutostyö sosiaalipalve-
lujen käyttöön aloitettiin. Pääterveysaseman C-osassa aloitettiin muutostyöt perhekeskuksen ja A-
klinikan tilojen osalta.  Vuokratyövoiman käyttö ei laskenut suunnitellusti, eikä myöskään sijaiskus-
tannukset (Sere + omat työsopimukset). Sairauspoissaolojen vähentymisessä ei tänä vuonna 
onnistuttu. 

Terveydenhuollon palvelualueella ajanvarauspoliklinikkatoiminta jatkui suunnitellusti, ostopalvelu-
lääkärityöpanosta vähennettiin ja lisättiin yhteisvirkalääkäritoimintaa yhteistyössä Kanta-Hämeen 
keskussairaalan kanssa. Syksyllä aloitettiin yhteistyö Coronarian kanssa silmätautien poliklinikan 
osalta. Polikliinisten kirurgisten (POKI) toimenpiteiden määrä kasvoi tavoitteen mukaisesti. 
Työterveyshuoltopalvelut siirtyivät kilpailutuksen perusteella Terveystalolle. Sairaalan sisätauti-
osastot yhdistyivät yhdeksi osastoksi.  Hyvä hoidon saatavuus toteutui sekä perusterveydenhuol-
lossa että suun terveydenhuollossa vaikka lääkäritilanne oli haasteellinen eikä kaikkia avoimia 
virkoja saatu täytettyä. Suun terveydenhuollon lääkäritilanne oli hyvä. Yhteydensaanti palveluihin 
sujuvoitui TeleQ järjestelmän (takaisinsoitto) käyttöönoton myötä tavoitteen mukaisesti.  Forssan 
sairaalassa perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys jatkui STM:n poikkeusluvalla. 
Palveluntuottajan ilmoitettua merkittävästä hinnankorotuksesta, palvelu päätettiin kilpailuttaa 
kahdella tapaa (yöpäivystyksellä tai ilman). Helmikuussa 2020 yhtymähallitus päätti yöpäivystyk-
sen jatkumisesta ja valitsi palveluntuottajaksi Terveystalon. 

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa asetetuissa kehittämiseen liittyvissä tavoitteissa onnistuttiin 
lukuun ottamatta matalan kynnyksen palvelujen pilotointia. 

Aikuissosiaalityössä sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun tarve on ollut kasvussa jo 
useamman vuoden ja SHL-asumispalveluiden ostopalvelumääräraha ylittyi tavoitteesta huolimatta. 
Syksyllä Saksankujalle perustettiin uusi tukiasumisyksikkö, jossa on 10 asuntoa. Keskeisenä 
painopisteenä on asiakkaiden osallisuuden ja elämänhallinnan tukeminen, mm. aikuissosiaalityön 
asumisen ohjaajan tuella.  Maakunnallisen keskitetyn kuljetuspalvelujärjestelmän myötä kaikkien 
kuntien osalta kuljetuspalvelukustannukset pienenivät (yht. n. 200 000 €).  

Vanhuspalveluissa varauduttiin palvelutarpeen kasvuun valmistelemalla palvelu- ja toimintaraken-
teiden muutosta ja siirtämällä palveluiden painopistettä tukemaan ikääntyneen hyvää arkea 
kotona. Kotihoidossa ja asumispalveluissa käynnistyivät kuntoutumis- ja arviointijaksot. Jokaisella 
asiakkaalla on ollut arviointijakso ennen säännöllisen kotihoidon piiriin siirtymistä lokakuusta 2019 
lähtien tavoitteen mukaisesti. Ympärivuorokautisen hoivan osalta tavoitteena oli vähentää pitkäai-
kaisen hoivan paikkoja niin, että kattavuus olisi 8 %. Vuoden lopussa pitkäaikaisen ympärivuoro-
kautisen hoivan kattavuus oli 8,9 %. 
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Perhepalveluissa tavoitteena oli vuonna 2019 siirtää edelleen toiminnan painopistettä varhaiseen 
tukemiseen. Lapset puheeksi –toimintamalli on juurtunut seudun lapsiperhetoimijoiden toimintaan. 
Koulutukset ovat toteutuneet yli asetetun tavoitteen. Forssan seutukunnalle on laadittu perhekes-
kustoimintamalli ja otettu se käyttöön. Fyysinen perhekeskus aloitti toimintansa Forssan pääterve-
ysasemalla alkuvuonna 2020. Perhekeskuksen toimintoihin kuuluvat äitiys- ja lastenneuvola, 
perheneuvola, lapsiperheiden kotipalvelu, lastenvalvoja ja puheterapia. Perhekeskuksen verkos-
toon kuuluvat lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelu, perhetyö, oppilashuolto sekä lasten- ja 
nuorisopsykiatria. 

Lautakunta: Kuntayhtymän toiminnallisissa tavoitteissa on pääsääntöisesti onnistuttu tyydyttävästi. 
Kaikissa esitetyissä tavoitteissa ei kuitenkaan päästy asetetulle tavoitetasolle. Joidenkin mittarei-
den/tavoitetasojen toteutumisen seuranta näyttäytyi haasteellisena tai tulkinnanvaraisena eri syistä 
johtuen. 

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 2019 
Tilikausi 2019 oli talouden osalta edellisvuotta parempi tilikauden ylijäämän ollessa 172.000 euroa. 
Tilikaudelle kirjattiin 0,6 miljoonan euron myyntivoitto työterveyshuollon toiminnan myynnistä. Ilman 
tätä kertaluonteista myyntivoittoa tilikaudelta olisi syntynyt alijäämää. Talousarviossa tilikauden 
toimintakate oli 2,069 miljoonaa euroa ja toteutuma 2,181 miljoonaa euroa eli toimintakate toteutui 
n. 112.000 euroa talousarviossa arvioitua paremmin. Talousarviossa alijäämäksi budjetoitiin 0 
euroa.  

Ulkoisten toimintatuottojen toteuma 135,6 miljoonaa euroa kasvoi edelliseen vuoteen nähden 1,5 
miljoonalla eurolla. Toteuma ylitti myös talousarvion 0,6 miljoonalla eurolla. Jäsenkuntamaksuja 
kertyi yhteensä 115 miljoonaa euroa (2018: 113,4 milj. euroa). Asiakasmaksutuottoja kertyi 
edellisvuotta vähemmän johtuen Humppilan Mäntyrinteen palvelukeskuksen toiminnan päättymi-
sestä. Kuitenkin myös vertailukelpoisesti asiakasmaksutuottoja kertyi hieman edellisvuotta 
vähemmän. Muut toimintatuotot ylittivät selvästi talousarvion (ta: 3.1 me, toteuma: 3,8 me). 
Työterveyshuoltotoiminnan myyntivoitto näkyy muiden toimintatuottojen määrässä.  

Ulkoisten toimintakulujen toteuma oli yhteensä 133,4 miljoonaa euroa, mikä oli 0,47 miljoona euroa 
talousarviota suurempi. Eniten ylitystä toteutui palvelujen ostoissa, jotka olivat talousarviossa 68,9 
miljoonaa euroa ja tilinpäätöksen toteuma 71,0 miljoonaa euroa. Palvelujen ostot olivat kokonai-
suudessaan edellisvuoden tasolla. Toimintakulut kasvoivat hyvin maltillisesti edellisestä vuodesta 
(0,33 %).   

Palvelualueiden toimintakatteiden toteutumisista yleishallinnon toimintakate oli 0,6 milj. talousarvio-
ta parempi ja mielenterveys- ja päihdetyössä 0,1 milj. euroa talousarviota parempi. Myös vanhus-
palveluissa toimintakate toteutui budjetoitua parempana (0,5 milj. euroa). Aikuissosiaalityössä 
toimintakate toteutui budjetoidun mukaisesti. Terveydenhuollossa (-0,4 milj. euroa) ja perhepalve-
luissa (-0,7 milj. euroa) toimintakate toteutui heikommin kuin talousarviossa arvioitiin. 

Investoinnit toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti, poikkeama oli -136.000 euroa. Yhteensä 
investointimenot olivat 1,6 miljoonaa euroa (v: 2018: 0,65 me). Investointien rahoitusosuudet olivat 
260.000 euroa (potilastietojärjestelmään saatu rahoitusosuus). 

Alla olevissa kuvioissa on tarkasteltu kuntayhtymän taloutta vuosien 2017—2019 ajalta.  
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 Milj. euroa 2017 2018 2019 

Toimintatuotot 131,5 134,1 135,6 

Toimintakulut 128,4 133,0 133,4 

Toimintakate 3,1 1,2 2,2 

Vuosikate 3,09 1,17 2,18 

Taseen kertynyt yli-
/alijäämä 

2,26 1,36 1,53 

Tilikauden yli-/alijäämä 0,997 -0,903 +0,172 

 

 

 

Yhteenveto   
Yhtymäkokouksen ja -hallituksen päätöksien tarkastuksessa ei ole todettu huomautettavaa. 
Kuntayhtymän uudistettu hallintosääntö otettiin käyttöön kesäkuussa 2019. Sen sisältö vastaa 
kuntalaissa todettuja määräyksiä. 

Tarkastuslautakunnalle on raportoitu kuntayhtymän toiminnan rahoittamiseen liittyvistä riskeistä. 
Alkuvuoden 2020 koronaepidemialla saattaa olla merkittäviä vaikutuksia kuntayhtymän toimintaan 
ja talouteen. 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä voidaan todeta, että sisäiseen valvontaan ja 
riskienhallintaan liittyvät tehtävät ja vastuut on määritelty ja ohjeistukseen on kiinnitetty huomiota. 
Suosittelemme kiinnittämään huomiota siihen, että vastuuhenkilöt ja esimiehet tuntevat ohjeet ja 
suunnitelmat riittävällä tavalla. Suosittelemme, että vastuuhenkilöt saavat säännöllisesti koulutusta 
sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Riskienhallinnan vuosikelloon on hyvä kiinnittää 
huomiota. 

Vuosi 2019 oli talouden osalta edellisvuotta parempi tilikauden ylijäämän ollessa 172 000 euroa ja 
taseessa on ylijäämää n. 1,5 M€. Tilikaudelle kirjattiin 0,6 miljoonan euron myyntivoitto työterveys-
huollon toiminnan myynnistä. Ilman tätä kertaluonteista myyntivoittoa tilikaudelta olisi syntynyt 
alijäämää.  Lastensuojelun merkittävät talousarvioylitykset johtivat sosiaalipalveluiden ennakkolas-
kutusta korjaaviin lisälaskutuksiin Forssan ja Tammelan osalta. Muille jäsenkunnille voitiin sen 
sijaan palauttaa ennakkolaskutusta. 
 
Kunnat edellyttivät hykyltä 3 % raamia vuoden 2020 budjetissa, tähän ei päästy kuin tekemällä 
alijäämäinen budjetti. Kuntayhtymässä käynnistettiin loppuvuodesta 2019 tuottavuusohjelma, jolla 
haetaan kahden miljoonan säästöjä suunnitelmakauden ajalta.  Huoli taloudesta ja tulevaisuudesta 
leimaa vahvasti alkuvuotta 2020. Covid-19 tartuntatautiepidemiasta johtuvilla poikkeusoloilla tulee 
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olemaan huomattavia vaikutuksia kuntayhtymän talouteen, miten pitkäaikaiset seuraukset ovat, jää 
nähtäväksi.  Kuntayhtymän vuoden 2020 talousarvion ennakoidaan ylittyvän koronan vaikutusten 
vuoksi noin miljoonalla eurolla. Tarkastuslautakunta haluaa tilintarkastusyhteisön kanssa kiinnittää 
huomiota toimintakertomuksen kohdassa ”Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 
sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista” esitettyyn arvioon koronaepidemian 
vaikutuksista kuntayhtymän toimintaan ja talouteen. 
 
Leikkaustoiminnan siirryttyä keskussairaalaan on yhteistyön muotoja Kanta-Hämeen sairaanhoito-
piirin kanssa edelleen kehitettävä ja ylläpidettävä, jotta potilaat voisivat käydä Forssan sairaalassa 
preoperatiivisella käynnillä ja vastaavasti myös jatkohoito leikkauksen jälkeen mahdollistuisi 
kirurgian osastolla Forssan sairaalassa. Tarkastuslautakunta edellyttää kuntayhtymän johtoryhmäl-
tä ja yhtymähallitukselta yhteistyön ja toteuttamisen selvittämistä Kanta-Hämeen shp:n kanssa. 
Vuoden 2019 talousarvioon on kirjattu: yhteistyö kirurgiassa eli ennen keskussairaalassa tapahtu-
vaa leikkausta tehtävät tutkimukset ja toimenpiteet Forssan sairaalassa ja kirurgisten potilaiden 
jatkohoito leikkauksen jälkeen on mahdollista.  
 
Hyvinvointikuntayhtymän strategia (Hykyn punainen lanka vuoteen 2020) on hyväksytty yhtymäko-
kouksessa 2015. Strategian päivittäminen 2020-luvun haasteisiin ja vastaamaan toimintaympäris-
tön muutoksia on tehtävä. Toisaalta yksi strategisista tavoitteista ”kuntayhtymän talous sovitetaan 
omistajakuntien kantokykyä vastaavaksi” on edelleen hyvin ajankohtainen ja vaatii jatkuvaa työtä ja 
ponnistelua ja jota em. tuottavuusohjelmalla juuri pyritään toteuttamaan. Säästäminen ja uusien 
kustannustehokkaiden toimintamallien kehittäminen näyttää tulleen jäädäkseen osaksi sote-
palvelujen arkea. 
 
Forssan kaupungin mallin mukainen oma itsearviointi on toteutettava myös kuntayhtymässä. Tästä 
on ollut periaatteellinen keskustelu Jokioisilla 7.1.2020. 

 
Lautakunta kiittää hyvinvointikuntayhtymän henkilöstöä, viranhaltijoita, luottamushenkilöitä ja 
tilintarkastajaa hyvin sujuneesta yhteistyöstä. 

 

Forssassa 26. toukokuuta 2020 

 

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän tarkastuslautakunta 

 

  

Marjut Kallioinen   Antti Alasentie 

 

Heikki Lehtinen   Timo Nikkanen 

 

Kirsi Räisänen    Janika Varjorinne-Mäkeläinen 

  


