
Dokumentin sisältö
1 Johdanto

2 Painopisteiden, tavoitteiden ja toimenpiteiden arviointi

2.1 Väestön terveydentila

OSA II HYVINVOINTISUUNNITELMA VALTUUSTOKAUDELLE 2017 - 2021

3 Hyvinvoinnin edistämisen erillisohjelmat ja -suunnitelmat

4 Hyvinvointisuunnitelma

OSA III VALTUUSTOKÄSITTELY

5 Suunnitelman laatijat

6 Suunnitelman hyväksyminen

1 Johdanto

Forssan seudun hyvinvointi- ja turvallisuusstrategia vuoteen 2010 julkaistiin syksyllä 2004. Tämä
suunnitelma todettiin myös seudulliseksi turvallisuussuunnitelmaksi. Strategia koostui neljästä
ulottuvuudesta: fyysinen ja psyykkinen terveys, osallisuus ja yhteenkuuluvuus, sosioekonominen tilanne
sekä turvallisuus ja viihtyvyys. Jokaiselle osalle luotiin visio, päämäärä ja kriittiset menestystekijät sekä
seurantamittarit.   Strategiaa tarkasteltiin vuosina 2008 ja 2009 ja seudulle tehdyn
hyvinvointikertomuksen pohjalta tehtiin ehdotus vuosien 2013-2016 painopisteiksi.

Vuosien 2013-2016  painopisteiksi määriteltiin vuonna 2012

· Syrjäytymisen estäminen, muutkin kuin nuoret
· Kuntien yhteinen lastensuojelu/hyvinvointisuunnitelma
· Ikäihmisten

o esteettömyys, kartoitus >käytännön toimenpiteet rakentamisessa
· Ikäihmiset ja alkoholi: vanhusväestön alkoholinkäytön selvittäminen, vahvat lääkkeet,

viina –ikäihmiset ja alkoholi – ennakointi
· Päihdepalvelujen tarjonta
· Kotona asumisen tukeminen/helpottaminen ja sen integrointi muuhun, intervallipaikat,

hyvinvointiteknologiatiimi
· Kotouttaminen - Kotouttamissuunnitelma
· Työllisyys
· Seudullinen liikenneturvallisuussuunnitelma, päivitys
· Nuorten hankkeiden koordinointi ja yhdistäminen, käynnistyvät uudet hankkeet

hyödyntäisivät jo tehtyjä

Valtakunnallisesti hyvinvointisuunnittelulle tuli terveydenhuoltolain (1326/2010) velvoite.
Terveydenhuoltolain pykälässä 12 todetaan, että kunnanvaltuustolle on kerran valtuustokaudessa
valmisteltava laaja hyvinvointikertomus ja kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista
toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain. Forssan seudulla tätä velvoitetta on jo toteutettu
seudullisen hyvinvointi- ja turvallisuusstrategiatyössä toimittamalla vuosittain kuntiin kesäkuun loppuun
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mennessä Forssan seudun  hyvinvointi- ja turvallisuusstartegian seurantatilastojen päivitys.Vuonna 2016
tilastot toimitettiin sähköisellä hyvinvointikertomuksella, 2017  ja 2018 tilastoja ei toimitettu, koska
tarkoituksena oli tuottaa seudullinen sähköinen hyvinvointikertomus, joka ei toteutunut suunnitelussa
ajassa.

2 Painopisteiden, tavoitteiden ja toimenpiteiden arviointi

Vuonna 2012 sovittiin alueita, joilla tulee toimia:

Fyysinen ja psyykkinen terveys

Päihdetyö

Asian linjaus Toimenpiteet Seuranta
Päihdepalvelujen tarjonta Päihdepalvelut helposti saatavilla Selvitys
Ikäihmiset ja
alkoholi:vanhusväestön
alkoholinkäytön
selvittäminen,vahvat lääkkeet,
viina-ikäihmiset ja alkoholi -
ennakointi

Toteutuminen
Päihdepalveluja tarjotaan matalalla kynnyksellä. Lähetettä palveluun ei tarvita ja A-
Klinikan  aukioloaikana voi tulla ilman ajanvarausta. A-Klinikalle on perustettu terveysneuvontapiste,
joka toimii aukioloaikoina. Terveysasemilla on mielenterveys- ja päihdehoitajan
vastaanottoa.Varsinaista selvitystä päihdepalvelujen tarjonnasta ja saatavuudesta ei ole tehty.
Ikäihmiset ja alkoholi:Liikaa alkoholia käyttävistä ikäihmisistä on saatavilla vain koko maan tason
tilastotietoa, seudullista tietoa alkoholia liikaa käyttävistä ikäihmisista ei ole mahdollista saada.
Myrkytysten ja   vammojen  takia sairaalassa hoidettujen 65 vuotiaiden  osuus vastaavanikäisestä
väestöstä on ollut 2,9 - 3% . Tässä ei ole merkittävää muutosta tapahtunut. Ja indikaattori ei
varsinaisesti kerro päihteiden osuutta.Tälle alueelle ei ole sovittu toimenpiteitä.
Forssan seudulla alkoholin kulutus on  laskenut 11% seuranta-ajan (2011-2016) (mitattuna
alkoholijuomien myynti asukasta kohti 100% alkoholina, litroina). Seudullisesti muutosta on ollut
7.6- 7.2 l, joka on maan ja Kanta-Hämeen  keskitasoa. Forssassa kulutus on ollut korkeampaa ,
mutta se  on seuranta- aikana  laskenut 12.20 - 11.60 l. Vuonna 2008 kulutus on ollut 13,4 l.

Lapset ja nuoret

Asian linjaus Toimenpiteet Seuranta
Kuntien yhteinen
lastensuojelusuunnitelma/hyvinvoi
ntisuunnitelma

Seudullinen yhteinen suunnitelma Hyväksytty valtuustoissa

Toteutuminen:
Seudullinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on valmistunut ja hyväksytty kuntien
 valtuustoissa 2017.
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Ikäihmiset

Asian linjaus Toimenpiteet Seuranta
Kotona asumisen
tukeminen/helpottaminen ja sen
integrointi muuhun,intervallipaikat
ja hyvinvointiteknologiatiimi

Toimintamalli ja palveluketju

Esteettömyys,kartoitus>käytännö
n toimenpiteet rakentamisessa

Tehdyt esteettömyyskartoitukset
ja niiden seuranta Seuranta kartoitus

Toteutuminen:
 Seutukunnan 75 vuotta täyttäneistä 89,1 % asuu kotona. Koko maassa vastaava luku 90,9 ja
Kanta- Hämeessä  90,2. Valtakunnallisessa  Laatusuosituksessa hyvän ikääntymisen turvaamiseksi
ja palvelujen parantamiseksi tavoitteeksi on asetettu, että 91-92% yli 75 vuotta täyttäneistä asuu
kotona.Laatusuosituksen tavoitteena on, että säännöllisen kotihoidon piirissä on 13-15%
vastaavan ikäisestä väestöstä.Seutukunnallinen  arvo on 11,9%, jossa on seuranta-aikana 2012-
2016  nousua n.23 %.Lyhytaikaiseen intervallihoitoon tarkoitettuja paikkoja on suunnitelmallisesti
lisätty kotona selviytymistä tukemaan  sitä mukaan kun pitkäaikaispaikkoja on vapautunut.
Osaamiskeskuksen remontin myötä sen  lyhytaikaispaikoilla olleet asiakkaat siirtyivät
Intalankartanon Vinkkeliin lyhytaikaishoitoon. Lyhytaikaishoidon prosessikuvaus on myös
tehty.FSTKY:ssä/FSHKY:ssä toimi hyvinvointiteknologiatiimi ja Osaamiskeskuksessa oli apuvälineitä
ja  teknologiaa esittelevä tila. Nyttemin tiimi ei ole toiminnassa ja tila purettiin Osaamiskeskuksen
remontin myötä.
Esteettömyys, tehdyt kartoitukset ja käytännön toimenpiteet
rakentamisessa.Esteettömyyskartoituksia ei ole tehty.

Osallisuus ja yhteenkuuluvuus

Kotouttaminen

Asian linjaus Toimenpiteet Seuranta
Ulkomaalaisten työperäinen
muutto Kotouttamissuunnitelman päivitys Päivitys tehty

Toteutuminen:
Kotouttamisuunnitelma on tehty 2013 ja päivitetty Kotouttamisohjelmaksi 2016.
Ulkomaisten työperäinen muutto :muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvien  määrä seudulla on
lisääntynyt n. 50 hengellä vuosittain.
Forssaan perustettiin vastaanottokeskus syksyllä 2016, mutta tämän vaikutus ei  näy
tilastoissa.Väestöllä tarkoitetaan kunnassa vakinaisesti asuvaa väestöä. Turvapaikan hakija saa
kotipaikan vasta, kun hänen hakemuksensa on hyväksytty.

Sosioekonominen tila

Työllisyyden parantaminen ja työttömyyden esto

Asian linjaus Toimenpiteet Seuranta

Työ- ja toimeentulon kehittäminen Kehittämishankkeet,elinkeinopoliti
ikka

Oppilaitoksista valmistuvien
työllistyminen ja yrittäjyys

Kuntien pitkäaikaistyöttömien
työllistämistoimet ja yhteistyö
viranomaisten välillä
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Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys.
Erityisesti nuorisotyöttömyys.

KOPPI-Kohti parempia
työelämäpalveluita 2011-2013 Toimintamallit

Toteutuminen:
Työ- ja toimeentulon kehittäminen (elinkeinopolitiikka): Työttömien osuus työvoimasta on
seutukunnalla 13 % (2016) mikä on samaa tasoa kuin valtakunnallinen työttömien osuus (13,2%).
Kanta-Hämeessä työttömien osuus työvoimasta on 11,5 %. Forssan seudulla korkein työttömien
osuus on Forssassa 15,% ja matalin Tammelassa 10 (tilasto 2016).Työttömyys on vuoden 2015
jälkeen kääntynyt laskuun.
Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä on Forssan seudulla 31,5%, valtakunnallinen taso on
35,5% ja Kanta-Hämeessä 32,4%. Forssan seudulla pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä on
 maan ja Kanta-Hämeen keskiarvojen alapuolella.Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä on
seuranta-aikana seutukunnallisesti noussut.
Nuorisotyöttömyys on seutukunnalla seuranta aikana lievästi noussut, mutta kääntynyt vuoden
2015 jälkeen laskuun. Forssan seudulla työttömien osuus 18-24 - vuotiasta työnhakijoista oli
16,7%, valtakunnallisesti arvo on 17 % ja Kanta-Hämeessä 16,7%.Seudullisesti nuorisotyöttömyys
oli korkeinta Humppilassa (20,3%) ja matalinta Tammelassa (12,5%).
KOPPI- kohti parempia työelämä palveluita hankkeella  2011-2014 kehitettiin ja pilotoitiin monia
kuntouttavaan  työtoimintaa liittyviä asioita :Kuntouttavan työtoiminnan prosessia (osin) kehitettiin
 ja lisättiin kuntouttavassa työtoiminnassa toimintakyvyn selvittämistä. Terveydenhoitajan
vastaanotto Työvalmennus Aktiivissa pilotoitiin.Terveydenhoitaja käy edelleen TYP:ssä (työvoiman
palvelukeskus) konsultoivana hoitajana ja TE-toimistossa asiakastapaamisissa. Käynnistettiin
Palvelut lähemmäs asiakasta - monialainen palaverikäytäntö ja lääkärien ja Kelan välinen
palaverikäytäntö ja asiakasraatitoiminta. Hankkeen tiimoilta käynnistyi Kuntouttavasta
työtoiminnasta hoiva-avustajaksi pilotti, jossa koulutettiin hoiva-avustajia, samoin käynnistyi Hyvän
mielen avaimet - koulutuspilotti, jolla vahvistettiin kuntouttavassa työtoiminnassa olevien
henkilöiden ohjaajien osaamista.

Syrjäytymisen esto

Asian linjaus Toimenpiteet Seuranta

Pitkäaikaistyöttömien perheet
Kunnasta toiseen muuttava ja
syrjäytynyt väki
Nuoret
Etsivä nuorisotyö
Koulupudokkaiden huomioiminen

Aikuissosiaalityö
Nuorisotyöttömyyteen huomio
Eri hankkeet
Quo vadis iuvenis-minne menet
nuori?
15.9.2009-31.8.2012 jatkuu
1.9.2012-30.6.2014
KOPPI- kohti parempia
työelämäpalveluita 2011-2013
Rajanylittäjät 2011-2013
Etsivä nuorisotyö

Toimintamallit

Toteutuminen:
Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17-24vuotiaiden % osuus vastaavan ikäisestä väestöstä on
Forssan seudulla 7,7 koko maan osuus on 8,3 ja Kanta-Hämeen 8,4. Forssan seudulla
koulutuksen ulkopuolelle jääneitä on hieman vähemmän kuin maassa ja Kanta-Hämeessä
keskimäärin.Seuranta aikana koulutuksen ulkopuolelle jääneiden osuus on seutukunnalla
vähentynyt 3%. 
Erityisesti nuorten syrjäytymiseen kohdentui Quo vadis iuvenis - minne menet nuori?
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nuorisotyöllisyysprojekti (2009 - 2014). Hankkeen toimesta Forssassa käynnistyi Ohjaamo toiminta
linja-autoasemalla olevissa tiloissa.Ohjaamosta nuoret saavat tarvitsemansa palvelut yhden luukun
periaatteella. Palvelu on nuorille maksutonta ja vapaaehtoista, eikä lähetettä tarvita.Ohjaamossa
kaikki nuorten palveluiden ammattilaiset on koottu saman katon alle.
 Etsivä nuorisotyö hankkeessa (2012- 2017) on luotu seudulle etsivän nuorisotyön toimintamalli.
Kunnissa on nuoristyöntekijöitä, jotka tekevät  etsivää nuorisotyötä   oman työnsä ohella.
Seudullista toimintaa koordinoi seudullinen etsivä nuoristyön projektityöntekijä. Etsivän
nuorisotyön kohderyhmä on alle 29-vuotiaat nuoret, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden
ulkopuolella ja tarvitsevat yksilöllistä tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Projekti on
saanut rahoitusta vuodeksi kerrallaan.

Turvallisuus ja viihtyvyys
Asian linjaus Toimenpiteet Seuranta

Liikenneturvallisuustyö
Seudullinen
liikenneturvallisuussuunnitelma,
päivitys

Päivitys on tehty

Toteutuminen:

Seudullinen liikenneturvallisuusuunnitelma on  päivitetty 2013.Kuntakohtaiset
liikenneturvallisuustyöryhmä  sekä  seudullinen liikenneturvallisuustyöryhmä kokoontuvat säännöllisesti
ulkopuolisen toimijan johdolla.

2.1 Väestön terveydentila
Kelan julkaiseman Terveyspuntarin mukaan sairastavuus-indeksi oli v. 2016 Forssan   (112,3) ja
Humppilan (105,1) osalta yli maan keskiarvon (100). Muut kunnat jäivät alle keskitason. Kanta-Hämeen
kansantauti-indeksi oli 99, jolloin Forssassa ja Humppilassa   oli korkeampi sairastavuus-indeksi kuin
koko Kanta-Hämeessä keskimäärin. Alhaisin sairastavuus - indeksi (95,4) on  Ypäjällä.Forssassa ja
Jokioisilla sairastavuusindeksin suunta on selvästi nouseva, mutta kokonaisuudessaan seudullisen
 sairaastavuusindeksin muutos on maltillista.

Sepelvatimotauti-indeksi on Jokioisilla (103,3) ja Humppilassa (161,7) korkeampi kuin   Kanta-Hämeen
alueella (90), matalin se on Tammelassa (78,3). Aivoverisuoni-indeksi on Forssassa (110,1),
Humppilassa (106,5) ja Ypäjällä (129) korkeampi kuin Kanta-Hämeessä (110).Tuki- ja
liikuntasairausindeksi on  kaikissa seudun kunnissa (Forssa 106,9, Humppila 109,1,Jokioinen 101,1,
Tammela 112,Ypäjä 98,4) korkeampi kuin Kanta-Hämeessä 90,9.Syöpäsairausindeksi on Forssassa
(103,5) ja Tammelassa (135,8) korkeampi kuin Kanta-Hämeessä 103,5.Mielenterveysindeksi on
Forssassa (108,2) korkeampi kuin Kanta-Hämeessä 99,1.

Kansansairauksista diabetesta sairastettiin Forssassa (116,6) enemmän kuin Kanta-Hämeessä (104,1)
keskimäärin. Verenpainetautia sairastettiin jokaisessa kunnassa enemmän kuin Kanta-Hämeessä
keskimäärin. Verenpainetaudin osalta sairastavuus oli noussut Humppilassa ja Jokioisilla ja muissa
kunnissa laskenut. 

Mielenterveys- ja käyttäytymishäiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevia 16 - 64-vuotiaita on
Forssan seudulla eniten edelleen Forssassa, jossa työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrä oli
hienoisessa laskussa. Mielenterveys- ja käyttäytymishäiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien
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määrä on Forssassa maan ja Kanta-Hämeen alueen keskimäärää suurempi. Muissa kunnissa se on
matalampi. 
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OSA II HYVINVOINTISUUNNITELMA VALTUUSTOKAUDELLE
2017 - 2021
3 Hyvinvoinnin edistämisen erillisohjelmat ja -suunnitelmat

EHKÄPÄ - ehkäisevä päihdetyö kuuluu kaikille Forssan seudun ehkäisevän päihdetyön
toimintasuunnitelma 2019-2021

Forssan seudun kotouttamisohjelma 2017-2020

Forssan seudun lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyön toimintasuunnitelma 2019-2021

Hyvillä mielin Forssan seudulla, mielenterveyden edistäminen 2010-2015, ehkäisevän mielenterveystyön
suunnitelma 

Hyvillä mielin Forssan seudulla, mielenterveyden edistäminen 2010-2015, seurantaraportti 2018

Ikääntyneiden yhteen sovitettujen palveluiden kokonaisuus Kanta-Hämeessä

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2017-2020

Seudullinen liikenneturvallisuussuunnitelma 2013

Seudullinen vanhuspalvelujen suunnitelma 2015-2020

Terveydenedistämisen suunnitelma ( yksikkökohtaiset suunnitelmat tehdään vuosittain)

4 Hyvinvointisuunnitelma
Seudullinen hyvinvointikertomus on työstetty keväällä 2019 hyvinvointivaliokunnassa, jonka tehtävänä
on valmistella peruskuntien valtuustoille selvitykset jäsenkuntien asukkaiden elinolosuhteista ja
hyvinvoinnista kerran valtuustokaudessa.

Hyvinvointikertomusta työstettiin kolmessa kokouksessa: Ensimmäisessä kokouksessa  läpikäytiin
vuosien 2013-2016 hyvinvointikertomuksen painopisteiden toteutumista, orientoiduttiin
nykytilanteeseen ja kartoitettiin huolen aiheita ja kehittämiskohteita hyvinvointisuunnitelmaan vuosille
2017-2021 hyvinvointivaliokunnan jäsenten tiedon ja kokemusten pohjalta sekä indikaattoreista
nousevan tiedon pohjalta. Toisessa kokouksessa koostettiin seudulliset huolet ja kehittämiskohteet
ja niitä peilattiin olemassa oleviin seudullisiin suunnitelmiin, toimintaohjelmiin ja kuntien
strategioihin.Kolmannessa kokouksessa sovittiin painopisteille tavoitteet, toimenpiteet, vastuutahot
ja arviointimittarit.

Hyvinvointikertomuksen painopisteistä tehtiin myös verkkokysely, joka lähetettiin kuntiin,
hyvinvointivaliokunnassa edustettuina oleviin organisaatioihin, vanhus- ja vammaisneuvostoille ja
järjestöille.Kyselyyn tuli vain 10 vastausta.

Hyvinvointisuunnitelman painopisteitä  tarkasteltiin  myös suhteessa  seudun kuntien strategioihin,
joidenka  hyvinvoinnin edistämistä koskevia näkökulmia hyvinvointikertomuksen on tarkoitus osaltaa
edistää.

Hyvinvointikertomuksen luonnos lähetettiin kolmannnen kokouksen  jälkeen hyvinvointivaliokunnan
jäsenille kommentoitavaksi ennen päätökseen tekoon viemistä.

Väestöennuste Forssan seudulla 2025-2040 % osuus ikäryhmittäin
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Ikäryhmä
% osuus väestöstä 2025 % osuus väestöstä 2040

0-15 vuotiaat 13,7 12,8

16-24 vuotiaat 8,5 7,6
25-64 vuotiaat 45,8 44,3
65-74 vuotiaat 15,7 13,4
75-84 vuotiaat 12,1 13,5
85 vuotta täyttäneet 4,2 8,4

Lähde:Sotkanet 27.5.2019

Painopisteet vuosille 2019-2021

Heikoimmassa asemassa olevien eriarvoisuuden vähentäminen,
syrjäytymisen tavoittaminen ja syrjäytymisvaarassa olevien
tavoittaminen.

Ennaltaehkäisyn teemat kaikilla sektoreilla. 

Tavoite Toimenpiteet ja
vastuutaho

Resurssit Arviointimittarit

Lasten ja perheiden
tukeminen, tarpeisiin
vastaaminen ja
palvelujen koordinointi

Otetaan käyttöön
verkostomaiseen
työskentelyyn
perustuva
perhekeskustoiminta
malli yhteistyössä
kuntien kanssa.

Seudullinen lasten ja
nuorten palvelujen
työryhmä

Seudullinen lasten ja
nuorten palvelujen
työryhmä

Kunnat

Toimintamalli on
käyttöönotettu

Lasten ja nuorten
mielenterveyden
 tukeminen

Varhaiskasvatuksen ja
oppilashuollon
toiminta ja
menetelmät

Vanhemmuuden
tukeminen "Koko kylä
kasvattaa" -ajattelun
lisääminen

Neuvolat,
varhaiskasvatus ja
oppilashuolto

Järjestöt

Kunnat

Voimaperhekysely (4-
vuotis neuvola)

Kouluterveyskysely
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Vanhemmuuden
tukeminen eri
sektoreilla

FSHKY, kunnat,
järjestöt

Kaikenikäisten
päihteiden käytön  ja
päihdemyönteisyyden
väheneminen

EHKÄPÄ ehkäisevän
päihdetyön
toimintasuunnitelman
toimenpiteet ja
seuranta

FSHKY,kunnat,
seudullinen
yhdyshenkilöverkosto

Seudullinen
yhdyshenkilöverkosto

Kunnat

Toimintasuunnitelman
tavoitteiden ja
toimenpiteiden
toteutuminen

Työllisyys kaiken
ikäisillä hyvän elämän
tukemisessa

Seutukunnallisen
 yhteistyön
mahdollisuudet
 työllistymisen
tukemisessa

Elinkeinopolitiikka

Työpajatoiminnan
toiminnan hyvien
käytäntöjen
mahdollisuudet

Kunnat

Seudun yrittäjät ja
yritykset

Hanketyö

Työlliset %

Nuorisotyöttömyys %

Työttömät %

Pitkäaikaistyöttömyys
%

Ikäihmisten  asumisen
ympäristön
vaihtoehdot
toimintakyvyn ja
turvallisuuden  tukena

Yhteisöllisen
asumisen
mahdollisuuksia
ikäihmisille

Ikääntyneiden
asumisen
turvallisuuden riskien
tunnistaminen ja
vähentäminen,
toteutuneiden
hankkeiden
bencmarking (Kotona
asumisen turvallisuus
KAT,Etelä-Karjala,
Pirkanmaan IKAT ja

Kunnat, kolmas
sektori, yrittäjät,
pelastustoimi

Ikäihmisillä on
mahdollisuus asua
erilaisissa asumisen
ympäristöissä
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EVAC)

Kunnat, pelastustoimi

Liiikunta- ja
harrastusmahdollisuu
det kaiken ikäisille

Lähiliikuntapalvelujen
ja
harrastusmahdollisuu
ksien kehittäminen
myös ikäihmiset
huomioiden 

Kunnat, liikuntatoimi

Kunnat, järjestöt,
kolmas sektori

Asumisen lähellä
olevat liikunta- ja
harrastusmahdollisuu
det

Aurattu ja hiekoitettu
kävelyreitti sekä
penkit
näköetäisyydelle

Kunnat, tekninen ja
ympäristötoimi

Kunnat Kunnissa on
kartoitettu ikäihmisten
kävelyreittejä ja
suunnitelma penkkien
sijoittamisesta ja
toteuttamisesta on
tehty

Toimintaa yksinäisille Luodaan seudullista
toimintaa
yksinäisyystematiikan
näkökulmasta
yhdessä järjestöjen ja
yhdistysten kanssa.

FSHKY,
järjestöt/yhdistykset

Järjestöt Soveltuvaa toimintaa
on käynnistynyt
yhteistyössä
järjestöjen kanssa

Seudullinen
säännöllinen
monialainen yhteistyö
lähisuhdeväkivallan
ehkäisemiseksi

Lähisuhde- ja
perheväkivallan
ehkäisytyön
toimintasuunnitelman
toimenpiteet ja
seuranta

Seudullisen
monialaisen
työryhmän toiminnan
käynnistäminen
uudelleen

FSHKY,kunnat, poliisi

Toimintasuunnitelman
tavoitteiden ja
 toimenpiteiden
toteutuminen

Monialainen työryhmä
on kokoontunut
säännöllisesti
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Sujuvat kulkuyhteydet
arjen ja osallistumisen
mahdollistajina

Kulkumahdollisuukse
n selvittäminen
logistiikan ja kestävän
kehityksen
näkökulmasta

HAMK

HAMK
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OSA III VALTUUSTOKÄSITTELY
5 Suunnitelman laatijat
Suunnitelman on laatinut seudullinen hyvinvointivaliokunta, jossa on jäseninä kuntien
luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita sivistys ja varhaiskasvatuksen toimesta, Lounas-Hämeen
koulutuskuntayhtymästä, Hämeen ammattikorkeakoulusta, KELAsta, TE-toimistosta, poliisista,
Kanta-Hämeen pelastustoimesta ja FSHKY:stä yhtymäjohtaja, palvelualuejohtajat ja
kehittämispäälliköt.
Forssan seudun hyvinvointivaliokunnan jäsenet 2019.doc

6 Suunnitelman hyväksyminen
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus 17.6.2019

Forssan kaupunginhallitus/valtuusto xx

Humppilan kunnanhallitus/valtuusto xx

Jokioisten kunnanhallitus/valtuusto xx

Tammelan kunnanhallitus/valtuusto xx

Ypäjän kunnanhallitus/valtuusto xx
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https://www.hyvinvointikertomus.fi/backend/api/document/attachment/9345501212.doc
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