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1 TOIMINTAKERTOMUS 
 

1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 
 

1.1.1 Yhtymäjohtajan katsaus 
 
Vuoteen 2019 sisältyi monia uudistuksia ja käynnistettiin useita selvityksiä. Ensim-
mäinen, koko maakuntaa koskeva selvitystyö aloitettiin jo keväällä soteuudistuksen 
jälleen viivästyttyä. Huhtikuussa 2019 omistajapoliittisessa kokouksessa kaikki kunnat 
näyttivät vihreää valoa maakunnallisen sote-selvityksen aloittamiselle. Selvityksen 
tarkoitus oli saada aikaan maakunnallisen sote-kuntayhtymän toimintamallia, palvelu-
verkkoa, organisointitapaa ja ohjausmallia koskeva yhteinen näkemys ja suunnitella 
sen pohjalta maakunnallista vapaaehtoista sote-kuntayhtymää. Hanke kaatui kuiten-
kin vuoden lopussa kun Riihimäki teki mukana olosta kielteisen päätöksen. 
 
Syksyllä sosiaali- ja terveysministeriö valotti tulevaisuuden sotekeskus-ohjelmaa. So-
te-rakenneuudistuksen olisi tarkoitus edetä 18 maakunnan pohjalta. Uudistuksen 
eteenpäin viemiseksi maakunnille tarjotaan vuonna 2020 hankerahoitusta kolmessa 
erillisessä osassa: tulevaisuuden sote-keskus, rakenneuudistusta tukevat hankkeet ja 
muut kehittämishankkeet. Hankehaut avautuvat vuoden 2020 alussa ja FSHKY on 
mukana näissä hankkeissa.   
 
Kanta-Hämeen terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatiminen on myös käyn-
nistynyt. Suunnitelma on tarkoitus laajentaa käsittämään myös sosiaalipalvelut. Jär-
jestämissuunnitelma valmistunee kevään 2020 aikana. 
 
Edellisten hankkeiden lisäksi maakunnassa käynnistettiin terveydenhuollon strategi-
nen taloustarkastelu. Selvitys antaa tietoa Kanta-Hämeen kuntien ja sairaanhoitopiirin 
talousnäkymistä. Hanke liittyy vahvasti uuteen Assi-sairaalaan, jonka rahoitus on he-
rättänyt kunnissa paljon huolta. Lopullinen päätös Assin rakentamisesta tehdään ke-
väällä 2020. 
 
Myös hykyn osalta on tapahtunut paljon. Työterveyshuolto kilpailutettiin ja palvelut 
tarjotaan Terveystalon toimesta 1.10.2019 alkaen. Kaksi sisätautiosastoa sulautettiin 
toisiinsa ja uusi osasto muutti ensimmäiseen kerrokseen vanhan kirurgisen osaston 
tiloihin. Kirurginen osasto siirtyi kolmanteen kerrokseen. Toisen kerroksen osaston 
remontti aloitettiin ja perhepalveluiden työntekijöitä muuttaa tiloihin vuoden 2020 al-
kupuolella. Myös pääterveysaseman puolella on tehty remonttia perhekeskuksen ja 
A-klinikan muuttoa varten. Humppilassa Mäntyrinteen palveluasumiskeskuksen 
myynnin seurauksena osa keskuksen henkilöstöstä siirtyi kesällä liikkeenluovutuksel-
la Attendolle ja osa hykyn muihin tehtäviin. 
  
Vuoden 2019 loppupuoli toi mukanaan tuottavuusohjelman. Kunnat edellyttivät hykyl-
tä 3 % raamia vuoden 2020 budjetissa ja tähän ei päästy kuin tekemällä miljoonan 
verran alijäämäinen budjetti. Säästöjen suunnitteleminen aloitettiin kysymällä henki-
löstöltä säästöehdotuksia. Näiden sekä johtotiimien ehdotusten pohjalta kerättiin 
säästötaulukko.  Pelkkä säästöjen listaus ei kuitenkaan riitä vaan koko henkilökunnan 
on sitouduttava näihin säästöihin. Kuntien taloudellinen tilanne ei tule ensi vuoden ai-
kana helpottumaan. Todennäköisesti säästämisestä ja uusien kustannustehokkaiden 
toimintamallien kehittämisestä on tullut myös sote-palvelujen arkea.  

 
 
Forssa 
 
30. maaliskuuta 2020 
 
Katariina Korhonen 
yhtymäjohtaja 
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1.1.2 Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset  
 

Kuntayhtymän johtoryhmä 31.12.2019  
 
Katariina Korhonen, yhtymäjohtaja (puheenjohtaja)   
Timo Finning, talousjohtaja , hallinnon palvelukeskuksen palvelualuejohtaja va.  
Sari Kortepohja, terveydenhuollon palvelualuejohtaja  
Annukka Kuismin, vanhustyön palvelualuejohtaja     
Jaana Paasikangas, aikuissosiaalityön palvelualuejohtaja   
Riikka Lammintausta-Mäkelä, perhepalveluiden palvelualuejohtaja sekä 1.9.2019 al-
kaen mielenterveystyön ja päihdepalveluiden palvelualuejohtaja va 
Hannu Hyvönen, mielenterveys- ja päihdetyön palvelualuejohtaja 30.6.2019 asti 
Kristiina Nieminen, henkilökunnan edustaja    
Anja Myllylä, hallintopäällikkö (sihteeri)     
 
 
Kuntayhtymän toimielimet 

 

YHTYMÄKOKOUS 12.6.2019 ja 10.12.2019, 14 edustajaa 

Puheenjohtaja   Susanna Lahtinen Tammela 
I varapuheenjohtaja   Matti Uutela  Forssa 
II varapuheenjohtaja   Markku Leppälahti Ypäjä 
III varapuheenjohtaja   Pauli Myllyoja Jokioinen 

 

 Kunta   Jäsenet/edustajat Varajäsenet 

 Forssa   Jarkko Männistö 
    Timo Norri 
    Matti Uutela 

 Humppila   Reetta Koskinen 
    Kaija Romppainen 
    Aila Suikkanen 

 Jokioinen   Jorma Hacklin 
    Sirpa Larko 
    Pauli Myllyoja 

 Tammela   Susanna Lahtinen Johannes Rämö 
    Tuomo Tuovinen Mikko Pietilä 
    Leena Vehmas Sari Kaakinen 

 Ypäjä   Pirkko Herd  Päivi Laine  
    Markku Leppälahti - ”- 
   

Yhtymäkokous kokoontui kaksi kertaa ja käsitteli 27 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  Forssa Mika Penttilä Forssa 
 Ilkka Joenpalo Forssa Pasi Vikman Forssa 
 Tapio Virtanen Forssa Risto Aaltonen Forssa 
 
 Eeva Nurmi Humppila Reetta Koskinen Humppila 
 
 Jorma Hacklin Jokioinen Niina Stenberg Jokioinen 
 Jussi Tiensuu Jokioinen Elina Kiiski Jokioinen 
  
 

 Simo Pärssinen Tammela Eero Pura Tammela 
 Leena Vehmas Tammela Arja Laajalehto Tammela 
 
 Matti Alanko Ypäjä Markku Leppälahti Ypäjä 
 
 Pia Maavirta Somero Jutta Varjus Somero 
 
 
Yhtymähallitus kokoontui 12 kertaa ja käsitteli 271 asiaa. Pöytäkirjanpitäjänä toimi hallintopäällikkö 
Anja Myllylä. 
 
 
 
 
TARKASTUSLAUTAKUNTA, 6 jäsentä 
 
 Varsinaiset jäsenet                   Varajäsenet 
 
Puheenjohtaja Sirpa Larko Jokioinen Kirsi Räisänen Jokioinen 
 
Varapuheenjohtaja Marjut Kallioinen Forssa Irmeli Vinnikainen Forssa 
 
Jäsenet Juha Rantanen Humppila Timo Nikkanen Humppila 
 15.6.2019 asti 
 
 Timo Nikkanen Humppila Markus Seuranen Humppila 
 
 Antti Alasentie Tammela Olli-Pekka Jasu Tammela 
 
 Janika Varjorinne- 
 Mäkeläinen Ypäjä Pirjo-Riitta Palonen Ypäjä 
 
 Heikki Lehtinen Somero Jukka Lehtilä Somero 
 
 
 
Tarkastuslautakunta kokoontui 8 kertaa. Pöytäkirjanpitäjänä toimi hallintopäällikkö Anja Myllylä. 
Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy,  vastuunalaisena tilintarkastajanaan JHT, HT Minna Ainas-
vuori.                      
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Kuntayhtymän organisaatiokaavio 
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1.1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys  
 

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen BKT kasvoi 1,0 prosenttia vuon-
na 2019. Työttömyysaste oli vuonna 2019 edellisvuotta pienempi ja työllisyysaste 
korkeampi kuin vuonna 2018. Hyvästä menneestä taloudellisesta kehityksestä huo-
limatta tulevaisuus näyttää epävarmalta ja talouden taantuman uhka on todellinen. 
Viimeisellä vuosineljänneksellä Suomen BKT pieneni 0,7 prosenttia heinä – syys-
kuuhun verrattuna.  
 
Normaalin suhdannevaihtelun lisäksi epävarmuutta lisää Kiinasta loppuvuodesta 
2019 alkanut koronavirusepidemia, joka muuttui maailmanlaajuiseksi pandemiaksi 
alkuvuonna 2020. Pandemian inhimilliset ja taloudelliset vaikutukset tulevat olemaan 
todennäköisesti täysin poikkeukselliset. 

 
2016 2017 2018 2019 

Bruttokansantuote (muutos %) 1,9 3,1 1,6 1,0* 

Kuluttajahintaindeksi (muutos %) 0,4 0,7 1,1 1,1* 

Ansiotasoindeksi (muutos %) 0,9 0,2 1,7 2,5* 

Työttömyysaste (%) 8,9 8,6 7,4 6,7* 

Lyhyet korot (euribor 3 kk, %) -0,3 -0,3 -0,3 -0,4* 

Julkisyhteisöjen velka suhteessa BKT:een (%) 63,0 61,3 59,0 58,5* 
 
*ennusteita, lähteenä Tilastokeskuksen ennakkotiedot ja VM Taloudellinen katsaus 
talvi 2019.  
 
Kuntatalouden tila jatkoi heikkenemistään vuoden 2019 aikana. Kuntien ja kuntayh-
tymien menot kasvoivat alustavien tilinpäätösarviotietojen mukaan noin 3,9 prosent-
tia, kun samaan aikaan kuntien verotulojen ja valtionosuuksien kasvu oli noin 2,5 
prosenttia. Vuosi 2019 oli ongelmallinen kuntien verotulojen ennustamisen ja lopulli-
sen kertymän osalta. Verotuloja pienensivät verokorttiuudistus, tulorekisteriin liittyvät 
ilmoitusongelmat ja verovähennysten kasvu. Kaikkiaan 225 kuntaa teki alijäämäisen 
tuloksen. 
 
Kanta-Hämeen asukasluku laski ennakkotietojen mukaan 383 vuonna 2019, mikä 
katkaisi jo 10 vuotta jatkuneen trendin, jossa asukasluvun vuosimuutos oli ollut aina 
edellistä vuotta heikompi. Forssan seudun asukasluku laski 317:lla, mikä on 0,97 
prosenttia seudun väkiluvusta. 
 
Työllisyystilanne koko Kanta-Hämeen alueella on erittäin hyvä. Kanta-Hämeen työlli-
syysaste 15 – 64 vuotiaiden ryhmässä oli 74,2 % koko maan keskiarvon ollessa 72,6 
%. Kanta-Hämeen työttömien osuus työvoimasta oli vuoden 2019 lopussa 8,8 % ja 
vuoden 2018 lopussa 8,9 %. Forssan seudulla työttömien osuus työvoimasta oli 9,3 
% aivan kuten vuosi sittenkin. Koko maassa työttömyysaste oli 9,8 %. 

 
1.1.4 Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa  

 
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä on tuottanut Humppilassa Humppilan kun-
nalta vuokraamassaan Mäntyrinteen palvelukeskuksessa ympärivuorikautista hoivaa 
ikääntyneille. Humppilan kunnan myytyä Mäntyrinteen palvelukeskuksen kiinteistön 
Attendo Oy:lle, Mäntyrinteen toiminta loppui kesällä 2019 ja osa henkilökunnasta siir-
tyi vanhoina työntekijöinä liikkeenluovutuksen periaatteilla Attendo Oy:n työntekijöiksi 
Attendon uuteen yksikköön Humppilaan.   
 
FSHKY otti käyttöön palvelusetelin tehostetussa palveluasumisessa ja sen avulla 
palvelut pystyttiin järjestämään humppilalaisille Humppilan kunnan toiveen mukaises-
ti. Vuonna 2019 palveluseteli myönnettiin tehostettuun palveluasumiseen yhteensä 
27 henkilölle ja tulosidonnaisen palvelusetelin arvo oli keskimäärin 94 euroa. Vastaa-
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vasti Mäntyrinteen palvelukeskuksessa tuotetun hoitovuorokauden keskimääräinen 
nettokustannus oli 123 euroa vuonna 2019. 
 
Mäntyrinteen toiminnan loppumisella ja palvelusetelin käyttöönotolla oli olennaista 
vaikutusta talousarvion toteumaan. Koska virallista päätöstä palvelusetelin käyttöön-
otosta ei ollut, talousarvio oli laadittu sillä olettamuksella, että Mäntyrinteen toiminta 
olisi jatkunut normaalisti. Mäntyrinteen yksikön nettotoimintakustannukset laskivat 
885 000 euroa. Muutos pienensi maksutuottoja 203 000 €, henkilöstökuluja 800 000 
€ ja muita kuluja 319 000 euroa vuoteen 2018 verrattuna. Palvelusetelin käyttöön-
oton myötä hoivapalvelujen ostot kasvoivat vanhuspalveluissa 485 000 eurolla. Vaik-
ka muutos kasvatti myös hieman vammaispalvelujen asumispalvelujen ostoja, 
Humppilassa tehdyt muutokset olivat taloudellisesti onnistuneita.  
 
Hyvinvointikuntayhtymän järjestämisvastuulla olevat työterveyshuoltopalvelut kilpailu-
tettiin alkuvuodesta ja 1.10.2019 alkaen työterveyshuollon palvelut on hankittu Suo-
men Terveystalo Oy:ltä. Hankintaprosessin yhtenä osana oli oman työterveyshuollon 
toiminnan myynti. Luovutettavan toiminnan kauppahinta oli 600 000 € ja se kirjattiin 
myyntivoitoksi muihin tuottoihin. Työterveyspalvelutoiminta henkilökuntineen siirrettiin 
Terveystalolle liikkeenluovutuksen periaattein 1.10.2019. 
 
Työterveyshuollon muutos vaikutti talousarvion toteumaan siten, että oman työterve-
yshuollon toiminnan myyntituotot jäivät noin 400 000 euroa talousarviota pienem-
mäksi. Kulut eivät laskeneet samassa suhteessa ja ne jäivät noin 260 000 euroa ta-
lousarviota pienemmäksi. Lisäksi työterveyshuollon palveluja ostettiin omalle henki-
lökunnalle 120 000 eurolla. 
 
Yhtymähallitus päätti 16.12.2019 käynnistää koko kuntayhtymän henkilöstöä koske-
vat yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisten ja taloudellisten syiden vuoksi. Kuntayh-
tymän taloutta tasapainotetaan, jotta kuntamaksujen nousua voitaisiin hillitä vastaa-
maan paremmin omistajakuntien taloudellista kantokykyä. Yhteistoimintaneuvottelut 
ovat osa tuottavuusohjelmaa, jonka tavoitteena on löytää kahden miljoonan euron 
säästöt suunnitelmakauden ajalta.  
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1.1.5 Henkilöstö 
 
Kuntayhtymän henkilöstömäärä: 

   

 Miehet Naiset Yhteensä Muutos % 

Palvelussuhde 
31.12.2019 

2018 2019 2018 2019 2018 2019  

Vakinaiset 
Määräaikaiset 
  - joista työllistettyjä 

61 
20 
(1) 

61 
20 
(1) 

906 
229 
(3) 

881 
207 
(1) 

967 
249 

4 

942 
227 

1 

-2,59 
- 8,84 

 

Yhteensä 81 81 1 135 1 135 1 216 1 169   -3,87 

 
Palvelualueittain henkilöstömäärä jakaantui seuraavasti: 

   

 Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä 

Palvelussuhde 
31.12.2019 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Yhtymähallinto 
Perusterveydenhuolto 
Erikoissairaanhoito 
Mielenterveys- ja päih-
detyö 
Aikuissosiaalityö 
Vanhuspalvelut 
Perhepalvelut 

53 
160 
154 
60 

 
70 

391 
79 

59 
147 
146 
61 

 
74 

376 
79 

3 
31 
47 
8 
 

29 
114 
17 

1 
35 
40 
6 

 
21 

109 
15 

56 
191 
201 
68 

 
99 

505 
96 

60 
182 
186 
67 

 
95 

485 
94 

 
Vanhuspalveluiden henkilöstömäärä on pienentynyt Humppilan Mäntyrinteen palve-
lukeskuksen lakkauttamisen myötä. Palvelukeskuksen henkilökunta siirtyi työskente-
lemään liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti Humppilaan valmistuneeseen 
Attendon tehostetun palveluasumisen yksikköön Ukko-Pekkaan heinäkuussa 2019. 
Mäntyrinteen palvelukeskuksen kokonaisvakanssimäärä oli 29. 
 
Perusterveydenhuollon yksikössä toimineen työterveyshuollon henkilökunta siirtyi 
1.10.2019 Terveystalon palvelukseen liikkeenluovutuksen perusteella Terveystalon 
voitettua työterveyshuollon palveluiden kilpailutuksen. Liikkeenluovutuksen perusteel-
la Terveystaloon siirtyi kaksi osastonsihteeriä ja kuusi työterveyshoitajaa.  
 
Erikoissairaanhoidossa sisätautiosastojen 2 ja 3 yhdistyminen yhdeksi sisätautiosas-
toksi vähensi potilaspaikkoja 44 sairaansijasta 32 sairaansijaan. Henkilöstötarpee-
seen potilaspaikkojen määrän vähentäminen johti kokonaisuudessaan 12 vakanssin 
vähentymiseen yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen. 

 
Henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilös-
töstä vaikuttavat siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palve-
lussuhteessa ollutta työvoimaa kuin henkilöstömäärä tiettynä päivänä. Henkilötyö-
vuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. 
Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavas-
ti.  
 
Henkilötyövuosien määrä palvelussuhteessa on laskenut hiukan verrattuna edellis-
vuoteen johtuen muun muassa edellä mainituista liikkeenluovutuksista. Vuokratyö-
voiman käyttö on edelleen lievässä laskussa, mihin vaikuttaa lyhytaikaista sijaistyö-
voimaa FSHKY:n sisällä välittävän Resurssitupa-yksikön toiminta. Resurssitupa-
yksikkö raportoidaan osana yhtymähallintoa, mikä saa yhtymähallinnon henkilöstö-
määrän näyttämään suhteellisen isolta. 
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 v. 2018 v. 2019 Muutos % 

Henkilötyövuodet palvelusuhteessa 1 104,56 1 100,29 -0,39 

Henkilötyövuodet vuokratyövoima 31,13 30,23 -2,99 

 
Terveysperusteisten poissaolojen määrä nousi vuonna 2019 edellisvuodesta 17,42 
kalenteripäivään/henkilötyövuosi. Vuonna 2018 poissaoloja oli 16,83 kalenteripäi-
vää/henkilötyövuosi.  
 
Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 47,64 vuotta vuonna 2019 ja se on laskenut vuo-
desta 2018 noin neljällä kuukaudella. 

 
Kuntayhtymä on maksanut palkkoja, palkkioita ja henkilösivukuluja:  

 

 v. 2018 (milj.€) v.2019 (milj €) 

Palkat ja palkkiot 43,2 43,9 

Henkilösivukulut 10,6 10,4 

 
Henkilöstökorvauksia kuntayhtymä sai Kelalta ja vakuutusyhtiöltä vuonna 2019 yh-
teensä 816 484 euroa.  

 
Tarkemmat henkilöstöä koskevat tiedot esitetään erillisessä henkilöstöraportissa. 
 
1.1.6 Ympäristöasiat 
 
Kuntayhtymän omien kiinteistöjen tuottama jätemäärä oli 276,4 tonnia ja jätehuollon 
vuosikulut olivat 35 434,86 euroa. 
 
Lämmön, veden ja sähkön kulutus omissa kiinteistöissä oli seuraava: 
 

Kulutus määrä € 

Kaukolämpö (MWh) 6 613 459 818 

Sähkö (kWh) 3 677 592 340 542 

Vesi (m3) 18 495 67 975 
 
 
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, minkä lisäksi kuntayhtymällä on oma hankintaohje, joka uu-
distettiin vuonna 2019.  
 
Johtavat luottamushenkilöt ja viranhaltijat ovat tehneet sidonnaisuusilmoitukset. 
 
1.1.8 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 

 
Hyvinvointikuntayhtymässä on käynnissä tuottavuusohjelma, jolla haetaan kahden 
miljoonan euron säästöjä suunnitelmakauden ajalta. Vaikka tavoitellut säästöt saavu-
tettaisiinkin, voi talouden haasteiden olettaa jatkuvan väestön ikääntyessä ja huol-
tosuhteen heikentyessä. Hallitusohjelman kertaluonteiset menolisäykset tulevat myös 
vaikuttamaan suoraan kuntatalouteen. 
 
Vanhusten tehostetun hoivan henkilöstömitoitukseen on tulossa muutoksia. Lakiesi-
tysten mukaan 1.4.2023 jokaisen tehostetun palveluasumisen (ja siihen verrattavan) 
yksikön henkilöstömitoitus on oltava vähintään 0,7 nykyisen 0,5 sijaan. Lisäksi välitön 
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ja välillinen työ pitää erottaa toisistaan jo 1.8.2020. Se tarkoittaa, että henkilöstön 
määrää on nostettava sellaisissa yksiköissä, joissa hoitohenkilökunta on tehnyt tuki-
töitä eli välillistä työtä. Valmisteilla on myös uusi asiakasmaksulaki, joka uhkaa pie-
nentää maksutuottojen kertymää. 
 
Kuntayhtymän taseessa ei ole alijäämää ja kassatilanne sekä maksuvalmius ovat erit-
täin hyvällä tasolla. Lainaa rahoituslaitoksilta on vain nimellisesti. Kuntayhtymä ei ole 
suunnitellut merkittäviä investointeja lähivuosille ja näin ollen lisälainoille ei ole tarvet-
ta.  
 
Vaikka kuntayhtymän oma talous on tällä hetkellä tasapainossa, niin toiminnan rahoit-
tamiseen liittyy riskejä, sillä kuntien taloudellinen kantokyky tulee tulevina vuosina 
olemaan koetuksella. Kuntayhtymän on tuottavuusohjelman täytäntöönpanon jäl-
keenkin pystyttävä jatkuvasti kehittämään ja tehostamaan omaa toimintaansa. 
 
1.1.9 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan 
kehittymiseen vaikuttavista seikoista  

 
Maailmaa alkuvuodesta 2020 sekoittava pandemia kaikkine vaikutuksineen tulee 
olemaan erittäin suuri epävarmuustekijä. Sen inhimilliset, terveydelliset ja taloudelliset 
vaikutukset voivat olla erittäin merkittäviä. 

 
Rekrytointihaasteita on ollut jo pidempään tietyissä ammattiryhmissä kuten lääkäreis-
sä ja sosiaalityöntekijöissä. Rekrytointihaasteet lisääntyvät todennäköisesti myös 
muissa ammattiryhmissä ja jo nyt esimerkiksi hoitajien sijaisuuksiin on ollut vaikeuk-
sia saada tekijöitä. Kuntatalouden asiantuntijat ovat esittäneet arvioita tilastokeskuk-
sen laskelmiin perustuen, että Kanta-Hämeen asukasluku laskee 10 000 ihmisellä 
seuraavan 10 vuoden aikana. Samaan aikaan Kanta-Hämeeseen tarvittaisiin noin 
600 hoitajaa lisää. 
 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin valtuusto on hyväksynyt hankesuunnitelman Ah-
veniston sairaalan (Assi) rakentamiseksi. Sairaalahanke on kooltaan niin iso ja mer-
kittävä, että siihen liittyy useita riskejä, joilla saattaa olla taloudellisia vaikutuksia myös 
hyvinvointikuntayhtymän toimintaan. 
 
Vahinkoriskien osalta kuntayhtymän omaisuus on vakuutettu omaisuusriskivakuutuk-
sella, joka korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttaman esine-
vahingon. Kuntayhtymällä on myös keskeytysvakuutus, joka on omaisuusriskivakuu-
tuksen 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 järjestämi-
sestä 

  
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 ole-
van tiedon riittävyyttä ja luotettavuutta. Lisäksi sillä varmistetaan lain säännösten, vi-
ranomaisten ohjeiden ja toimielinten sekä johdon päätösten noudattaminen ja myös 
omaisuuden ja voimavarojen turvaaminen. 
 
Yhtymäkokous on hyväksynyt kokouksessaan 3.12.2014 (§ 31) Forssan seudun hy-
vinvointikuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Tällä päätök-
sellä yhtymäkokous ohjaa kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjes-
tämistä ja edellyttää, että kuntayhtymän organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa toi-
minnoissa on riittävä sisäinen valvonta ja riskienhallinta. 
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Yhtymähallituksella on operatiivinen vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan oh-
jeistamisesta ja asianmukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tulok-
sellisuudesta. Yhtymäjohtaja, palvelualueiden johtajat sekä muut johtavat viranhaltijat 
vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuudesta 
vastuualueillaan. Palvelualueiden ja kuntayhtymän hallinnon sisäinen valvonta oli 
vuonna 2019 järjestetty yhtymähallituksen 17.12.2018 vahvistamien sisäisen valvon-
nan suunnitelman (§ 176) ja riskienhallintasuunnitelman (§ 175) mukaisesti.  
 
Tämä selonteko ja esitetyt johtopäätökset perustuvat palvelualueiden tilinpäätöksen 
yhteydessä antamiin selvityksiin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämises-
tä toimintavuoden aikana. 
 
Sisäisen valvonnan järjestäminen kuntayhtymässä 
 
Sisäinen valvonta on järjestetty organisaatiossa siten, että palvelualuejohtaja on vas-
tannut koko palvelualueen osalta sisäisestä valvonnasta ja tulosyksiköiden sisäisestä 
valvonnasta ovat vastanneet tulosyksiköiden johtajat/päälliköt. Menettely on ollut vas-
taava hallinnossa. Sisäisen valvonnan kohteet sekä tarkastustapa ja tähän liittyvät 
toimenpiteet on ohjeistettu selkeästi yhtymähallituksen vahvistamassa sisäisen val-
vonnan suunnitelmassa. 
 
Säännösten ja määräysten noudattaminen 
 
Päätöksentekoa kuntayhtymässä ohjaavat lainsäädäntö, kuntayhtymän perussopi-
mus, hallintosääntö, delegointisääntö sekä muut kuntayhtymän säännöt ja ohjeet. Li-
säksi säännösten ja määräysten noudattamista on ohjeistettu sisäisen valvonnan 
suunnitelmaan sisältyvillä tarkentavilla toimenpiteillä. Säännösten ja määräysten nou-
dattamisen seurantaa on toteutettu palvelualueilla ja hallinnossa johtotiimeissä anne-
tun ohjeistuksen mukaisesti. 
 
Toimintavuoden aikana ei ole tullut tietoon toimia, jotka olisivat lakien ja säännösten 
tai hyvän hallintotavan vastaisia ja joista seuraisi merkittävä vaatimus, kanne, korva-
usvastuu, syytteeseen asettaminen tai muu oikeusseuraamus. 
 
Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin päte-
vyys ja luotettavuus 
 
Sisäisen valvonnan seurantakohteet toiminnan ja talouden osalta ovat pitkälti ns. toi-
minnan ja talouden vuosikelloon sisältyviä asioita, joiden toteutumista on seurattu ja 
koordinoitu palvelukeskuksen johtotiimeissä ja johtoryhmässä. Raportointi on tapah-
tunut talousjohtajan antamien ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti ja käytännössä ra-
portit on ensin käyty läpi palvelualueen/hallinnon johtotiimissä ja sen jälkeen kuntayh-
tymätasoisesti johtoryhmässä. Talouden toteuman osalta on laadittu maaliskuusta lu-
kien 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 suunnitel-
massa, 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. Varo-
jen käytön osalta ei ole tullut tietoon toimivallan ylityksiä. 
 
Taloudellisten tai toiminnallisten tavoitteiden keskeiset poikkeamat sekä niiden kor-
jaamiseksi tehdyt toimenpiteet on esitetty tilinpäätöksessä palvelualueiden toiminta-
kertomuksissa.  
 
Riskienhallinnan järjestäminen 
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Kuntayhtymän riskienhallintatoimintaa ohjaa riskienhallintapolitiikka, jonka yhtymä-
hallitus 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. Riskienhallintapolitiikka muodostaa yhdessä muiden hyvinvointikuntayhty-
män toimintaohjeiden kanssa kokonaisuuden riskien hallitsemiseksi. Riskienhallintaa 
tukevia ohjelmia ja suunnitelmia ovat jo mainitun sisäisen valvonnan suunnitelman li-
säksi mm. turvallisuussuunnitelma, tietoturvapolitiikka, työsuojelun toimintaohjelma ja 
valmiussuunnitelmat. Riskienhallintaprosessin tukena on sähköinen järjestelmä (Gra-
nite). 
 
Kuntayhtymätasoisen riskienhallintasuunnitelman hallintatoimien toteutuminen on ra-
portoitu erillisillä liitteellä tilinpäätöksen yhteydessä. Suunnitelmassa nimetyt vastuu-
henkilöt ovat toteuttaneet seurannan.   
 
Riskienhallinnan vastuut ovat olleet kaikilla palvelualueilla/hallinnossa selkeät: tu-
losyksiköiden osalta vastuu on yksikön johtajalla/päälliköllä ja palvelualuejohtaja vas-
taa riskienhallinnasta palvelualueen/hallinnon osalta. Riskienhallintaan liittyviä asioita 
on käsitelty kaikkien tulosyksiköiden johtotiimeissä sekä johtoryhmässä. 
 
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.  Kilpailu-
tukset hoidetaan Cloudian sähköisellä kilpailutusjärjestelmällä, jonka käyttö on keski-
tetty hankinnan tukeen. Käytännössä palvelualueet ja hankinnan tuki valmistelevat 
kilpailutukset yhteistyössä. Hankinnan tuki vastaa kilpailutuksen teknisestä tuesta, to-
teuttaa 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, luovutuk-
sessa 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 so-
pimusehtojen noudattamisen ja sopimusten vanhentumisaikojen seurannasta.  Seu-
rannan teknisenä tukena toimii sähköinen sopimushallintajärjestelmä.  
 
Tilikauden aikana ei ole tullut tietoon sopimuksista aiheutuneita negatiivisia seuraa-
muksia. 
 
Aluehallintovirasto teki vuoden aikana tarkastuksen onko FSHKY tilaajana noudatta-
nut tilaajavastuulakia ja hankkinut lain edellyttämät selvitykset sopimuskumppaneilta, 
joiden kanssa on tehty joko alihankintasopimus tai sopimus vuokratyövoiman käytös-
tä. Tarkastuksessa ei löytynyt merkittäviä puutteita, mutta tarkastuksen myötä havait-
tiin tarve kehittää prosessia erityisesti dokumenttien arkistoinnin osalta. Jatkossa ti-
laajavastuulain noudattamisen todistavat dokumentit arkistoidaan varsinaisen palve-
lusopimuksen liitteeksi sähköiseen sopimusarkistoon. 
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen vuonna 2020 
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Kuntayhtymän säännöt ja ohjeistukset ovat ajan tasalla ja ne mahdollistavat laaduk-
kaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan. Sääntöjen ja ohjeistuksien noudattami-
seen tulee kiinnittää jatkossa kuitenkin entistä enemmän huomiota. Vaikka mitään 
olennaisia sääntöjen noudattamatta jättämisiä ei ole tapahtunut, niin esimerkiksi ris-
kienhallinnan vuosikellon noudattamista on varaa tarkentaa. Riskienhallintatoimien ja 
sisäiseen valvontaan liittyvien asioiden dokumentointiin tulee kiinnittää myös aiempaa 
enemmän huomiota. Riskienhallinnan osalta dokumentointi voidaan toteuttaa sähköi-
sen järjestelmän avulla, mutta sisäiseen valvontaan ei ole olemassa omaa järjestel-
mää. Sen osalta onkin tärkeää, että sisäisen valvonnan toteuttamisesta ja kehittämi-
sestä kerrotaan esimerkiksi palvelualueiden johtotiimien ja johtoryhmän muistioissa.   
 
 
1.2.1 Laadunhallinta ja potilasturvallisuus  

 Asiakaspalaute 

Jatkuvaa asiakaspalautetta kerättiin vuonna 2019 verkkosivujen kautta sähköisellä 
lomakkeella, paperisilla palautelomakkeilla, henkilökunnan kirjaamana ja lehdistä ke-
räämällä. 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 959 palautetta, joista 647 tuli 
avoimena palautteena ja 312 syyskuussa kokeiluun otetun asiakaspäätekyselyn kaut-
ta. Avoimena jätetystä palautteesta 48,2 % oli positiivisia ja 14,69 % kehitysideoita. 
Kohtelu ja henkilökunnan käytös keräsi edellisten vuosien tapaan runsaasti palautet-
ta, josta 65,4 % oli positiivista. Kohtelua ja henkilökunnan käytöstä koskevan positiivi-
sen palautteen määrä kasvoi yli 23 % edellisvuoteen verrattuna. Asiakaspääte-
kyselyssä asiakas arvioi tyytyväisyyttään palveluun hymiöihin (  = 1  =4 jne.) pe-
rustuen. Kyselyn keskiarvo oli 4,48 kun maksimi on 5. Kyselyssä kysytään myös 
NPS-arvoa, joka kuvaa asiakkaan halukkuutta suositella palvelua. NPS on kansainvä-
lisesti yleisin asiakasuskollisuuden mittari. Arvostelijat valitsevat arvon 0-6, neutraalit 
7-8 ja suosittelijat 9-10. NPS-arvo lasketaan vähentämällä arvostelijoiden prosentti-
määrä suosittelijoiden prosenttimäärästä. Luku sijoittuu välille -100 (ei yhtään suosit-
telijaa) ja 100 (ei yhtään arvostelijaa). FSHKY:n NPS-arvo oli 64,20.  

Forssan seudun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma nostaa esille lasten ja nuor-
ten kuulemiseen liittyviä tavoitteita ja yhtenä suunnitelman toimenpiteistä on lasten ja 
nuorten palautteen kerääminen. Asiakaspalautejärjestelmän osana toimii myös alle 
18-vuotiaiden palautejärjestelmä. Avoimena jätetystä palautteesta 6,7 % oli lasten jät-
tämää. Päätekyselyssä iän ilmoittaminen on vapaaehtoista. Ikänsä ilmoittaneista 10 
% ilmoitti olevansa alaikäisiä. 

Asiakasraadit 

Marraskuussa 2019 järjestettiin järjestöjen asiakasraati, johon kutsuttiin järjestöjen, 
yhdistysten, vanhusneuvostojen ja vammaisneuvostojen edustajia. Järjestöjen raatiin 
osallistui 19 henkilöä 16:sta eri järjestöstä/vanhusneuvostosta. Järjestöjen raadissa 
kerrottiin Omaolo-palvelusta ja silmätautien poliklinikan toiminnasta. Lisäksi raadissa 
koottiin toiminnallisen työskentelyn kautta järjestöjen ajatuksia yhteistyöstä ja sen 
mahdollisuuksista FSHKY:n kanssa.  

FSHKY:n asiakasraadin jäsenet valitaan kaksivuotiselle kaudelle. Vuosien 2018 - 
2019 asiakasraati kokoontui vuoden 2019 aikana kaikkiaan viisi kertaa. Asiakasraadin 
toiveena oli tutustua laajemmin FSHKY:n palveluihin ja siksi asiakasraati vieraili nel-
jässä eri yksikössä, joissa he esittivät kysymyksiä ja tekivät kehittämisehdotuksia. Li-
säksi raati arvioi FSHKY:n kotisivuja sekä tutustui ja testasi Omaolo-palvelua.  

FSHKY toteuttaa asiakasraatimaista työskentelytapaa myös lasten ja nuorten kanssa. 
FSHKY:n yhteistyöluokat sitoutuvat toimintaan aina lukukaudeksi kerrallaan. Tapaa-
misia FSHKY:n edustajien kanssa on neljä kertaa lukukauden aikana. Yhteistyöluok-
ka saa tietoa toivomistaan asioista terveyteen ja hyvinvointiin liittyen sekä osallistuu 
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FSHKY:n palvelujen kehittämiseen. Yhteistyöluokat ovat pohtineet vuoden 2019 ai-
kana mm. lapsiasiakkaan prosessin erityispiirteitä, yhteistyön edistämistä perusope-
tuksen ja ikääntyneiden palvelujen välille sekä hyvinvointiasioiden viestintää lasten ja 
nuorten näkökulmasta.  

Asiakastyytyväisyyskyselyt 

Asiakastyytyväisyyskyselyt ovat koko ajan avoinna ja asiakkaan vastattavissa sa-
lasanan avulla. Asiakkaita tiedotetaan kaksi kertaa vuodessa tehostetusti asiakastyy-
tyväisyyskyselyistä. Joillakin palvelualueilla kerätään palautetta myös kohdennetusti 
toteutetuilla kyselyillä ennalta määriteltyinä ajankohtina.  

Vuonna 2019 asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin kohdennetusti terveydenhuollon 
palvelualueella 19:ssa yksikössä, joissa jaettiin kyselylomakkeita kaikille yksiköissä 
asioineille. Kyselyyn oli mahdollista vastata myös sähköisesti. Vastaamisprosentti oli 
32 %. Kyselyn tulosten perusteella yhteyden saaminen pääsääntöisesti parantui tai 
pysyi samalla tasolla. Yksiköiden palautteissa tämän arvioitiin johtuvan viime kyselyn 
jälkeen käyttöönotetusta takaisinsoittojärjestelmästä. Hoitoon pääsy parani tai pysyi 
samalla tasolla muissa yksiköissä paitsi suun terveydenhuollossa, jossa hoitoon pää-
syn tyytyväisyys laski 23 %. Asiakaspalvelussa, odotusajassa, tiedonsaannissa, tyy-
tyväisyydessä hoitoon ja toimipisteen viihtyvyydessä pääsääntöisesti saavutettiin 90 
% tavoitetaso. 

Potilasturvallisuus  

Potilas- ja asiakasturvallisuustyön pohjana on kansalliseen potilas- ja asiakasturvalli-
suusstrategiaan perustuva Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma. Suunnitelman 
painopisteiden mukaisesti työ painottui potilaan ja asiakkaan tunnistamiseen, tie-
tosuojaan ja laiteturvallisuuteen. Suunnitelman mukaisesti tehtiin myös johdon poti-
lasturvallisuuskävelyjä yksiköihin. 
 
Potilasturvallisuusilmoitusten teko HaiPro -ohjelmaan on ollut hyvin aktiivista. Vuonna 
2019 potilasturvallisuusilmoituksia tehtiin 1811 kpl, joka on 24 ilmoitusta enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Ilmoituksista 23,2 % oli läheltä piti tapauksia. Ilmoitusten pe-
rusteella on tehty 63 kehittämissuunnitelmaa.  
 
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista edellyttää, että Valviralle lähetetään tie-
to aina, kun laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyen ilmenee vaara- tai vahinkotilanteita. Esi-
miehet on ohjeistettu ilmoittamaan kaikista laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvistä vaara- ja 
vahinkotilanteista tekniikan päällikölle ja HaiPro -pääkäyttäjälle, jotka tarvittaessa vä-
littävät tiedon Valviralle. Jotta terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hallinta on 
lain edellyttämällä tasolla, tarvitaan kattava laiterekisteri, johon laitetiedot, perehdy-
tykset ja huollot kirjataan. Laiterekisterin hankinta yhteistyössä Kanta-Hämeen mui-
den sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden kanssa (TLT-projekti) on käynnis-
tetty. 
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1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 
 

Toimintatuotot 

Toimintatuotot olivat 135,6 (134,1, sulkeissa vuosi 2018) miljoonaa euroa, josta 115,0 
(113,4) miljoonaa euroa oli jäsenkuntien kuntamaksuja. Asiakasmaksut olivat 11,6 
(12,0) miljoonaa euroa. Asiakasmaksujen alenema selittyy pääosin Humppilan Mänty-
rinteen palvelukeskuksen toiminnan päättymisellä, mutta myös vertailukelpoisesti 
asiakasmaksukertymä oli hieman vuotta 2018 pienempi. Erikoissairaanhoidon asia-
kasmaksukertymä pieneni ja oli 1,36 (1,48) miljoonaa euroa Muut toimintatuotot olivat 
3,8 (3,9) miljoonaa euroa ja jo toista vuotta peräkkäin ne ylittivät talousarvion selvästi. 
Vuoden 2019 tuottoihin kirjattiin 600 000 euron myyntivoitto työterveyshuollon toimin-
nan myynnistä. Vuonna 2018 tuottoja kasvatti Seuturekry Oy:n osakkeiden myynti.  

Toimintakulut  

Toimintakulut olivat 133,4 (133,0) miljoonaa euroa, mikä tarkoitti niiden kasvaneen 
0,33 prosenttia. Henkilöstökulut olivat 54,3 (53,9) milj. euroa. Kilpailukykysopimuksen 
myötä väliaikaisesti 30 prosenttia leikattuna ollut lomaraha on palautumassa normaa-
lille tasolleen ja sen vuoksi jo vuoden 2019 tulokseen vaikutti heikentävästi noin 0,5 
miljoonalla eurolla kasvanut lomapalkkavelkavaraus. Tapaturmavakuutusmaksut, joi-
den vuosittaiset vakuutusmaksut määräytyvät lähes kokonaan maksettujen korvaus-
ten perusteella, laskivat selvästi muutaman poikkeuksellisen korkean vuoden jälkeen 
ja olivat 239 268 (438 460) euroa.   

Palvelujen ostot olivat 62,8 (62,7) milj. euroa. Vaikka kasvu edellisestä vuodesta oli 
hyvin pientä, palvelujen ostot ylittivät talousarvion 2,4 miljoonalla eurolla. Ostot Kanta-
Hämeen sairaanhoitopiiriltä laskivat suunnitelman mukaisesti ja ne olivat 26,8 (28,8) 
miljoonaa euroa. Sairaanhoitopiirin normaalit kuntamaksut laskivat kiinteän sopimuk-
sen mukaisesti, minkä lisäksi anestesiaa ja vaativasta leikkaustoiminnasta maksettiin 
erillissopimuksen mukaisesti 1,25 (2,08) miljoonaa euroa. Selviä talousarvion ylityksiä 
palvelujen ostoissa tuli lastensuojelussa, perusterveydenhuollon lääkäripalveluissa ja 
sosiaalihuoltolain mukaisissa asumispalveluissa. Lisäksi palveluiden ostoihin sisälty-
vän hoitotyön vuokrauksen määrä kasvoi ja oli 2,08 (1,82) miljoonaa euroa. 

Henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen toteumaan vaikutti Humppilan Mäntyrinteen 
palvelukeskuksen toiminnan päättyminen.  Palvelusetelin käyttöönoton myötä hoiva-
palvelujen ostot kasvoivat 485 000 euroa, mutta vastaavasti henkilöstökulut pieneni-
vät noin 800 000 euroa. 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutuivat hieman alle talousarvion ja ne olivat 6,17 
(6,02) miljoonaa euroa. Muut toimintakulut olivat 6,1 (6,2) miljoonaa euroa ja niistä 
vuokrien osuus oli 5,5 miljoonaa euroa.  

Investoinnit 

Talousarviossa oli varattu investointimäärärahoja 1,2 miljoonaa euroa ja toteuma oli 
1,33 miljoonaa euroa. Tästä summasta 416 078 euroa meni sairaalan ja Purolan ik-
kunoiden vaihdon loppuunsaattamiseen. Sairaalan toiminnallisten muutosten vuoksi 
sisätautien- ja kirurgian vuodeosastojen muutos sekä sairaalan toisen kerroksen tilo-
jen muuttaminen sosiaalipalvelujen tarpeisiin sopiviksi aloitettiin. Hanke valmistuu 
vasta vuoden 2020 puolella. Vuodelle 2019 urakasta kohdistui 550 954 euroa.  
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1.3.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 
 

 
2019 2018 2017 

 
1 000 € 1 000 € 1 000 € 

    Toimintatuotot 135 596 134 142 131 492 

Toimintakulut -133 414 -132 974 -128 397 

Toimintakate 2 181 1 168 3 094 

Rahoitustuotot ja -kulut 1 5 -9 

  Muut rahoitustuotot 15 20 17 

  Korkokulut -9 -14 -25 

  Muut rahoituskulut -5 -1 -1 

Vuosikate 2 183 1 172 3 086 

Poistot ja arvonalentumiset -2 011 -2 076 -2 089 

Tilikauden tulos 172 -904 997 

Tilikauden yli-/alijäämä 172 -904 997 

    

    TULOSLASKELMAN 
TUNNUSLUVUT 

   

    Toimintatuotot/Toimintakulut, % 101,64 % 100,88 % 102,41 % 

Vuosikate/Poistot, % 108,55 % 56,45 % 147,73 % 

Vuosikate, €/asukas 67,01 35,61 92,71 

Asukasmäärä 32 579 32 910 33 288 

 
 
 

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 
 

 
2019 2018 2017 

    

 
1 000 € 1 000 € 1 000 € 

Toiminnan rahavirta 
     Vuosikate 2 183 1 172 3 086 

    

Investointien rahavirta 
     Investointimenot -1 597 -650 -3 329 

  Rahoitusosuudet investointimenoihin 260 0 0 

  Pysyvien vastaavien luovutustulo 0 1 530 0 

Toiminnan ja investointien rahavirta 845 1 529 -243 

    Rahoituksen rahavirta 
   Lainakannan muutokset 
     Pitkäaikaisten lainojen vähennys -86 -438 -465 

  Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 202 252 199 

  Vaihto-omaisuuden muutos 6 -5 67 

  Saamisten muutos -3 135 -1 227 737 

  Korottomien velkojen muutos 2165 -115 -301 

    Ed. yhteensä -762 -1 095 702 

Rahoituksen rahavirta -847 -1 533 238 

    Rahavarojen muutos -1 -4 -4 

    Rahavarat 31.12., 1000 € 5 7 11 

Rahavarat 1.1., 1000 € 7 11 16 

    RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 
   (mikäli konsernitili olisi kassavaroissa) 
   Investointien tulorahoitus, % 163,28 % 180,31 % 92,70 % 

Toiminnan ja inv. rahavirran kertymä 5 v. 3 909 3 601 3 203 

Laskennallinen lainanhoitokate 81 98  

Lainanhoitokate 23,30 2,62 6,35 

Kassan riittävyys, pv 0,02 0,02 0,03 

Kassan riittävyys, pv (sis. konsernitili) 31,6 23,7 18,6 

Asukasmäärä 32 579 32 910 33 288 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tunnusluvut ja niiden laskentakaavat 
 
Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, 1000 euroa 
Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edelli-
sen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutu-
mista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päät-
tyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran ker-
tymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. 
 
Investointien tulorahoitus, % 
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Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankin-
tamenosta 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 laskennallis-
ten 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 saa-
daan jakamalla taseen lainat kahdeksalla, mikä kuvaa oletettua jäljellä olevaa laina-
aikaa. Lainoihin luetaan korolliset pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat, kuten kuntato-
distukset. [2019]  
 
Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tun-
nusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, 
realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja.  
 
Luotettavan kuvan kunnan lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua use-
amman 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 yh-
den.  
 
Lainanhoitokate 
Lainahoitokate kertoo kuntayhtymän tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman 
korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnuslu-
vun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pää-
oman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kuntayhtymän omaisuutta tai vähen-
tämään 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 v. 2019 v. 2018 
  

VASTATTAVAA v. 2019 v. 2018 

        

 
1 000 € 1 000 € 

   
1 000 € 1 000 € 

A  PYSYVÄT VASTAAVAT 23 324 23 998 
  

A   OMA PÄÄOMA 20 712 20 541 

I    Aineettomat hyödykkeet 280 362 
  

I     Peruspääoma 18 907 18 907 

  Aineettomat oikeudet 280 362 
     

     
III   Arvonkorotusrahasto 83 83 

II   Aineelliset hyödykkeet 22 874 23 467 
  

IV  Muut omat rahastot 195 195 

  Maa- ja vesialueet 256 256 
  

V   Edellisten tilik. yli-/alijäämä 1 356 2 260 

  Rakennukset 20 763 21 416 
  

VI Tilikauden yli-/alijäämä 172 -904 

  Koneet ja kalusto 1 220 1 526 
       Ennakkomaksut ja kesken- 

                eräiset hankinnat 573 195 
  

B POISTOERO JA VAPAAEHT. 
  

     
VARAUKSET 

  

        III Sijoitukset 168 168 
       Osakkeet ja osuudet 162 160 
       Muut saamiset osakk.yht. 8 8 
     

        

        B TOIMEKSIANTOJEN 
VARAT 21 21 

     
   

  

D  TOIMEKSIANTOJEN 
PÄÄOMAT 1 098 895 

 Lahjoitusrahast.erityiskatt. 21 21 
  

    1. Valtion toimeksiannot 254 255 

C  VAIHTUVAT VASTAAVAT 16 784 13 657 
  

    3. Muut toimeksiant. Pääomat 844 641 

I Vaihto-omaisuus 368 374 
      Aineet ja tarvikkeet 368 374 
  

E  VIERAS PÄÄOMA 18 319 16 240 

     
I    Pitkäaikainen 89 148 

II   Saamiset 16 410 13 276 
  

    2. Lainat rahoitus. ja vak.lait. 89 148 

     
   

    Lyhytaikaiset saamiset 
        Myyntisaamiset 3 116 3 332 

  
II  Lyhytaikainen 18 230 16 091 

 Lainasaamiset 11 669 8 715 
  

    2. Lainat rahoitus- ja vak.lait. 59 59 

 Muut saamiset 843 579 
  

    3. Lainat julkisyhteisöiltä 0 26 

 Siirtosaamiset 782 650 
  

    5. Saadut ennakot 34 34 

     
    6. Ostovelat 5 772 4 117 

IV Rahat ja pankkisaamiset 5 7 
  

    7. Muut velat 1 231 1 361 

     
    8. Siirtovelat 11 133 10 493 

VASTAAVAA YHTEENSÄ 40 129 37 676 
  

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 40 129 37 676 

        

        

     
TASEEN TUNNUSLUVUT 

  

        

     
Omavaraisuusaste % 51,66 % 55,21 % 

     
Suht. velkaantuneisuus-% 13,48 % 12,68 % 

     
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 € 1 528 2 260 

     
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas 46,90 67,89 

     
Lainakanta 31.12., 1000 € 149 235 

     Lainat ja vuokravastuut 31.12. 2 149 2 216 

     
Asukasmäärä 32 579 32 910 



       
  

 

19 

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 velkarasitet-
ta. 
 
= 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 vastaa-
vien hyödykkeiden ikä, niiden arvostus tai poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun 
arvoon. Mitä pienempi tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kuntayh-
tymällä 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 liik-
kumavarana, 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 kokonaismää-
rää. 
 
= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) 
 
Lainat ja vuokravastuut 31.12.,  
= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) + Vuokra-
vastuut 
 
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 omis-
tamien 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 € % MENOT 1 000 € % 

      Varsinainen toiminta 
  

Varsinainen toiminta 
    Toimintatuotot 135 596 99,8   Toimintakulut 133 414 98,7 

  Korkotuotot     Korkokulut 9 0,0 

  Muut rahoitustuotot 15 0,0   Muut rahoituskulut 5 
   Satunnaiset tuotot   

     Tulorahoituksen korjauserät   Investoinnit 
    - Käyttöom. myyntivoitot     Käyttöomaisuusinvestoinnit 1 597 1,2 

Investoinnit   Rahoitustoiminta 
    Rahoitusosuudet investointime-

noihin 260 0,2   Pitkäaikaisten lainojen vähennys 86 0,0 

  Käyttöomaisuuden myyntitulot     Lyhytaikaisten lainojen vähennys 
  Rahoitustoiminta   

     Oman pääoman lisäykset   
     Lyhytaikaisten lainojen lisäys   
     Pitkäaikaisten lainojen lisäys 

 
    

Kokonaistulot yhteensä 135 870 100,00 Kokonaismenot yhteensä 135 110 100,0 

      

 
 
 

1.6 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet 
 
Yhtymähallitus esittää, että vuoden 2019 tilikauden tulos 171 507,31 euroa siirretään 
yli-/alijäämätilille. 
 
  

  
 
  



       
  

 

21 

2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 
 

2.1 Kuntayhtymän strategisten tavoitteiden toteutuminen 
 

2.1.1 Yleishallinto ja hallinnon palvelukeskus 
 
Kuntayhtymän toiminnassa tapahtui useita muutoksia, jotka työllistivät hallinnon pal-
velukeskusta useasta eri näkökulmasta. Esimerkiksi työterveyshuollon hankintapro-
sessiin tarvittiin hankintaosaamisen lisäksi myös vahva henkilöstöhallinnon panos. 
Tietohallinnossa vuosi sisälsi mm. useita uusien sovellusten käyttöönottoja. Vanhus-
palveluissa siirryttiin alkuvuodesta käyttämään Hilkka-toiminnanohjausjärjestelmää ja 
Effica-asiakastietojärjestelmää. Maaliskuun alussa koko FSHKY:ssä otettiin samanai-
kaisesti Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin muiden organisaatioiden kanssa uuden su-
kupolven asiakas- ja potilastietojärjestelmä Lifecare. Sosiaalipalveluiden mobiiliratkai-
su Soma otettiin käyttöön toukokuussa liikkuvaa sosiaalityötä varten. Elokuussa siir-
ryttiin käyttämään Suomi.fi Viestit-palvelua sosiaalihuollon tiedoksiannoissa. Loka-
kuussa otettiin käyttöön sosiaali-, terveyden- ja suun terveydenhuollon sähköinen 
palvelu- ja asiointikanava Omaolo, joka tukee asiakkaan oma- ja itsehoitoa sekä oh-
jaa tarvittaessa tarkoituksenmukaisen avun piiriin. Lokakuussa siirryttiin myös Elisa 
Ring-järjestelmän käyttöön ja samassa yhteydessä otettiin mobiililaitteiden hallintaan 
Airwatch-järjestelmä. Marras- ja joulukuussa päivitettiin kuntayhtymän tietokoneita 
Windows 10 –käyttöjärjestelmään. 
 
Teknisten palvelujen toiminnassa keskeisimpinä työalueina olivat ikkuna- ja parveke-
remonttien loppuunsaattaminen. Sairaalan toiminnallisten muutosten vuoksi toteutet-
tiin sisätautien- ja kirurgian vuodeosastojen muutos sekä 2-kerroksen tilojen muutta-
minen sosiaalipalvelujen tarpeisiin sopiviksi aloitettiin. Myös pääterveysaseman C-
osan muuttaminen perhekeskuksen ja A-klinikan toiminnallisia tarpeita vastaavaksi 
aloitettiin. Puhepalvelinjärjestelmä muutettiin perinteisestä lankavaihteesta Elisan 
mobiili- ja IP-puhepalvelujärjestelmään. Kiinteistöjen energiataloudellisuuden kehittä-
mistyö aloitettiin lämpöverkkojen mittauksilla ja säädöillä optimaalisiin arvoihin sekä 
kiinteistöjen valaistusta vaihdettiin energiatehokkaisiin led-valaisimiin vakiovalo- ja lii-
ketunnistinohjauksilla. 
 
Resurssitupa on kuntayhtymän oma sijaispalveluyksikkö, joka palvelee yksikköjä toi-
mittamalla heille osaavia hoitajia äkillisiin tarpeisiin.  Resurssituvan toiminta-alue laa-
jeni kotihoitoon vuoden 2019 alusta ja keväällä liittyi mukaan lastensuojeluyksikkö 
Kaarisilta. Varahenkilöstön määrää on maltillisesti kasvatettu ja vuoden lopussa vara-
henkilön vakansseista oli täytettyinä 29.  
 
Vuonna 2019 varahenkilöiden varausten perusteena oli sairauspoissaolo 69,9 %, 
muu syy (esim. lyhyt vuosiloma, työntasaus) 15,4 % ja ns. listavaje 7,9 %. Varaamat-
tomia päiviä jäi yhteensä 2,2 % (76 pv). Varahenkilöiden vuosilomille ei ollut sijaisia. 
Eri palvelualueille varahenkilöiden työpanos jakautui palvelualueiden henkilökunta-
määrän suhteessa. Varahenkilöiden lisäksi sijaistuksiin tarvitaan ulkopuolista työvoi-
maa, jota ostettiin Sarastiarekryltä 61 330 t (63 407 t) eli n. 30 työntekijän vuosityö-
panos. Lisäksi lähiesimiehet kirjoittivat omia alle 13 päivän työsopimuksia n. 820 kpl. 
  
Talousarvion toteutuminen (1 000 €) 

 

 
Alkup. TA Toteutuma Poikkeama 

    
YLEISHALLINTO 

  Toimintatuotot 2 664 3 125 461 
  josta sisäiset 2 111 1 964 -147 
Toimintakulut -8 766 -9 014 -248 
  josta sisäiset -626 -840 -214 
Toimintakate -6 101 -5 888 213 
Poistot -1 633 -1 708 -75 
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Asia / Tavoite   

 

Hoitotyön tasai-
nen jakautuminen 
ja tavoitteen mu-
kainen kuormitus 
sekä hoidon tur-
vaaminen talous-
arvion määräraho-
jen mukaisissa 
rajoissa. 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoitetaso Toteuma 31.12.2019 

Resurssitupa toimit-
taa sijaiset yksiköille 
yksiköiden tarpei-
den mukaisesti.   

Raportointi ja kehi-
tysehdotusten tuot-
taminen johtoryh-
mälle ja palvelualu-
eiden johtotiimeille. 

Jatkuvasti 

 

 

Kuukausit-
tain 

Retun välittämät lainavuo-
rot kasvavat ja koko kun-
tayhtymän sijaiskustannuk-
set (Sere + omat työsopi-
mukset) laskevat. 

Raportti on toimitettu aika-
taulun mukaisesti. 

 

 

Retun välittämien lainavuoro-
jen määrä on kasvanut, mutta 
vuokratyövoiman käyttö ei 
laskenut suunnitellusti ja si-
jaiskustannukset eivät laske-
neet 

On toteutunut, mutta rapor-
tointia kehitetään edelleen 
palvelualuejohtajien toiveiden 
mukaisesti. 

 

 

Hallitut henkilös-
töprosessit 

 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoitetaso Toteuma 31.12.2019 

Työkykyprosessin 
kuvaaminen. 

Esimiesten tiedot-
taminen käytettä-
vissä olevista toi-
mintatavoista. 

Yhteistyön tiivistä-
minen työterveys-
huollon kanssa.  

Vuosi 2019 

 

Vuosi 2019 

Sairauspoissaolot laskevat 

 

Työkyvyttömyyseläkkeet 
eivät nouse 

 

Säännölliset seuranta- ja 
palautepalaverit palvelun-
tuottajan kanssa toteutu-
vat.  

Työkykyprosessi on kuvattu. 
Sairauspoissaolot eivät laske-
neet. 

Työkyvyttömyyseläkkeiden 
muutosta ei pystytä raportoi-
maan tth:n palveluntuottajan 
vaihduttua. 

Säännölliset palaverit ovat 
toteutuneet ja yhteistyö uuden 
palveluntuottajan kanssa on 
alkanut lupaavasti, mutta 
yhteistyötä tulee edelleen 
kehittää. 

 

 

Isojen ohjelmis-
tomuutosten hallit-
tu läpivienti 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoitetaso Toteuma 31.12.2019 

Aikataulutus ja 
vastuutus 

Testausten ja koulu-
tusten suunnittelu 
ja aikataulutus 

Väliyhteenvedot 
projektin etenemi-
sestä 

Projektien 
alussa. 

 

 

Säännölli-
sesti projek-
tien edetes-
sä. 

Ohjelmistomuutokset ovat 
aikataulutettu ja testaus-
suunnitelmat dokumentoi-
tu.  

Koulutukset toteutuvat 
koko käyttäjäkunnalle. 
Kuvatut työnkulut ja koulu-
tussisällöt toteutuvat am-
mattiryhmittäin. 

 

Toteutunut. Kriittisin projekti, 
eli potilastietojärjestelmä Life-
caren käyttöönotto onnistui 
hyvin. 

Toteutunut hyvin Lifecaren 
käyttöönoton yhteydessä. 
Tarpeita muillekin käyttäkoulu-
tuksille  tunnistettiin ja lähde-
tään toteuttamaan vuonna 
2020. 

 

 

Kehitetään yksi-
köiden tuottamien 
palvelujen luotet-
tavuutta ja oikea-
aikaisuutta 

 

 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoitetaso Toteuma 31.12.2019 

Eri yksiköt käsittele-
vät sähköiset tuki-
palvelupyynnöt 
mahdollisimman 
nopeasti, mutta 
viimeistään asetet-
tujen tavoiteaikojen 
mukaisesti 

Tukipalvelupyyntöi-
hin liittyvistä aika-
tauluista tiedotetaan 
aktiivisesti ja nope-
asti pyynnön esittä-
jälle. 

Keskeisimmät pal-
veluprosessit kuva-
taan. 

Vuoden 
2019 aikana 

Teknisten palveluiden, 
henkilöstö-, tieto- ja  talo-
ushallinnon tukipyyntöihin 
vastataan kahden arkipäi-
vän kuluessa ja  (raportoin-
ti kuukausittain). Materiaa-
lihallinnon toimitusvar-
muusprosentti on yli 94 % 
(raportointi kuukausittain) 

Tukipalvelun pyytäjä kokee 
aina, että hänen asiansa 
on huomioitu (sisäinen 
asiakastyytyväisyyskysely) 

Palvelut pystytään tuotta-
maan luotettavasti henki-
löstön yllättävistä poissa-
oloista huolimatta. 

Ei ole toteutunut. 

Teknisten palvelujen vas-
teajassa oli ajoittain viiveitä, 
koska resursseja kohdennet-
tiin investointitöihin, 

Materiaalihallinnon toimitus-
varmuus oli 92,55 % ja sitä 
heikensi globaalien yritysten 
toimitusongelmat. 

 

Keskeisimmät palveluproses-
sien kuvaamista ei saatu 
täysin valmiiksi. Palveluiden 
tuotanto onnistui yllättävistä 
poissaoloista huolimatta.  
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2.1.2 Terveydenhuollon palvelualue 
 

Terveydenhuollon palvelualueeseen kuuluvat perusterveyden ja erikoissairaanhoidon 
palvelut kattaen koko hyvinvointikuntayhtymän alueen. Vuoden 2019 aikana tervey-
denhuollon palvelualueella tapahtui muutoksia, jotka vaikuttivat FSHKY:n toimintaan. 
Suurimmat muutokset aiheutuivat työterveydenhuollon tuottamisen osalta. Kuntalaki 
edellytti toiminnan yhtiöittämisen vuoden 2019 alusta. Työterveyden palveluita 
1.10.2019 alkaen on toimittanut Terveystalo. Toinen merkittävä muutos palvelualueel-
la oli sairaalan kahden vuodeosastoa yhdistyminen yhdeksi osastoksi loppukesästä 
2019. Tämän vuoksi pidettiin yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön uudelleen sijoittu-
miseksi osastojen yhdistyessä.  
 
Syksyllä 2019 aloitettiin yhteistyö Coronarian kanssa silmätautien toimenpiteiden, ku-
ten kaihileikkausten osalta polikliinisessä kirurgisessa yksikössä. Lääkärit olivat Co-
ronarialta ja hoitohenkilökunta kuntayhtymästä. Vuonna 2019 lähetteitä tuli 584 ja 
käyntejä oli 511. Tämän toiminnan kehittäminen ja seuraaminen jatkuvat edelleen 
vuonna 2020.  
 
Yhteistyö Kanta-Hämeen keskussairaalan kanssa on jatkunut edelleen yhteisvirka-
lääkäreiden toimintana sekä ennen leikkausta tehtävien polikliinisten toimintojen 
muodossa ja leikkausten jälkeisen hoidon toteuttamisena joko vuodeosastolla tai poli-
kliinisesti. Yhteistyö Tampereen yliopistollisen sairaalan Sydänsairaalan kanssa jatkui 
kuten aiemmin. 
 
Forssan sairaalassa perusterveydenhuollon päivystys ympärivuorokautisena jatkui 
vuoden 2019 loppuun STM:n erityisluvalla. Tämä toiminta edellyttää ympärivuoro-
kautista kuvantamisyksikön (radiologia) palveluja Forssan sairaalassa. Perustervey-
denhuollon päivystyksessä toimi kaksi päivystäjää, toinen nopean linjan päivystävä 
lääkäri (sekä avosairaalan tukilääkäri) ja toinen enemmän tutkimuksia vaativien poti-
laiden hoitava lääkäri. Päivystävien lääkäreiden tukena virka-ajan ulkopuolella (taka-
päivystys) toimi Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän virassa olevat lääkärit. Päi-
vystyslääkäripalvelu toimii Terveystalon lääkärityöpanoksella. Päivystyksellisen hoi-
don tarpeen arvio tapahtuu edelleen Forssan sairaalassa tai sairaankuljetuksessa. 
Forssan sairaalassa toimii hoidon tarpeen arvioijana triagehoitaja.  
 
Ajanvarauspoliklinikkatoimintaa jatkui suunnitellusti. Forssan sairaalassa toimii noin 
20 erikoislääkäripoliklinikkaa. Toimintaa on suunnattu enemmän niin sanotun yhteis-
lääkärivirkapohjien muodossa, vähentäen ostopalvelulääkärityöpanosta. Tähystysten 
teko jatkui Forssan sairaalassa ja tätä työtä on myös tarkoitus jatkaa. 
Sairaalan osastojen (sisätaudit, kirurgia ja osaamiskeskus) toimintoja tarkastellaan 
yhteistyön tiivistämisen osalta tulevan vuoden aikana. Kuvantamisyksikön toiminta 
säilyi entisen kaltaisena.  
 
Perusterveydenhuollon lääkäripalvelut tuotettiin alueen terveysasemilla. Lääkäritilan-
ne oli haasteellinen, eikä kaikkia avoimia virkoja saatu täytettyä. Avosairaanhoidossa 
moniammatillinen väestövastuutiimi on vakiintunut rakenne.  Mielenterveyshoitajan ja 
fysioterapeutin vastaanottoja tehtiin avosairaanhoidon vastaanottojen yhteydessä. 
Suun terveydenhuollon palvelut tuotettiin lähipalveluina terveysasemilla. Suun tervey-
denhuollon lääkäri tilanne on hyvä. Arkipyhien ja viikonloppujen suun terveydenhuol-
lon päivystys toteutui Kanta-Hämeen keskussairaalassa päivystyspoliklinikalla osto-
palveluna. Suun terveydenhuollon yöpäivystys on keskitetty koko eritysvastuualueella 
TAYS:aan. 
 
Ympäristöterveydenhuollon terveysvalvonta ja eläinlääkäriasema toiminta jatkui Joki-
oisten kunnantalolla. Someron kaupunki on ollut kuntayhtymän osajäsenenä ympäris-
töterveydenhuollon järjestämisen osalta vuoden 2013 alusta lukien. 
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Talousarvion toteutuminen (1 000 €) 
 

 
TA Toteutuma Poikkeama 

    
TERVEYDENHUOLLON 
PALVELUALUE 

  Toimintatuotot 38 425 38 039 -386 

 josta sisäiset 6 709 6 426 -283 

Toimintakulut -65 457 -64 865 592 

 josta sisäiset -7 270 -6 349 921 

Toimintakate -27 032 -26 826 206 

Poistot -429 -301 128 

    

 
Asia / Tavoite   

 
 
 
Polikliinisten kirurgis-
ten toimenpiteiden 
tuottaminen Forssan 
sairaalassa 
 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoiteta-
so 

Toteuma 31.12.2019 

 
Toimenpiteet ohjataan 
lähetekäytännöllä Fors-
san sairaalaan. Informoi-
daan omaa henkilöstöä 
sekä Kanta-Hämeen 
keskussairaalaa meillä 
tehtävistä toimenpiteistä 

 
Vuoden 
2019 ke-
vään aika-
na 

 
POKI toimenpiteiden 
määrien tarkastelu kuu-
kausittain sekä johtotii-
missä. Määrä kasvaa 
kuukausittain 

 
Toteutui. POKI toimenpi-
teiden määrä on lisään-
tynyt. 

 
 
 
Ajanvarauspoliklinikka 
toiminnan säilyminen 
monipuolisena 
 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoiteta-
so 

Toteuma 31.12.2019 

 
Vastataan seudun potilai-
den tarpeeseen eri eri-
koisalojen ajanvarauspo-
liklinikka toiminnoilla 

 
Vuoden 
2019 aika-
na 

 
Ajanvarauspoliklinikoiden 
määrä pysyy samalla 
tasolla kuin vuonna 
2018, tarkastellaan osa-
vuosikatsauksessa 

 
Toteutui. Ajanvarauspoli-
klinikoiden määrä on 
pysynyt suurin piirtein 
samana. 

 
 
 
Perusterveydenhuollon  
ja suun terveydenhuol-
lon hyvä saatavuus 
 
 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoiteta-
so 

Toteuma 31.12.2019 

 
Perusterveydenhuollon 
sekä suun terveydenhuol-
lon puolella lääkärirekry-
tointi sujuvaa 

 
Vuoden 
2019 aika-
na 

 
Kiireettömään hoitoon 
pääsyn seuranta  sekä 
virkapohjien muutos 
tarvittaessa, tarkastel-
laan osavuosikatsauk-
sessa 

 
Hyvä hoidon saatavuus 
toimii perusterveyden-
huollossa sekä suun 
terveydenhuollossa. 

 
 
 
Yhteydensaanti palve-
luihin helppoa   
 
 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoiteta-
so 

Toteuma 31.12.2019 

 
Tele Q järjestelmän käyt-
tö ja palvelua käyttävien 
asiakkaiden / potilaiden 
ohjaaminen sekä neuvon-
ta palvelun käyttöön 

 
Vuoden 
2019 aika-
na 

 
Vastattujen puheluiden 
määrä sekä aikaviive, 
tarkastellaan johtotiimis-
sä sekä osavuosikatsa-
uksessa 

 
Toteutui. Puheluiden 
määrä oli 128 654 ja 
niiden tavoitettavuus oli 
100%.  

 
 
 
Asiakkaat/potilaat 
tyytyväisiä saamaan 
palveluun 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoiteta-
so 

Toteuma 31.12.2019 

 
Jatkuva asiakaspalaute-
järjestelmä on käytössä  

 
Jatkuva 
seuranta 

 
Palautteet käsitellään 
määräajoin yksiköissä  ja 
sovitaan korjaavat toi-
menpiteet. Palautteiden 
käsittely johtotiimeissä 

 
Palautteet on pyritty 
käsittelemään määrä-
ajassa järjestelmästä ja 
tehty tarvittavat toimenpi-
teet.  Johtotiimissä käsit-
tely jäänyt vähäiselle. 

 
 
 
Henkilöstö osaavaa ja 
pysyvää 
 
 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoiteta-
so 

Toteuma 31.12.2019 

 
Mahdollistetaan koulutuk-
siin osallistuminen koulu-
tussuunnitelman mukai-
sesti 

 
Vuoden 
2019 aika-
na 

 
Toteutuneiden koulutus-
ten määrä, tarkastelu 
osavuosikatsauksessa 
 

 
Yksiköissä koulutuksiin 
osallistuttu suunnitellusti 
laaditun suunnitelman 
mukaan. 

 
 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoiteta-
so 

Toteuma 31.12.2019 
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Tuloksellisuustavoite 
 
 

 
Palvelualue pysyy talous-
arviossa, yksiköt tuottavat 
suoritteita 

 
Vuoden 
2019 aika-
na 

 
Suoritetoteumien määrän 
seuranta, talousarvio ei 
ylity eikä suoritteet alitu, 
tarkastelu osavuosikat-
sauksessa 

 
Toteutui. Talouarvioraa-
missa on pysytty suurelta 
osin, suoritteita seurattu.  

 
 
 
Asiakkaiden/potilaiden 
informointi ja markki-
nointi  
 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoiteta-
so 

Toteuma 31.12.2019 

 
Info tv käyttö pääterveys-
asemalla sekä päivystyk-
sen että kanttiinin tiloissa 

 
Vuoden 
2019 ke-
vään aika-
na 

 
Asiakaskokemusten 
kerääminen, tarkastelu 
johtotiimissä  

 
Info ruuduissa on ollut 
nähtävillä päivitettyä 
tietoa hyvinvointikuntayh-
tymän toiminnosta. 

 

 
 

Suoritetoteuma 1.1. – 31.12.2019 
 
  

  

Perusterveydenhuolto

Toteuma Suunnite Toteuma Toteutumis%

2018 2019 2019

Avohoito

- avosairaanhoito, käynnit 56 731 60 000 54 725 91,2

- avosairaanhoito, puhelut 17 590 18 000 21 937 121,9

Erityistoiminnot

- välineneuvonta, käynnit 612 700 832 118,9

- ravitsemusterapia 221 200 150 75,0

Osaamiskeskus

Intensiivikuntoutus

- hoitopäivät 4 997 5 200 5 384 103,5

- hoitojaksot 177 300 226 75,3

Jaksottaishoito

- hoitopäivät 296 450 617 137,1

- hoitojaksot 28 40 66 165,0

Saattohoito

- hoitopäivät 537 750 272 36,3

- hoitojaksot 16 30 18 60,0

Kuntoutus

- yksilöterapiatapahtumat 14 907 15 500 13 892 89,6

Suun terveydenhuolto

- käynnit 47 033 50 000 45 082 90,2

Terveysvalvonta

- terveysvalvonnan tarkastus 1 393 1 300 1 214 93,4

- eläinlääkintähuolto, käynnit 5 240 5 500 5 416 98,5

- eläinsuojelu, maksava asiakas 56 55 112 203,6

     - eläinsuojelu, eläin 87 147

Someron terveysvalvonta

- tarkastus 611 700 660 94,3

- eläinlääkintähuolto, käynnit 2 991 2 950 2 814 95,4
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Erikoissairaanhoito

Toteuma Suunnite Toteuma Toteutumis%

2018 2019 2019

Päivystys 17 986 18 500 16 807 90,8

Kirurgia

- pkl-käynnit 5 922 6 000 5 468 91,1

- lähetteet 3 538 3 775

- hoitopäivät 5 867 5 500 4 988 90,7

- hoitojaksot 1 124 1 200 1 054 87,8

Sisätaudit

- pkl-käynnit 6 047 6 200 7 109 114,7

- avosairaala 3 696 3 700 3 788 102,4

- lähetteet 3 979 4 374

- hoitopäivät 10 477 11 000 8 574 77,9

- hoitojaksot 2 299 2 300 1 948 84,7

Naistentaudit

- pkl-käynnit 1 087 1 100 1 077 97,9

- lähetteet 623 661

- hoitopäivät 8 20 9 45,0

- hoitojaksot 2 10 9 90,0

Synnytykset

- pkl-käynnit 319 400 128 32,0

- lähetteet 196 83

Lastentaudit

- pkl-käynnit 1 489 1 600 1 451 90,7

- lähetteet 523 465

Dialyysi

- käynnit 2 369 2 600 1 757 67,6

Neurologia

- käynnit 865 870 890 102,3

- lähetteet 485 453

Onkologia

- käynnit 1 233 1 200 1 276 106,3

- lähetteet 181 108

Korvataudit

- käynnit 550 550 511 92,9

- lähetteet 428 438

Ihotaudit

- käynnit 633 650 696 107,1

- valohoitokäynnit 550 700 765 109,3

- lähetteet 421 442

Silmätaudit*

- käynnit 511

- lähetteet 584

Laboratoriotutkimukset 350 404 355 000 337 857 95,2

Röntgentutkimukset, joista 24 910 26 000 23 566 90,6

- magneettitutkimukset 2 316 2 500 2 168 86,7

Polikliininen kirurgia 662 800 948 118,5

Välinehuolto

- toimitetut tuotteet 18 883 20 000 18 394 92,0

* uusi poliklinikka
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2.1.4 Mielenterveys- ja päihdetyön palvelualue 

 
 

Mielenterveystyön peruspalvelut ovat osoittautuneet tarpeellisiksi ja toimiviksi. Aikuis-
psykiatrian lähetteet käsiteltiin ja hoidot käynnistettiin hoitotakuun puitteissa. Toimin-
nan kulut eivät ylittyneet. Hoidollisia ryhmiä toteutettiin yli organisaatiorajojen.  Lähet-
teet mahdollisten kehityksellisten neuropsykiatristen ongelmien selvittelyyn ovat li-
sääntyneet viime vuosina. Vuoden 2019 aikana laadittiin ohjeistus lähettämisindikaa-
tioista sekä tutkimuskäytännöstä. Aloitettiin myös työskentely kivunhoidon ja toimin-
nallisten häiriöiden hoidon kehittämiseksi yksikössämme. Lääkepoliklinikalla ja Purola 
B:ssä oli aiempaan tapaan vilkasta, sen sijaan Purola A:ssa tulee tarpeelliseksi nyky-
aikaistaa toimintaa. Perinteiset päiväkäynnit eivät motivoi nuoria kuntoutujia riittävästi. 
Psykiatrian osaston 11 paikkalukua pienennettiin vuoden 2019 alussa kolmella paikal-
la niin että käyttöön jäi 10 psykiatrista ja 4 yleislääketieteen sairaansijaa. Hoitopäivien 
toteuma on nyt 90 % painottuen psykiatrisiin hoitopäiviin. Osasto oli kesällä suljettuna 
5 viikkoa ja jouluna 6 vrk. Uutena toimintana aloitettiin helmikuussa päihdekuntoutus, 
jota toteutui 32 jaksoa. Vuoden 2019 lopulla käynnistyi selvitys osasto 11 toiminnan 
jatkumisen mahdollisuuksista ja edellytettävistä toimenpiteistä. 
 
A-klinikkapalveluiden kysyntä on korkealla tasolla ja käyntejä oli 11 146. Korvaushoi-
toasiakkaiden määrä on kasvanut osin muuttoliikkeen seurauksena. Kun vuonna 
2018 hoidossa oli 23 asiakasta, oli heitä vuoden 2019 aikana 37. Korvaushoidossa on 
kolmoisdiagnoosipotilaita, joilla on ollut tarvetta myös kotiin vietäviin palveluihin. A-
klinikan lääkekulut ylittyivät. Lääkekustannusten kasvu johtuu korvaushoidon lisään-
tymisestä ja kesällä käyttöön otetusta uudesta lääkemuodosta. Injektiona annettava 
korvaushoitolääke kerran viikossa tai kuukaudessa, tulee vähentämään korvaushoi-
toasiakkaiden kontakteja pidemmällä aikavälillä.  
 
A-klinikan näkökulmasta Psykiatrian osaston päihdeyksikössä aloitettu päihdekuntou-
tus on toteutunut hyvin ja vastannut asukkaiden tarpeisiin. Huumekatkaisuhoito on 
pääosin toteutettu omana toimintana päihdeyksikössä ja ostopalvelu Salon vieroitus-
hoitoyksiköstä väheni.   
 
Lääkäripalvelu kilpailutettiin ja tehtiin ostopalvelusopimus Addiktum Oy:n kanssa. A-
klinikan vuokrasopimus irtisanottiin ja muuttoa helmikuussa 2020 terveysasemalla 
vapautuvaan tilaan alettiin suunnitella.  
 
Forssan seudun ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelma vuosille 2019–2021 
valmistui, EHKÄPÄ- Ehkäisevä päihdetyö kuuluu kaikille. Ehkäisevän päihdetyön yh-
dyshenkilöverkosto organisoi yhteistyössä FAI:n opiskelijoiden kanssa huhtikuussa 
ostokokeet. Vähittäiskaupan ikärajavalvonta on parantunut ja tiukentunut verrattaessa 
vuosina 2010 ja 2014 tehtyihin ostokokeisiin. Toisen asteen oppilaitoksissa järjestet-
tiin perhepalveluiden palvelualueen ja oppilaitosten kanssa yhdessä Ehkäisevän 
päihdetyön messutapahtuma ”Mitä sä tiedät- päihteet ja hyvinvointi”. 
  
Kanta-Hämeen mielenterveysomaiset ry FinFamin järjestämissä neljässä teemaillas-
sa oli mukana työntekijä A-klinikalta ja Purolasta. A-klinikan palveluohjaaja toimi Fin-
Famin työparina OmaisenABC – ryhmässä. 
 
Lasten- ja nuorisopsykiatrian palveluiden kysyntä jatkui vilkkaana v. 2019.  Lähetteitä 
molemmille poliklinikoille tuli enemmän kuin v. 2018. Nuorisopsykiatrian osa-aikainen 
(50 %) erikoislääkärin virka ja määräaikainen (9/2019 lähtien) sairaanhoitajan toimi 
sekä lastenpsykiatrian osa-aikainen (80%) sairaalalääkärin (9/2019 lähtien) toimi 
osoittautuivat välttämättömiksi, jotta lisääntyneeseen palveluiden kysyntään pystyttiin 
vastaamaan  hoitotakuun puitteissa. 
 
Lastenpsykiatrian poliklinikalla jatkettiin perustyön lisäksi yhteistyössä lastensuojelun 
kanssa kiintymyskeskeisen perhehoidon-projektissa kehitettyjä biologisten vanhempi-
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en kriisitapaamisia ja ns. KESY -neuvolan toimintaa (sijoitetuille lapsille ja sijaisvan-
hemmille). Lisäksi lastenpsykiatrian poliklinikalla toteutui SISU-ryhmä vv. 2018–2019 
sijaisperheen biologisille lapsille sekä ryhmä erityislasten sisaruksille vv. 2019–2020. 
SISU- ryhmästä julkaistiin artikkeli PERHETERAPEUTTI-lehdessä 8/2019. Syksyllä 
2019 alkoi ostopalveluna psykoterapiaryhmä pakko-oireisille lapsille. 
 
Nuorisopsykiatrian poliklinikalla perustyön lisäksi aloitettiin terapiaryhmä ahdistuneille 
nuorille syksyllä 2019. Tämä ryhmä jatkuu kesään 2020. Nuorisopsykiatrian poliklini-
kan työryhmä on jatkanut myös nuorten matalan kynnyksen palveluiden suunnittelua 
yhdessä nuorten parissa toimivien yhteistyötahojen kanssa, mikä jatkunee erillisenä 
prosessina v.2020. 
 
Talousarvion toteutuminen (1 000 €) 

 

 
TA Toteutuma Poikkeama 

    MIELENTERVEYS- JA  
PÄIHDETYÖ 

  Toimintatuotot 1 886 1 866 -20 

 josta sisäiset 0 0 0 

Toimintakulut -5 765 -5 561 204 

 josta sisäiset -200 -104 96 

Toimintakate -3 879 -3 695 184 

Poistot 0 0 0 

 
 
 

Asia / Tavoite  

 
 
 
Oman palvelutuotan-
non kehittäminen lähi-
palveluna 
 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoite-
taso 

Toteuma 
31.12.2019 

 
Matalan kynnyksen palvelujen 
kehittäminen yhteistyössä eri 
toimijoiden kanssa 
 

 
V. 2019 

 
Kehittämissuunnitelma 
on laadittu yhteistyöta-
hon kanssa. Pilotoinnin 
seuranta.  

 
Ei toteutunut 

 
 
 
Henkilöstön osaamisen 
kehittäminen/tukeminen 
 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoite-
taso 

Toteuma 
31.12.2019 

 
Osaamisen nykytilanne/tarpeet 
kartoitetaan. Laaditaan koulu-
tussuunnitelma. Tuetaan sekä 
toiminnassa olevien että uusien 
menetelmien käyttöä. 
 

 
V. 2019 

 
Suunnitelma valmiina. 
Työnohjausten seuran-
ta. Kehityskeskustelu-
jen toteutuminen. 

 
Toteutui 

 
 
 
Palvelualueen arvioin-
timenetelmien kehittä-
minen  
 
 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoite-
taso 

Toteuma 
31.12.2019 

 
Valitaan käytettävissä olevista 
arviointimenetelmistä sopivim-
mat ja otetaan ne käyttöön.  
Tavoitteina mm. työajan käytön, 
hoidon tuloksellisuuden, potilas-
tyytyväisyyden seuran-
ta/arviointi. 
 

 
V. 2019 aikana.  

 
Arviointimenetelmät 
valittu.  

 
Toteutui 

 
 
 
Talousarvion toteutu-
minen suunnitelmalli-
sesti 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoite-
taso 

Toteuma 
31.12.2019 

 
Toteumaa seurataan kuukausit-
tain ja käynnistetään tarvittavat 
toimenpiteet.  
 

 
V. 2019 

 
Talousarvion seuranta 
johtotiimissä. 

 
Toteutui 
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SUORITETOTEUMA 1.1. - 31.12.2019 

   

      

      
  

 
 
 
 

Mielenterveystyö

Toteuma Suunnite Toteuma Toteutumis%

2018 2019 2019

Aikuispsykiatria

- pkl-käynnit 17 028 17 200 16 552 96,2

  joista poliklinikka 5 718 6 200 5 697 91,9

  joista os 11 2 512 1 800 2 187 121,5

  joista tehostettu avohoito 8 798 9 200 8 668 94,2

- lähetteet 657 699

- hoitopäivät vuodeosastolla 3 395 4 000 3 599 90,0

  joista yleislääketieteen hpvt 480 550 410 74,5

- hoitojaksot 407 400 435 108,8

Lasten- ja nuortenpsykiatria

- lastenpsykiatriakäynnit 1 363 1 200 1 622 135,2

- lähetteet 60 64

- nuorisopsykiatriakäynnit 2 084 2 400 2 698 112,4

- lähetteet 119 115

Mielenterveystyön peruspalvelut

- mipa-sairaanhoitaja, käynnit 1 928 1 300 1 894 145,7

- psykologitoiminta, käynnit 234 180 174 96,7

A-klinikka

- käynnit 10 754 9 000 11 146 123,8
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2.1.5 Aikuissosiaalityön palvelualue 
 

Aikuissosiaalityön palvelualueelle kuuluvat aikuisten sosiaalityön palvelut, terveyden-
huollon sosiaalityön palvelut, rikos- ja riita-asioiden sovittelu sekä vammaispalvelut 
sisältäen asumispalvelut, päivätoimintapalvelut ja muut vammaispalvelut. Talous- ja 
velkaneuvonta siirtyi oikeusapu- ja edunvalvontapiirien hoidettavaksi talous- ja velka-
neuvonnasta annetun lain (813/2017) nojalla 1.1.2019 alkaen, joten kyseinen palvelu 
ei enää kuulu kuntayhtymän järjestämiin palveluihin.  
 
Aikuisten sosiaalityö sisältää muun muassa neuvontaa, ohjausta, aktivointisuunnitel-
mien tekemistä, sosiaalista kuntoutusta, työllistämis- tai koulutustoimenpiteisiin oh-
jaamista sekä täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen käsittelyä ja välitystilien 
hoitamista. Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä kun-
tien työllistämispalvelujen kanssa. Aikuissosiaalityön tulosyksikön jatkuva painopiste 
on työttömyyden vähentämiseen liittyvien palvelujen kehittäminen yhteistyössä kunti-
en työllisyyspalvelujen, TE-toimiston ja muiden toimijoiden kanssa. Työvoiman palve-
lukeskuksen toiminta on osa Kanta-Hämeen monialaista palvelukeskusta ja MYP:n 
palveluja on kehitetty Kanta-Hämeessä yhteisen johtajan ja johtoryhmän johdolla. 
Vuonna 2019 Forssan seudulla aloitettiin työttömyyden hoidon seudullisen ekosys-
teemin kehittäminen ja mukana on ollut kaikki kunnat, Te-toimisto, Kela, oppilaitokset 
ja FSHKY. Työryhmän työskentely jatkuu vuonna 2020. Forssan nuorten palvelut on 
hoidettu keskitetysti Forssan kaupungin perustamassa Ohjaamossa, jossa aikuis-
sosiaalityöstä mukana on ollut sosiaaliohjaaja ja nuorisoneuvoja. Muiden kuntien 
osalta nuorten palvelut ovat kuuluneet aikuissosiaalityöntekijöille. 
 
Kotouttamistyöhön kuuluu kiintiöpakolaisten, turvapaikan saaneiden ja perheenyhdis-
tämisten myötä tulleita asiakkaita. Kotouttamistyössä työskentelee kolme työntekijää 
keskitetysti. Kotouttamistyötä tekevät kuitenkin kaikki palvelualueen työntekijät työn-
jaon mukaisesti. Vuonna 2019 kaikilla seudun kunnilla oli voimassa kiintiöpakolaisten 
vastaanottosopimus ELY-keskuksen kanssa. 
 
Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun tarve on ollut kasvussa jo useamman 
vuoden ajan ja Forssan seudun hyvoinvointikuntayhtymä on ollut mukana maakunnal-
lisessa mielenterveysasiakkaiden asumispalvelukilpailutuksessa. Lisäksi aikuissosi-
aalityö on tehnyt yhteistyötä Forssa Asunnot OY:n kanssa ja Saksankujalle perustet-
tiin tukiasumisyksikkö syksyllä 2019, Yksikössä on 10 asuntoa, josta yksi on väliaikai-
seen asumiseen tarkoitettu kriisiasunto. Yksikön kaikki asunnot olivat käytössä loppu-
vuonna 2019 ja yksikön laajentamista suunnitellaan vuonna 2020. Keskeisenä paino-
pisteenä on asiakkaiden osallisuuden ja elämänhallinnan tukeminen mm. aikuissosi-
aalityön asumisen ohjaajan tuella.  
 
Terveydenhuollon sosiaalityön palvelut on hoidettu keskitetysti kuten tähänkin asti. 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu on Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hallin-
noimaa palvelua ja sovittelun ohjaajat toimivat koko Kanta-Hämeen alueella. Vapaa-
ehtoisia sovittelijoita on koulutettu tarpeen mukaan. Rikos- ja riita-asioiden sovittelun 
rahoitus tulee THL:ltä. Rikos- ja riita-asioiden sovittelutoimistossa on ollut henkilöstö-
vaihdoksia vuonna 2019. 
 
Kehitysvammahuollossa on omia asumisyksiköitä Forssassa, Tammelassa ja Ypäjällä 
ja lisäksi on ostettu asumispalveluja yksityisiltä palveluntarjoajilta. Jokioisilla, Fors-
sassa ja Ypäjällä on päivätoimintayksiköt, joissa on tarpeen mukaan kaikkia seudun 
kehitysvammaisia asiakkaita, jotka ko. palvelua tarvitsevat. Kehitysvammaisten työ-
toiminta on ostettu seudulla asuville asiakkaille Forssan kaupungilta (Aktiivi). Lisäksi 
on järjestetty kehitysvammaisten lasten loma-ajan hoitoa sekä tilapäishoitoa, joiden 
tarve on ollut seudulla kasvussa. Jokioisille valmistui vuoden 2019 lopulla 15 asiak-
kaan tehostetun asumispalvelun yksikkö kehitysvammaisten palvelusäätiön rakennut-
tamana ja asukkaat pääsevät muuttamaan yksikköön helmikuussa 2020.  Palveluoh-
jaus on keskeisessä roolissa kehitysvammahuollossa ja palvelu on keskitetty kolmelle 
työntekijälle. 



       
  

 

31 

 
Forssan seutu on mukana maakunnallisen kuljetuspalvelukeskuksen toiminnassa ja 
kuljetuspalvelujen keskitetystä välityksestä vastaa Tampereen Aluetaksi Oy. Maa-
kunnallisen kuljetuspalvelukeskuksen välitettäviin kuljetuksiin kuuluvat vaikeavam-
maisten kuljetukset, sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset ja terveydenhuoltolain 
mukaiset kiireettömät taksilla tehtävät potilassiirrot. Reklamaatioita tuli alkuvuonna 
odotusajoista ja taksien saatavuuteen liittyen. Reklamaatioiden määrät kuitenkin vä-
henivät loppuvuonna. Kaikkien kuntien osalta kuljetuspalvelujen kustannukset piene-
nivät keskitetyn kuljetuspalvelujärjestelmän myötä (yhteensä n. 200 000 €). Vam-
maispalveluissa henkilökohtaisen avun palvelutarve on ollut  edelleen kasvussa ja 
palvelun turvaamiseksi on käytetty myös ostopalveluja, jotka on kilpailutettu. 
 
Vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa on paljon subjektiivisia oikeuksia eli 
palvelut on pakko myöntää, mikäli laista tulevat kriteerit asiakkaan kohdalla täyttyvät. 
Vammaispalveluissa jouduttiin ostamaan myös vuonna 2019 kalliita erityispalveluja, 
mutta muista palvelutarvemuutoksista johtuen määrärahat eivät kuitenkaan ylittyneet 
kokonaisuutena. Palvelualueen talousarvio jäi noin 170 000 ylijäämäiseksi, johon vai-
kutti mm. kuljetuspalvelukustannusten vähentyminen. 

 
 
 

Talousarvion toteutuminen (1 000 €) 
 

 
TA Toteutuma Poikkeama 

AIKUISSOSIAALITYÖ 
   Toimintatuotot 1 400 1 593 193 

 josta sisäiset 0 8 8 

Toimintakulut -14 217 -14 481 -264 

 josta sisäiset -38 -104 -66 

Toimintakate -12 817 -12 888 -71 

Poistot -2 -2 0 
 
 
Asia / Tavoite   

 
 
 
Asumisen ja muun elämän-
hallinnan tukeminen varhai-
sessa vaiheessa asiakkai-
den palvelutarpeiden mu-
kaisesti sekä asumisratkai-
sujen monipuolistaminen 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen ta-
voitetaso 

Toteuma 
31.12.2019 

 
Tukiasumistoiminnan 
kehittäminen yhteis-
työssä muiden toimi-
joiden kanssa 

 
Vuosi 2019 

 
Tukiasumispalvelu-
toiminta on käynnis-
tetty. 
 
SHL-
asumispalvelujen 
ostopalvelumäärä-
rahat eivät ylity. 
 

 
Tukiasumistoiminta on 
käynnistynyt syyskuus-
sa 2019.   
 
SHL-ostopalvelut ylit-
tyivät n. 318 000 € 

 
 
 
TLP-työmenetelmän syste-
maattinen 
käyttöönotto 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen ta-
voitetaso 

Toteuma 
31.12.2019 

 
Lapset puheeksi - 
työmenetelmä on 
osana aikuissosiaali-
työn 
palveluprosessia  

 
Vuosi 2019 

 
Kaikki lapsiperhei-
den kanssa 
työskentelevät ovat 
saaneet 
koulutuksen mene-
telmän 
käyttöön 
 
Lapset puheeksi - 
keskustelujen ja 
tehtyjen 
neuvonpitojen mää-
rä on suurempi kuin 

 
Työntekijöitä koulute-
taan koko ajan, koska 
työntekijät ovat vaihtu-
neet.   
 
 
 
 
Lapset puheeksi- kes-
kusteluja on käyty v. 
2018      28 kpl  
v. 2019      14 kpl.  
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vuonna 2018 
 

Neuvonpitoja on ollut v. 
2018     7 kpl  
v. 2019     16 kpl. 
 
Eli tavoite on neuvonpi-
tojen osalta toteutunut. 
 

 
 
 
Maakunnallisen kuljetuspal-
velukeskuksen toiminnan 
vakiinnuttaminen  
 
 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen ta-
voitetaso 

Toteuma 
31.12.2019 

 
Asiakaspalautteiden 
pohjalta joko rekla-
mointi tai postiivisen 
palautteen anto. 

 
Vuosi 2019 

 
Asiakkaat saaneet 
asianmukaista kul-
jetuspalvelua. Ne-
gatiivisten palaut-
teiden määrää seu-
rataan ja niihin on 
reagoitu. 

 
Makupan palvelu va-
kiintuntunut, Negatiivi-
sia palautteita keski-
määrin 1-2 / kk. Palaut-
teet käsitelty asianmu-
kaisesti. 

 
 
 
Kehitysvammaisten palve-
luasumisen palveluseteli 
mahdollistaa asiakkaan 
valinnanvapautta itse tuotet-
tujen palvelujen vaihtoeh-
doksi 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen ta-
voitetaso 

Toteuma 
31.12.2019 

 
Palvelusetelisääntö-
kirjan valmistelu ja 
käyttöönotto 
FSHKY:n alueel-
la.Määritellään pal-
velusetelien arvo eri 
tasoiselle palvelun-
tarpeelle. 
 

 
Vuoden 2019 
elokuuhun 
mennessä. 

 
Palvelusetelit otettu 
käyttöön kehitys-
vammaisten palve-
luasumisessa. 

 
Palvelusetelisääntökirja 
tehty ja otettu käyttöön.  
Yksi palveluntuottaja 
ilmoittautunut palve-
lusetelituottajaksi 

 
 
 
Palvelut tuotetaan 
taloudellisesti ja suunnitel-
mallisesti 
 
 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen ta-
voitetaso 

Toteuma 
31.12.2019 

 
Panostetaan kilpailu-
tusten onnistumiseen 
ja sopimusneuvotte-
luihin eri palveluissa. 
Mietitään yhteisiä 
ratkaisuja toisten 
palvelualueiden ja 
muiden toimijoiden 
kanssa. 
 

 
Vuosi 2019 

 
Talousarviossa ei 
tule ylityksiä. 
 

 
Palvelualueen talous-
arviossa ei tullut ylitystä 
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2.1.6 Vanhuspalvelujen palvelualue 
 

Palvelualueen toiminnan lähtökohtana on toteuttaa ikääntyvälle väestölle ja muille 
seudun kuntalaisille sen vastuualueelle kuuluvat palvelut, ohjaus ja neuvonta voimas-
sa olevan lainsäädännön ja suositusten mukaisesti sekä seudullisten ikäihmisten pal-
veluja koskevien tavoitteiden suuntaisesti. 
 
Vanhuspalvelujen palvelualueella varaudutaan ikääntymisen suhteellisen osuuden 
kasvaessa väestössä palvelutarpeen kasvuun ja sen hallintaan. Kuntalaisten palve-
luiden tarve yleensä kasvaa 80 ikävuoden jälkeen. Forssan seudulla 80–89 -vuotiaita 
henkilöitä on vuonna 2025 14 % enemmän kuin vuonna 2015, vastaavasti yli 75 -
vuotiaita 36 % enemmän. Palvelutarpeen kasvuun varautumisen ja sen kasvun hallin-
tana pyrkiminen edellyttää palvelu- ja toimintarakenteiden muutosta sekä palvelualu-
eella että koko kuntayhtymässä ja palveluiden painopisteen siirtämistä tukemaan 
ikääntyneen hyvää arkea kotona. Tätä muutosta on pohjustettu, suunniteltu ja mah-
dollisuuksien mukaan toteutettu vuoden 2019 aikana. 
 
Sekä kotihoidossa että asumispalveluissa käynnistyivät kuntoutumis- ja arviointijaksot 
lokakuussa 2019. Tämä merkitsi kotihoidon osalta sitä, että tulosyksikköön saatiin 
ensimmäistä kertaa omaa kuntoutushenkilöstöresurssia. 
 
Kotihoidossa ei toteutunut etäkäyntien käyttöönotto vuoden 2019 aikana. Omaishoi-
dossa asiakkaiden vapaapäiviä ei siirtynyt perhehoitoon entistä volyymia enempää. 
 
RAI-soft mittaristo otettiin käyttöön palvelualueella vuoden aikana aloittaen siihen liit-
tyvä massiivinen koulutus- ja käyttöönottoprojekti asiakas- ja palveluohjauksesta sekä 
kotihoidosta. Palvelusetelien tarjoamismahdollisuus asiakkaille vaihtoehtona järjestää 
pitkäaikaista tehostetttua palveluasumista astui voimaan keväällä 2019. Asiakas- ja 
palveluohjauksen tulosyksikkö kehitti uutta toimintamalliaan koko vuoden 2019 ajan 
systemaattisesti valmistautuessaan kokonaisvaltaiseen muutokseen. 
 
Asumispalveluissa tavoitteena oli vähentää pitkäaikaisen laitospalvelun osuutta ja siir-
tää laitospalveluyksiköiden painopistettä arvioivaan ja kuntouttavaan suuntaan. Mer-
kittävä muutos asumispalveluiden palvelutuotannossa oli lisäksi Humppilan Mäntyrin-
teen palvelukeskuksen toiminnan päättyminen kesällä 2019 ja Kertun Kammarin te-
hostetun palveluyksikön toiminnan lakkaaminen marraskuun alusta 2019. Yhteensä 
tulosyksikön ympärivuorokautisten paikkojen määrä väheni vuoden aikana 54:llä pai-
kalla eli noin 13 % lähtötilanteesta. 

 
 

Talousarvion toteutuminen (1 000 €) 
 

 
TA Toteutuma Poikkeama 

    VANHUSPALVELUT 
   Toimintatuotot 9 242 9 168 -74 

 josta sisäiset 0 24 24 

Toimintakulut -36 527 -36 313 214 

 josta sisäiset -433 -793 -360 

Toimintakate -27 285 -27 145 140 

Poistot 0 -1 -1 
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Asia / Tavoite   

 
 
 
Palvelurakenteen paino-
piste on kotona asumista 
tukevissa palveluissa 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen 
tavoitetaso 

Toteuma 
31.12.2019 

 
Siirretään palveluiden 
painopistettä tukemaan 
asiakkaiden kotona 
asumista 

 
Teknologian hyödyn-
täminen osana asiak-
kaan palvelukokonai-
suutta 

 
2019 - 2020 

 
Muutos on eden-
nyt tulosyksiköi-
den tavoitteiden 
mukaisesti. 

 
Uutta toimintaa 
tukevaa teknolo-
giaa on otettu 
käyttöön. 
 

 
Kuntoutumis- ja arvioin-
tijaksot on otettu käyt-
töön tavoitteiden mu-
kaisesti. 

 
Sävelsirkku –palvelu on 
otettu käyttöön 
12/2019. 

 
 
 
Asiakas- ja palvelupro-
sessien kehittäminen 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen 
tavoitetaso 

Toteuma 
31.12.2019 

 
Vahvistetaan tiedolla 
johtamisen osaamista 
esim. vertaiskehittämi-
sellä  

 
2019 

 
RAI-soft –
järjestelmä on 
käytössä 
 

 
Toteutunut.  
Lisäksi kotihoito on 
liittynyt NHG:n vetä-
mään vertaiskehittämi-
sen verkostoon vuoden 
aikana.  
Palveluohjauksessa ja 
kuntoutumis- ja arvioin-
tijaksoihin liittyen on 
tiedon keräämistä kehi-
tetty ja systematisoitu 
palvelualueen sisäises-
ti. 
 

 
 
 
Asukkailla on mahdolli-
suus saada kotona asu-
mista tukevia asiakasläh-
töisiä ohjaus- ja neuvon-
tapalveluja 
 
 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen 
tavoitetaso 

Toteuma 
31.12.2019 

 
Kehitetään asiakasläh-
töisiä ohjaus- ja neu-
vontapalveluja 

 
 

Organisoidaan arviointi- 
ja kuntoutusjaksot 
kotihoitoon ja asumis-
palveluihin. 

 
2019 - 2020 

 
Asiakaslähtöinen 
ohjaus- ja neuvon-
tapalvelu on 
käynnistynyt 
 
Arviointijaksoilla 
olleiden asiakkai-
den lukumäärä 

 
On suunniteltu mutta 
toteuttaminen siirtyy 
vuodelle 2020 
 
 
Kuntoutusmis- ja arvi-
ointijakson asiakkaiden 
lukumäärä loka-
joulukuussa 2019: 23 
hlöä kotiin toteutetuissa 
jaksoissa ja 11 hlöä 
asumispalveluissa 
alkaneissa jaksoissa 

 

 
 
 
Lyhytaikainen perhehoito 
oin mahdollisuus omais-
hoidossa oleville asiak-
kaille 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen 
tavoitetaso 

Toteuma 
31.12.2019 

 
Tiivis yhteistyö perhe-
hoitoyksikkö Kanervan 
kanssa.  
Koulutus FSHKY:n 
alueella niin, että tarjol-
la olisi myös perhehoi-
tajan kotona annettavia 
palveluja. 
 

 
2019 - 2020 

 
Perhehoidossa 
olleiden omais-
hoidettavien mää-
rä. 
Perhehoitajien 
määrä. 

 
Viisi omaishoidon asia-
kasta on käyttänyt 
perhehoitoa (päivätoi-
mintatyyppinen) vuo-
den aikana. 
Perhehoitajia on seu-
dulla vuoden lopulla 
kaksi hlöä. 

 
 
 
Tuetaan kotona asumista 
 
 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen 
tavoitetaso 

Toteuma 
31.12.2019 

 
Käynnistetään arviointi- 
ja kuntoutusjaksot 
ennen säännöllisen 
kotihoidon piiriin siirty-
mistä. 
 
Käynnistetään intensii-
vikuntoutus 

 
2019 - 2020 

 
Jokaisella asiak-
kaalla on arviointi-
jakso ennen 
säännöllisiä palve-
luja 

 
Kotikuntoutukses-
sa olleiden asiak-

 
Toteutunut lokakuusta 
2019 alkaen 
 
 
 
 
Ei ole toteutunut koska 
resurssien määrä on 
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 kaiden määrä ja 
% osuus 
 

riittänyt vain kuntoutu-
mis- ja arviointijaksojen 
käynnistämiseen. 

 

 
 
 
Ympärivuorokautisen 
hoivan muutoksen edis-
täminen. 
Ympärivuorokautisen 
hoivan kattavuus on 7 % 
vuoteen 2020 mennessä. 
 
 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen 
tavoitetaso 

Toteuma 
31.12.2019 

 
Vähennetään ympäri-
vuorokautisen pitkäai-
kaisen hoivan paikkoja 
hallitusti. 

 
 
 

Käynnistetään arviointi- 
ja kuntoutusjaksot 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lyhytaikaishoitoa vah-
vistetaan ja sisältöä 
kehitetään kuntoutta-
vammaksi ja kotona 
asumista tukevaksi. 
 

 
 

 
Ympärivuoro-
kautisen hoivan 
kattavuus on 8 %, 
pitkäaikaisen 
hoivan paikat 
2019 lopussa. 
 
Arviointijaksoilta 
kotiutuvat, 
%osuus 
 

 
Pitkäaikaisen ympäri-
vuorokautisen hoivan 
kattavuus oli 8,9 % 
vuoden 2019 lopussa. 

 
 
 

Yksikössä alkaneiden 
kuntoutusmis- ja arvi-
vointijaksojen asiak-
kaista 72 % on siirtynyt 
palveluiden piiriin kotiin. 
Kotona toteutettujen 
jaksojen asiakkaista 96 
% asui kotona jakson 
jälkeen apujen turvin. 
 
Toteutunut. 
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2.1.7 Perhepalvelujen palvelualue 
 
Palvelualueen tavoitteena oli vuonna 2019 lasten ja perheiden terveyden ja hyvin-
voinnin edistäminen. Tähän pyrittiin siten, että lasten ja perheiden käytössä olisi jous-
tavat ja moniammatillista osaamista ja yhteistyötä hyödyntävät palvelut. Myös säh-
köisten palvelujen mahdollisuuksia pyrittiin lisäämään. Tavoitteena oli siirtää edelleen 
toiminnan painopistettä varhaiseen tukemiseen. Sen rinnalla kehitettiin lisäksi lasten-
suojelutyön rakenteita ja sisältöä, jotta myös haavoittuvimmassa asemassa olevien 
lasten kasvu ja kehitys turvataan riittävällä tavalla. Palvelualueen toiminnassa on otet-
tu käyttöön suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti tutkimusnäyttöön perustuvia ja vai-
kuttavaksi todettuja toimintamalleja.  
 
Palvelualueen toiminnan painopiste oli vuonna 2019 perhekeskusmallin rakentami-
nen. Forssan seudun perhekeskuksen toimintoihin kuuluvat äitiys–ja lastenneuvola, 
perheneuvola, lapsiperheiden kotipalvelu, lastenvalvoja ja puheterapia. Perhekeskuk-
sen verkostoon kuuluvat lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelu, perhetyö, oppi-
lashuolto sekä lasten ja nuorisopsykiatria. Työterveyshuollon tilojen vapautumisen 
myötä aloitettiin syksyllä pääterveysaseman toisessa kerroksessa remontti tilojen 
muuttamiseksi perhekeskuksen tarpeiden mukaiseksi. Perhekeskus avautui lapsiper-
heiden käyttöön alkuvuonna 2020. Yhteisten toimitilojen myötä perhekeskuksessa 
toimivien yhteistyö tulee lisääntymään ja palvelujen yhteensovittaminen mahdollistuu 
entistä paremmin. Remontin kanssa samanaikaisesti käynnistyi myös perhekeskuk-
sen sisällöllinen kehittäminen. Työhön on osallistunut alusta alkaen työntekijöitä per-
hekeskuksen kaikista toiminnoista. Kehittäminen jatkuu edelleen vuonna 2020 LAPE-
hankkeessa valittujen perhekeskusteemojen mukaisten prosessikuvausten laadinnal-
la. Verkostomaisen perhekeskuksen toimintatavaksi aiemmin valikoitunut Lapset pu-
heeksi-toimintatapa (Tl&p) on juurtumassa lapsiperhetoimijoiden käyttöön. Vuonna 
2019 menetelmän mukaisia koulutuksia järjestettiin 11 kappaletta. Lisäksi työtapaan 
liittyvät menetelmäohjaukset, työpajat, syventävät opinnot ja buustauspäivä tavoittivat 
suuren määrän kuntayhtymän, kuntien ja kolmannen sektorin työntekijöitä. Perhekes-
kusmalliin kuului myös neuvolan terveydenhoitajien ja kuntien varhaiskasvatuksen 
henkilöstön yhteistyönä järjestämä vanhempainryhmätoiminta. Vahvuutta vanhem-
muuteen-perheryhmiä järjestettiin vuonna 2019 yhteensä neljä kertaa ja niihin osallis-
tui 18 perhettä. Netin ja puhelimen välityksellä annettavan Voimaperhe-
vanhempainohjauksen ohjelman suoritti vuonna 2019 11 perhettä. 
 
Perheoikeudelliset palvelut eli lastenvalvojatoiminta siirtyi vuoden 2019 alusta alkaen 
maakunnalliseen perheoikeudelliseen yksikköön, joka perustettiin Hämeenlinnan 
kaupungin organisaatioon. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Forssassa säilyi kui-
tenkin toimipiste, joka sijaitsee perhekeskuksessa. Toiminta käynnistyi sujuvasti ja 
kuntalaiset ovat saaneet palvelun riittävän nopeasti myös maakunnallisessa mallissa. 
Palvelualuejohtaja on osallistunut perheoikeudellisen yksikön ohjausryhmään ja sitä 
kautta toiminnan yhteiseen kehittämiseen.  

 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan lapsi –ja perhekohtaisen lastensuojelun 
piirissä olevien lasten määrä kasvaa erityisesti sijaishuollon osalta valtakunnallisesti. 
Sama kehitys näkyy myös Forssan seudulla. Sijoitusten syyt ja perheiden tilanteisiin 
vaikuttavat tekijät ovat monisyisiä, mutta sijoitusten perusteiden tarkastelu osoittaa, 
että erityisesti lasten päihdeongelmat ovat lisääntyneet sijoituksiin johtaneina syinä. 
Lisäksi lasten mielenterveysongelmat vaativat joskus psykiatrisen avohoidon ja las-
tensuojelun avohuollon lisäksi laitossijoitusta tilanteissa, joissa psykiatrinen osasto-
hoito ei ole tarkoituksenmukainen ratkaisu. Erityisesti laitoshoidon hoitovuorokausien 
määrä on kasvanut Forssan, Humppilan ja Tammelan osalta. Ulkopuolelta ostettujen 
laitossijoitusten kustannukset olivat huomattavasti suuremmat kuin talousarvioon va-
ratut määrärahat. Tammelan osalta ylitys oli noin 402 000 euroa. Ylitykseen sisältyy 
useita ennakoimattomia laitossijoituksia, perhekuntoutuksia ja olemassa olevien sijoi-
tusten lisäresurssointia. Forssan osalta palvelualueen sosiaalihuollon ylitys oli noin 
670 000 euroa. Tältä osin ylitykseen sisältyy ennakoimattomia sijoituksia ulkopuolisiin 
laitoksiin ja lastenkoti Kaarisiltaan. Humppilan osalta palvelualueen sosiaalihuollon 
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ylitys oli noin 131 000 euroa. Myös Humppilan ylitys johtuu sijaishuollon kasvaneista 
kustannuksista. Sijoituksia on tehty perhehoitoon, lastenkoti Kaarisiltaan sekä ulko-
puolisiin laitoksiin. Lisäksi lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden henkilöstökustannuk-
set olivat ennakoitua suuremmat, koska rekrytointivaikeuksien vuoksi päädyttiin 
hankkimaan sosiaalityöntekijöiden työpanosta ostopalveluna määräaikaisesti. Tämä 
kasvatti lastensuojelun kuluja kaikkien kuntien osalta. Lastensuojelun ja sijaishuollon 
piirissä olevien lasten määrän kasvuun pyrittiin vaikuttamaan lastensuojelun sisällölli-
sellä ja rakenteellisella kehittämisellä. Se jatkui systeemisen lastensuojelun mallin 
koulutuksilla ja käyttöönotolla suunnitelman mukaisesti. Uudessa työtavassa pyritään 
kohti vuorovaikutteisempaa ja kohtaavampaa lastensuojelutyötä. Yksi kuntayhtymän 
työntekijä osallistui vuonna 2019 systeemisen mallin kouluttajakoulutukseen osana 
maakunnallista suunnitelmaa. Koulutuksia järjestettiin yhteistyössä maakunnan kunti-
en kanssa ja kuntayhtymästä osallistui koulutukseen vuoden aikana kaksi tiimiä. Syk-
syllä 2019 perhesosiaalityön ja lastensuojelun rakenteita muutettiin uuden tiimimallin 
mukaisesti. Samassa yhteydessä aloitti työnsä määräaikainen perheterapeutti. Nämä 
muutokset kuuluvat olennaisesti systeemisen lastensuojelun työskentelyyn. Perhete-
rapeutin palkkakustannukset saatiin Forssan seurakunnan hallinnoimista testamentti-
varoista. Lastensuojelun systeemisen työtavan käyttöönotto on edennyt suunnitelmal-
lisesti, mutta työn vaikuttavuutta ei ole mahdollista vielä tässä vaiheessa todentaa. 
Kansainvälistä tutkimusnäyttöä mallin käytön vaikuttavuudesta on jo olemassa, mutta 
kansallinen tutkimus on vasta alkuvaiheessa. 
 
Palvelualueen tavoitteena vuodelle 2019 oli edistää henkilöstön ammatillista osaamis-
ta ja työhyvinvointia. Palvelualueen henkilöstö kouluttautui aktiivisesti uusiin työtapoi-
hin ja menetelmiin. Työhyvinvointikyselyn tulokset sitä vastoin eivät ole toteutuneet 
tavoitellulla tavalla. Huomionarvoista on, että kokemus työpaikkakiusatuksi tulemises-
ta on lisääntynyt vuoden 2017 kyselyn tuloksiin nähden. Myös kokemus työstressistä 
on jonkin verran lisääntynyt. Näiden asioiden osalta tulee palvelualueen ja erityisesti 
sen yksikköjen panostaa toimenpiteisiin. Toisaalta työmäärien lisääntyminen yli sieto-
kyvyn on laskenut kyselyyn osallistuneiden osalta. Työhyvinvointikyselyn perusteella 
palvelualueen henkilöstö on työhönsä sitoutunutta; 96 % vastaajista kokee panosta-
vansa työhönsä. Lisäksi työ on hallittavuus ja työaikoihin vaikuttamisen mahdollisuu-
det koettiin hyviksi.  
 
 
 
Talousarvion toteutuminen (1 000 €) 

 

 
TA Toteutuma Poikkeama 

    PERHEPALVELUT 
   Toimintatuotot 794 1068 274 

 josta sisäiset 0 3 3 

Toimintakulut -10 642 -11 605 -963 

 josta sisäiset -253 -235 18 

Toimintakate -9 849 -10 537 -688 

Poistot 0 0 0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



       
  

 

38 

Sopimusohjauksen suoritetoteuma 1.1. – 31.12.2019 
 

 
 
 
 
Asia / Tavoite   
 

 
Lasten, nuorten ja 
perheiden palvelut 
ovat ennaltaehkäise-
viä, terveyttä ja hy-
vinvointia edistäviä 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoitetaso Toteuma 31.12.2019 

 
Palvelualueella käyte-
tään suunnitelmalli-
sesti näyttöön perus-
tuvia menetelmiä 
(Voimaperhe, 
Friends, Vahvuutta 
Vanhemmuu-teen, 
Lapset puheeksi) 

 
2019 
 
 

 
Menetelmien käytöstä rapor-
toidaan osavuosikatsausten 
yhteydessä. 

 
Menetelmien käyttöä on 
seurattu suunnitelman 
mukaisesti. Menetelmiä 
on käytetty toiminnassa 
suunnitelmien mukaisesti 
ja ne ovat juurtumassa 
toimintaan. 
 

 Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoitetaso Toteuma 31.12.2019 

 
Lapset puheeksi -
toimintamalli on juur-
tunut seudun lapsi-
perhetoimijoi-den 
toimintaan 

 
Toteutetaan mene-
telmäkou-lutusta 
kuntayhtymän, kunti-
en ja kolmannen 
sektorin toimijoille. 
 
Kehitetään toiminta-
mallia osana verkos-
tomaista perhekes-
kus-mallia. 
 

 
2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toteutuneiden Lapset pu-
heeksi -koulutusten luku-
määrä on 10. 
 
 
Neuvonpitojen lukumäärä 
kasvaa 20 % vuoteen 2018 
verrattuna. 
 
Kuntien sivistystoimen yksi-
köt ovat laatineet Meillä 
lapset puheeksi -
prosessikuvaukset. 
 

 
Toteutuneita koulutuksia 
on 11 kpl 
 
 
 
Toteutunut. 
 
 
 
Jokioisten ja Ypäjän 
varhaiskasvatuksen 
yksiköt ovat laatineet 
kuvaukset. 
 

 

 
 
Forssan seutukunnal-
le on laadittu perhe-
keskustoimin-tamalli 
 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoitetaso Toteuma 31.12.2019 

 
Otetaan käyttöön 
verkostomaiseen 
työskentelyyn perus-
tuva perhekeskus-
toimintamalli yhteis-
työssä kuntien ja 
maakunnan kanssa. 
 

 
12/2019 

 
Toimintamalli on käyttöön-
otettu 

 
Perhekeskuksen toimin-
taa on kehitetty suunni-
telmallisesti ja fyysinen 
perhekeskus aloitti toi-
mintansa Forssan pää-
terveysasemalla alku-
vuonna 2020. 

 

 
Palvelualueen toimin-
ta on kustannusteho-
kasta 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoitetaso Toteuma 31.12.2019 

 
Talousarvion toteu-
tumista ja ennustetta 
seurataan ja arvioi-
daan kuukausittain. 
 
Kehitetään lapsibud-
jetoin-nin menetelmä 
osana talouden 
suunnittelua 

 
Kuukau-
sittain 
 
 
 
 
 
 
Vuosina 
2019-20 

 
Seuranta ja arviointi on to-
teutunut 
 
 
 
 
 
Lapsibudjetointia on mahdol-
lista hyödyntää vuoden 2020 
talousarvion valmistelussa. 

 
Seuranta ja arviointi 
on toteutunut. 
 
 
 
 
 

Kehittäminen on riippu-
vainen maakunnallisesta 
kehittämisestä. Ei ole 

Perhepalvelut

Toteuma Suunnite Toteuma Toteutumis%

2018 2019 2019

Perheneuvola ja oppilashuolto

- oppilashuolto, käynnit 2 622 2 700 2 424 89,8

- perheneuvola, käynnit 1 456 1 550 1 226 79,1

Puheterapia

- puheterapia, käynnit 1 634 1 450 1 646 113,5

Neuvola-, koulu- ja opiskeluth

- terveyden edistäminen, käynnit 35 346 33 000 34 426 104,3
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 toteutunut toistaiseksi. 

 

 
Edistetään henkilös-
tön ammatillista 
osaamista ja työhy-
vinvointia 

Toimenpide Aikataulu Mittari ja sen tavoitetaso Toteuma 31.12.2019 

 
Tarjotaan laajasti 
sisäistä koulutusta. 
Järjestetään jokai-
sessa yksikössä tyhy-
päivä 
 

 
Vuosi 2019 

 
Työterveyskyselyn tulokset 
paranevat vuoden 2017 
tuloksista jokaisella osa-
alueella. 

 
Työhyvinvointikyselyn 
tulokset eivät ole paran-
tuneet tavoitteeksi asete-
tulla tavalla.  
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2.2 Käyttötalouden toteutuminen, ulkoiset erät 
 

 

Talousarvio Toteutuma Poikkeama 

 

   

YLEISHALLINTO 
   Toimintatuotot 553 800 1 161 854,33 608 054,33 

Toimintakulut -8 139 400 -8 173 748,85 -34 348,85 

Toimintakate -7 585 900 -7 011 894,52 574 005,48 

Poistot -1 632 790 -1 683 921,85 -51 131,85 

    MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ 
  Toimintatuotot 1 885 720 1 865 827,75 -19 892,25 

Toimintakulut -5 564 600 -5 457 281,27 107 318,73 

Toimintakate -3 678 880 -3 591 453,52 87 426,48 

Poistot 0 0,01 0,01 

    TERVEYDENHUOLTO 
   Toimintatuotot 31 715 120 31 612 397,60 -102 722,40 

Toimintakulut -58 186 590 -58 516 780,31 -330 190,31 

Toimintakate -26 471 470 -26 904 382,71 -432 912,71 

Poistot 429 190 -300 656,76 -729 846,76 

    AIKUISSOSIAALITYÖ 
  Toimintatuotot 1 399 970 1 585 537,12 185 567,12 

Toimintakulut -14 178 880 -14 377 109,86 -198 229,86 

Toimintakate -12 778 910 -12 791 572,74 -12 662,74 

Poistot -1 860 -1 855,00 5,00 

    VANHUSPALVELUT 
   Toimintatuotot 9 241 800 9 144 393,98 -97 406,02 

Toimintakulut -36 093 430 -35 519 625,36 573 804,64 

Toimintakate -26 851 630 -26 375 231,38 476 398,62 

Poistot -250 -566,09 -316,09 

    PERHEPALVELUT 
   Toimintatuotot 793 600 1 065 062,56 271 462,56 

Toimintakulut -10 389 470 -11 369 802,84 -980 332,84 

Toimintakate -9 595 870 -10 304 740,28 -708 870,28 

Poistot 0 0,00 0,00 

    RAHOITUS 
   Toimintatuotot 89 032 000 89 160 584,00 128 584,00 

Toimintakulut 0 109,50 109,50 

Toimintakate 89 032 000 89 160 693,50 128 693,50 
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2.3 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 
 

Sisältää ulkoiset ja sisäiset Alkup. Toteutuma Poikkeama Poikkeama 

tuotot ja kulut talousarvio 
  

% 

     Toimintatuotot 143 442 010 144 019 901,99 577 891,99 0,40 

  Myyntituotot 127 976 490 128 152 198,31 175 708,31 0,14 

  Maksutuotot 11 993 940 11 632 475,82 -361 464,18 -3,01 

  Tuet ja avustukset 355 600 398 726,66 43 126,66 12,13 

  Muut toimintatulot 3 115 980 3 836 501,20 720 521,20 23,12 

    joista sisäiset tulot 8 820 300 8 424 244,65 -396 055,35 -4,49 

     Toimintakulut -141 372 670 -141 838 483,64 -465 813,64 0,33 

  Henkilöstökulut -55 250 250 -54 338 358,29 911 891,71 -1,65 

  Palvelujen ostot -68 937 910 -71 001 724,73 -2 063 814,73 2,99 

  Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 554 260 -6 427 589,18 126 670,82 -1,93 

  Avustukset -4 348 720 -3 978 613,97 370 106,03 -8,51 

  Muut toimintakulut -6 281 530 -6 092 197,47 189 332,53 -3,01 

    joista sisäiset menot -8 820 300 -8 424 244,65 396 055,35 -4,49 

     Toimintakate 2 069 340 2 181 418,35 112 078,35 5,42 

     Rahoitustuotot ja -kulut -5 250 1 346,16 6 596,16 -125,64 

  Muut rahoitustuotot 16 000 14 988,53 -1 011,47 -6,32 

  Korkokulut -20 000 -8 523,75 11 476,25 -57,38 

  Muut rahoituskulut -1 250 -5 118,62 -3 868,62 309,49 

     Vuosikate 2 064 090 2 182 764,51 118 674,51 5,75 

Poistot ja arvonalentumiset -2 064 090 -2 011 257,20 52 832,80 -2,56 

  Suunnitelman muk. poistot -2 064 090 -2 011 257,20 52 832,80 -2,56 

     Tilikauden tulos 0 171 507,31 171 507,31 
 

     Tilikauden alijäämä 0 171 507,31 171 507,31 
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2.4 Investointien toteutuminen 
 
 

 
TA 2019 Toteutuma Poikkeama 

    

    1.    Atk-hankkeet 450 000 155 139,70 294 860,30 

1.1  Ohjelmat ja laitteet 450 000 414 698,86 35 301,14 

       johon saadut investointitulot 0 259 559,16 259 559,16 

    

    

    2.    Rakennushankkeet 650 000 1 180 794,63 -530 794,63 

2.1  Peruskorjaushankkeet 650 000 1 180 794,63 -530 794,63 

        josta keskeneräiset 
 

572 703,14 
 

    

    

    3.    Koneet ja kalusto 100 000 0,00 100 000,00 

3.1  Irtaimisto 100 000 0,00 100 000,00 

    

    Yhteensä 1 200 000 1 335 934,33 -135 934,33 

    

    

    Keskeneräiset hankinnat 
   Sairaalan osastojen muutostyöt 
 

550 953,52 
 PTA:n C-os. saneeraus 

 
21 749,62 

 

  
572 703,14 
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2.5 Rahoitusosan toteutuminen 
 
 

 

TA 2019 Toteutuma Poikkeama 

 

 

  Toiminnan rahavirta 
     Vuosikate 2 064 090 2 182 764,51 118 674,51 

  Tulorahoituksen korjauserät 0 0,00 0,00 

    Investointien rahavirta 
     Käyttöomaisuusinvestoinnit -1 200 000 -1 596 993,49 -396 993,49 

  Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 259 559,16 0,00 

  Käyttöomaisuuden myyntitulot 0 0,00 0,00 

    Toiminta ja investoinnit, netto 864 090 845 330,18 -18 759,82 

    Rahoitustoiminta 
   Lainakannan muutokset -111 900 -85 570,00 26 330,00 

  Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0,00 0,00 

  Pitkäaikaisten lainojen vähennys -111 900 -85 570,00 55 959,00 

  Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0,00 -29 629,00 

    Muut maksuvalmiuden muutokset 
     Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 202 277,96 

   Vaihto-omaisuuden muutos 
 

6 239,91 
   Saamisten muutos 

 
-3 134 553,78 

   Korottomien velkojen muutos 
 

2 165 043,79 
 

    Rahoituksen rahavirta 
 

-846 562,12 
 

    

    Rahavarojen muutos 752 190 -1 231,94 -753 421,94 
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2.6 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta 
 
 
Käyttötalousosa Talousarvio Toteutuma 

 

  
31.12.2019 Poikkeama 

    Tulot 134 621 710 135 595 657,34 973 947,34 

Menot -132 552 370 -133 414 238,99 -861 868,99 

Netto 2 069 340 2 181 418,35 112 078,35 

    Tuloslaskelmaosa 
   

    Rahoitustulot 
   ja  menot netto -5 250 1 346,16 6 596,16 

Poistot ja arvonalen. -2 064 090 -2 011 257,20 52 832,80 

Netto -2 069 340 -2 009 911,04 59 428,96 

    Investointiosa 
   

    1. Atk-hankkeet -450 000 -155 139,70 294 860,30 

2. Rakennushankkeet -650 000 -1 180 794,63 -530 794,63 

3. Koneet ja kalusto -100 000 0,00 100 000,00 

 
-1 200 000 -1 335 934,33 -135 934,33 

    Rahoitusosa 
   

    Lainakannan muutokset 
     Pitkäaikaisten lain.lis. 
     Pitkäaikaisten lain. väh. -162 600,00 -85 570,00 77 030,00 

  Lyhytaik.lainojen muutos 
   Netto -162 600,00 -85 570,00 77 030,00 

    YHTEENSÄ -1 362 600,00 -1 249 997,02 112 602,98 
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2.7 Kuntien maksuosuudet sopimusohjaukseen kuuluvien toimintojen osalta 2019 (1 000€) 
 

 
 
 
 

PTH ESH MTT+PP SHP ULKOPUOLISET YHTEENSÄ

Kunta

talousarvion 

mukaan

hinnaston 

mukaan

tot. 

%

talousarvion 

mukaan

hinnaston 

mukaan

tot. 

%

talousarvion 

mukaan

hinnaston 

mukaan

tot. 

%

talousarvion 

mukaan

hinnaston 

mukaan

tot. 

%

talousarvion 

mukaan

hinnaston 

mukaan

tot. 

%

talousarvion 

mukaan

hinnaston 

mukaan

tot. 

%

Forssa 8 585 9 838 114,6 10 495 8 833 84,2 3 445 3 651 106,0 12 317 14 238 115,6 508 594 116,9 35 350 37 153 105,1

Humppila 1 037 1 216 117,2 1 350 931 68,9 306 336 109,8 1 783 1 404 78,7 86 56 65,4 4 562 3 943 86,4

Jokioinen 2 195 2 355 107,3 2 589 2 160 83,4 717 689 96,1 3 370 4 101 121,7 98 67 68,4 8 969 9 372 104,5

Tammela 2 555 2 842 111,2 3 469 2 533 73,0 736 728 99,0 4 681 4 569 97,6 70 45 63,8 11 513 10 716 93,1

Ypäjä 1 013 1 163 114,8 945 810 85,7 183 387 212,0 1 684 1 714 101,8 238 116 48,8 4 062 4 190 103,2

Jäsenkunnat 15 385 17 413 113,2 18 849 15 266 81,0 5 386 5 791 107,5 23 835 26 026 109,2 1 000 878 87,8 64 454 65 374 101,4

Somero 346 391 113,0 346 391 113,0

Muut 1 952 2 379 121,9

Yhteensä 15 731 17 804 113,2 18 849 15 266 81,0 5 386 5 791 107,5 23 835 26 026 109,2 1 000 878 87,8 66 752 68 144 102,1

Shp:n kautta ostettavat sisältyvät piirin kustannuksiin kuten tasauskin
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3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 
 
 
3.1 Tuloslaskelma 
 

 
1.1.-31.12.2019 

 
1.1.-31.12.2018 

 

     Toimintatuotot 
      Myyntituotot 119 730 473,66 

 
117 753 388,87 

   Maksutuotot 11 629 955,82 
 

12 048 796,69 
   Tuet ja avustukset 398 726,66 

 
438 026,06 

   Vuokratuotot 2 379 030,57 

 

2 390 550,16 

   Muut toimintatuotot 1 457 470,63 135 595 657,34 1 510 823,21 134 141 584,99 

Toimintakulut 
      Henkilöstökulut -54 338 358,29 

 
-53 894 856,48 

     Palkat ja palkkiot -43 964 515,96 
 

-43 273 302,54 
     Henkilösivukulut -10 373 842,33 

 
-10 621 553,94 

       Eläkekulut -8 826 157,58 
 

-8 767 651,62 
       Muut henkilösivukulut -1 547 684,75 

 
-1 853 902,32 

   Palvelujen ostot -62 839 185,68 
 

-62 709 909,89 
   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 165 883,58 

 
-6 017 289,28 

   Avustukset -3 978 613,97 
 

-4 114 204,08 
   Vuokrakulut -5 526 745,46 

 

-5 641 714,22 

   Muut toimintakulut -565 452,01 -133 414 238,99 -596 108,33 -132 974 082,28 

Toimintakate 
 

2 181 418,35 
 

1 167 502,71 

Rahoitustuotot ja -kulut 
      Muut rahoitustuotot 
 

14 988,53 
 

20 433,82 

  Korkokulut 
 

-8 523,75 
 

-14 462,79 

  Muut rahoituskulut 
 

-5 118,62 
 

-1 225,14 

Vuosikate 
 

2 182 764,51 
 

1 172 248,60 

Poistot  ja arvonalentumiset 
 

-2 011 257,20 
 

-2 075 945,76 

  Suunn.muk.poistot 
 

-2 011 257,20 
 

-2 075 945,76 

Tilikauden tulos 
 

171 507,31 
 

-903 697,16 

  
  

 
  

Tilikauden yli-/alijäämä 
 

171 507,31 
 

-903 697,16 
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3.2 Rahoituslaskelma 
 

 
1.1.-31.12.2019 

 
1.1.-31.12.2018 

 

     Toiminnan rahavirta 
      Vuosikate 2 182 764,51 

 
1 172 248,60 

   Satunnaiset tulot 
      Tulorahoituksen korjauserät 0,00 

 
-524 171,41 

 

 
2 182 764,51 

 
648 077,19 

 Investointien rahavirta 
      Investointimenot -1 596 993,49 

 
-649 741,70 

   Rahoitusosuudet investointimenoihin 259 559,16 
     Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 

luovutustulot 0,00 
 

1 530 205,65 
 Toiminnan ja investointien rahavirta 

 
845 330,18 

 
1 528 541,14 

     Rahoituksen rahavirta 
    Antolainasaamisten muutokset 
      Antolainasaamisten lisäys/vähennys 
    Lainakannan muutokset 
      Pitkäaikaisten lainojen lisäys 
      Pitkäaikaisten lainojen vähennys -85 570,00 

 
-438 220,00 

   Lyhytaikaisen lainojen muutos    
 

 
-85 570,00 

 
-438 220,00 

 Oman pääoman muutokset 0,00 
 

0,00 
 Muut maksuvalmiuden muutokset 

      Toimeksiantojen varojen ja pääomi-
en muutokset 202 277,96 

 
252 407,06 

   Vaihto-omaisuuden muutos 6 239,91 
 

-5 552,46 
   Saamisten muutos -3 134 553,78 

 
-1 226 536,98 

   Korottomien velkojen muutos 2 165 043,79   -114 649,66   

Rahoituksen rahavirta 
 

-846 562,12 
 

-1 532 552,04 

     Rahavarojen muutos 
 

-1 231,94 
 

-4 010,90 

     Rahavarojen muutos 
     Rahavarat 31.12. 5 459,19 

 
6 691,13 

  Rahavarat 1.1. 6 691,13 -1 231,94 10 702,03 -4 010,90 

 
 



       
  

 

48 

3.3 Tase 
 

 

VASTAAVAA 2019 2018 VASTATTAVAA 2019 2018

A  PYSYVÄT VASTAAVAT A   OMA PÄÄOMA

I    Aineettomat hyödykkeet I     Peruspääoma 18 906 579,92 18 906 579,92

  1. Aineettomat oikeudet 279 828,38 362 384,63

279 828,38 362 384,63 III   Arvonkorotusrahasto 83 016,05 83 016,05

II   Aineelliset hyödykkeet IV  Muut omat rahastot 194 879,35 194 879,35

    1. Maa- ja vesialueet 256 236,66 256 236,66 V   Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1 356 234,32 2 259 931,48

    2. Rakennukset 20 762 761,72 21 416 092,37 VI  Tilikauden yli-/alijäämä 171 507,31 -903 697,16

 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet 62 837,75 73 651,66 20 712 216,95 20 540 709,64

    4. Koneet ja kalusto 1 219 705,36 1 525 746,75

    6. Ennakkomaksut ja kesken-

         eräiset hankinnat 572 703,14 195 283,81

22 874 244,63 23 467 011,25

III Sijoitukset

    1. Osakkeet ja osuudet 161 551,34 160 051,34 D  TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

    4. Muut saamiset osakk.yht. 8 463,84 8 463,84

170 015,18 168 515,18     1. Valtion toimeksiannot 254 197,16 254 675,36

B TOIMEKSIANTOJEN VARAT     3. Muut toimeksiantojen pääomat 843 539,91 640 783,75

1 097 737,07 895 459,11

    2. Lahjoitusrahastojen varat 21 180,49 21 180,49

21 180,49 21 180,49

C  VAIHTUVAT VASTAAVAT E VIERAS PÄÄOMA

I    Vaihto-omaisuus I   Pitkäaikainen

    1. Aineet ja tarvikkeet 368 154,95 374 394,86     2. Lainat rahoitus- ja vak.lait. 88 904,00 148 162,00

368 154,95 374 394,86 88 904,00 148 162,00

II  Lyhytaikainen

II   Saamiset     2. Lainat rahoitus- ja vak.lait. 59 258,00 59 258,00

    Pitkäaikaiset saamiset     3. Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 26 312,00

        Muut saamiset 300,00 0,00     5. Saadut ennakot 34 234,30 34 207,65

    Lyhytaikaiset saamiset     6. Ostovelat 5 772 445,16 4 117 490,46

    1. Myyntisaamiset 3 115 608,70 3 331 792,58     7. Muut velat 1 231 300,77 1 361 224,35

    2. Lainasaamiset 11 669 489,94 8 714 743,18     8. Siirtovelat 11 132 967,93 10 492 981,91

    3. Muut saamiset 843 118,73 579 412,75 18 230 206,16 16 091 474,37

    4. Siirtosaamiset 781 663,99 649 679,07

16 410 181,36 13 275 627,58 18 319 110,16 16 239 636,37

IV Rahat ja pankkisaamiset 5 459,19 6 691,13

VASTAAVAA YHTEENSÄ 40 129 064,18 37 675 805,12 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 40 129 064,18 37 675 805,12



       
  

 

49 

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. Poistosuunni- 

  
telman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty 

  
tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poisto- 

  
jen 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: 

 

     
2019 2018 

       

  
Yleishallinto 

 
1 161 854,33 1 133 552,07 

  Mielenterveys- ja päihdetyö  1 865 827,75 1 987 143,57 

  Terveydenhuolto  31 612 397,60 33 122 592,46 

  
Aikuissosiaalityö 

 
1 585 537,12 1 456 920,02 

  
Vanhuspalvelut 

 
9 144 393,98 9 139 513,21 

  
Perhepalvelut 

 
1 065 062,56 1 120 975,66 

  
Rahoitus 

 

 89 160 584,00 86 180 888,00 

  
Yht. 

 

 135 595 657,34 134 141 584,99 

 

 
 
 

 

 
9) Palvelujen ostojen erittely 

  

  
   

2019 2018 

     

  

Asiakaspalvelujen ostot 46 751 552,87 46 880 715,93 

  

Muiden palvelujen ostot 16 087 632,81 15 829 193,96 

  

Palvelujen ostot yhteensä 62 839 185,68 62 709 909,89 
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11) SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN Y-valt. 18.10.2000 ja 

 
LASKENTAPERUSTEET 1.1.2001 ALKAEN 3.12.2001 ja 20.11.2012 

 
          

 
Aineettomat hyödykkeet  Tasapoisto   

 
  Aineettomat oikeudet 5 vuotta 

 
          

 
Muut pitkävaikutteiset menot     

 
    Perustamis- ja järjestelymenot 3 – 5 ” 

 
    Tutkimus- ja kehittämismenot 3 – 5 ” 

 
    Atk-ohjelmistot 3 – 5 ” 

 
    Muut 3 – 5 ” 

 
          

 
Aineelliset hyödykkeet     

 
  Maa- ja vesialueet ei poistoaikaa 

 
          

 
  Rakennukset ja rakennelmat     

 
    Hallinto- ja laitosrakennukset 20 – 30 vuotta 

 
    Vapaa-ajan rakennukset 20 ” 

 
          

 
  Kiinteät rakenteet ja laitteet -   

 
          

 
  Koneet ja kalusto     

 
    Muut kuljetusvälineet 5 – 10 vuotta 

 
    Muut liikkuvat työkoneet 5 – 10 ” 

 
    Muut raskaat koneet 10 – 15 ” 

 
    Muut kevyet koneet 5 – 10 ” 

 
    

Sairaala-, terveydenhuolto- yms. lait-
teet 5 – 15 ” 

 
    Atk-laitteet 3 – 5 ” 

 
    Muut laitteet ja kalusteet 3 – 5 ” 

 
          

 
  Muut aineelliset hyödykkeet     

 
    Luonnonvarat käytön mukainen poisto 

 
    Arvo- ja taide-esineet 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) 

 
 
 
 
 
13)      Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot  

            

 
2019 2018 

   

Koneiden ja kaluston luovutusvoitot 0,00 € 40 421,41 € 

Osakkeiden luovutusvoitot 0,00 € 483 750,00 € 

Luovutusvoitot yhteensä 0,00 € 524 171,41 € 
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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). 
 

    
2019 2018 

      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 

Ypäjän terveysasema 
 

6 836,67 6 836,67 

    
83 016,05 83 016,05 
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19) Käyttöomaisuus 
 

 

       

  

 

       

 

 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 
    

  

 

       

 
Aineettomat- Keskener. Yht. Maa- Kiinteät rak. Raken- Koneet ja Keskeneräiset Yht. 

 
hyödykkeet hankinnat 

 
alueet ja laitteet nukset kalusto hankinnat 

 

  

 

       Poistamaton hankintameno 1.1. 362 384,63 38 475,00 400 859,63 256 236,66 73 651,66 21 416 092,37 1 525 746,75 156 808,81 23 467 011,25 

Lisäykset tilik. aikana 284 801,96 0,00 284 801,96 0,00 0,00 608 091,49 256 726,37 572 703,14 1 399 046,00 

Rahoitusosuudet tilikaudella -247 161,60 0,00 -247 161,60 0,00 0,00 0,00 -139 227,03 0,00 -139 227,03 

Vähennykset tilik.aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Siirrot erien välillä 38 475,00 -38 475,00 0,00 0,00 0,00 180 444,56 -23 635,75 -156 808,81 0,00 

Tilikauden poisto -158 671,61 0,00 -158 671,61 0,00 -10 813,91 -1 441 866,70 -399 904,98 0,00 -1 852 585,59 
Arvonalennukset ja niiden palau-
tukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aktivoidut korkomenot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Poistamaton hankintameno 
31.12 279 828,38 0,00 279 828,38 256 236,66 62 837,75 20 762 761,72 1 219 705,36 572 703,14 22 874 244,63 

  

 

       Arvonkorotukset 
 

 

       Kirjanpitoarvo 31.12. 
 

 

       

  

 

       Olennaiset lisäpoistot 
 

 

       Erittely olennaisista lisäpoistois-
ta 

 

 

       

  

 

       Pysyvien vastaavien Osakkeet ja Muut saa- Yht.  
     sijoitukset osuudet miset 

 
      Hankintameno 1.1. 160 051,34 8 463,84 168 515,18  

     Lisäykset tilik.aikana 1 500,00 0,00 1 500,00  
     Hankintameno 31.12. 161 551,34 8 463,84 170 015,18  
     



       
  

 

53 

23) Saamiset    2019 2018  

           

  Myyntisaamiset  3 115 608,70 3 331 792,58  

*) Lainasaamiset (konsernitilin saldo) 11 669 489,84 8 714 743,18  

  Muut saamiset  843 118,73 579 412,75  

  Siirtosaamiset  781 663,99 649 679,07  

  Yht.   16 409 881,26 13 275 627,58  

 

 
*) Forssan kaupungin konsernitilin saldo 
    

24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät    

  
2019 2018 

  
      

 
Kelan korvaus työterveydenhuollosta 

 
278 198,92 274 783,57 

 
EU-tuet ja avustukset 

  
176 451,51 246 874,68 

 
Valtiokonttori, sotainvalidit  

  
138 288,12 0,00 

 
Työttömyysvakuutusrahasto, koulutuskorvaus 30 634,44 26 761,81 

 
Aluehallintovirasto EVO koulutuskorv. 

 
60 719,44 72 751,61 

 
Forssan kaupunki, hyvitykset 

  
34 824,40 29 385,58 

 
K-H sairaanhoitopiiri, hyvitykset 

 
30 212,44 7 904,30 

 
Muut tulojäämät 

   
28 903,60 20 149,06 

Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä  778 232,63 649 225,03 
 
25)            Oma pääoma     2019 2018    

            

 
Peruspääoma 1.1.                  

 
59,96 % Forssa 11 336 371,29 11 336 371,29  

 
4,69 % Humppila 886 202,03 886 202,03  

 
14,49 % Jokioinen 2 739 935,78 2 739 935,78  

 
16,55 % Tammela 3 129 809,90 3 129 809,90  

 
4,08 % Ypäjä 771 470,78 771 470,78  

 
0,23 % Somero 42 790,14 42 790,14  

 
100,00 % yht. 18 906 579,92 18 906 579,92  

           

 
Peruspääoma 31.12.*         

 
59,96 % Forssa 11 336 371,29 11 336 371,29  

 
4,69 % Humppila 886 202,03 886 202,03  

 
14,49 % Jokioinen 2 739 935,78 2 739 935,78  

 
16,55 % Tammela 3 129 809,90 3 129 809,90  

 
4,08 % Ypäjä 771 470,78 771 470,78  

 
0,23 % Somero 42 790,14 42 790,14  

 
100,00 % Yht. 18 906 579,92 18 906 579,92  

         

 
Arvonkorotusrahasto 1.1. 83 016,05 83 016,05  

 
Lisäykset tilikaudella 

 
0,00 0,00  

 
Arvonkorotusrahasto 31.12. 83 016,05 83 016,05  

         

 
Muu oma pääoma käyttörahasto 194 879,35 194 879,35  

 
       

 
Ed.tilikausien ylijäämä 1.1. 1 356 234,32 2 259 931,48  

 
     

 
Ed. tilikausien ylijäämä 31.12. 1 356 234,32 2 259 931,48  

 
       

 
Tilikauden ali- /ylijäämä   171 507,31 903 697,16  

 
       

 
Yhteensä   20 712 216,95 20 540 709,64  
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31) Sekkitililimiitti         

 
 

2019 2019 

Luotollisen sekkitilin limiitti 31.12. 1 500 000,00 1 500 000,00 

  siitä käyttämättä oleva määrä 

 

1 500 000,00 1 500 000,00 

 
33) Erittely siirtoveloista       

            

 
    2019 2018  

 
2575 Siirtyvät korot muille 1 392,13 1 980,85  

 
2580 Lomapalkkajaksotus 8 136 981,39 7 791 894,56  

 
2581 Palkat ja sos.kulut/jaksotus 631 137,83 445 470,30  

 
2582 Taloudellisen tuen maksuosuus 13 254,41 15 000,00  

 
2588 Muut siirtovelat muille 404 945,82 246 615,42  

 
2589 Muut siirtovelat kunnille 702 574,00 766 142,00  

 
2591 Kuel-maksut TA 730 277,06 778 435,57  

 
2592 Kuel-maksut emp TA 73 309,71 58 960,27  

 
2593 Varhe-maksut 0,00 44 605,68  

 2598 Tapaturmavak.maksu 200 863,71 318 807,44  

 
2599 Työttömyysvakuutusmaksu 238 231,87 25 069,75  

 
  Yhteensä 11 132 967,93 10 492 981,84  

      

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot       

  
  

 
    

38) Vuokra ja leasingvastuiden yhteismäärä 2019 2018 

    

 
    

    Seuraavalla tilikaudella maksettavat 393 504,25 377 887,92 

    Myöhemmin maksettavat 1 226 849,67 1 223 609,56 

    Leasingvastuut yhteensä 1 620 353,92 1 601 497,48 

          

  
Vuokravastuut* 300 000,00 380 000,00 

  
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 80 000,00 80 000,00 

      
 
 
 
  

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

 
 

 
 
 
 
 
 

Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot 
 
42) Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12. tilanteen mukaan 
   

 Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä 

Palvelussuhde 31.12.2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Yhtymähallinto 
Perusterveydenhuolto 
Erikoissairaanhoito 
Mielenterveys- ja päihdetyö 
Aikuissosiaalityö 
Vanhuspalvelut 
Perhepalvelut 
Yhteensä 

53 
160 
154 
60 
70 
391 
79 
967 

59 
147 
146 
61 
74 
376 
79 
942 

3 
31 
47 
8 
29 
114 
17 
249 

1 
35 
40 
6 
21 
109 
15 
227 

56 
191 
201 
68 
99 
505 
96 
1216 

60 
182 
186 
67 
95 
485 
94 
1169 
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43) Henkilöstökulut 

  
2019 2018  

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 54 338 358,29 53 894 856,48  

Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja    

aineellisiin hyödykkeisiin 0,00 0,00  

Henkilöstökulut yhteensä 54 338 358,29 53 894 856,48  

 

44) Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut 

     

   
2019 2018 

     

  
Hämeen Kokoomus ry 1 031,85 1 132,50 

  
Keskustan Etelä-Hämeen piiri ry 1 400,50 1 631,00 

  
Jokioisten Työväenyhdistys ry 372,50 501,25 

  
Forssan Työväenyhdistys ry 1 494,00 1 956,50 

  
Hämeen Vasemmistoliitto ry 0,00 176,25 

  Jokioisten Vasemmistoliitto 126,50 0,00 

  
Humppilan Sos.demokaraatit 18,00 33,50 

  
Hämeen Sos.demokraatit 99,00 153,00 

  
SDP Ypäjä 32,75 24,75 

  
Someron Kokoomus ry 216,75 230,25 

  Vasemmistoliitto 60,75 0,00 

   
4 852,60 5 839,00 

 
 
45) Tilintarkastajien palkkiot    

 

  

  

   BDO Audiator Oy 2019 2018 

      

  Tilintarkastuspalkkiot 15 217,25 13 568,50 
   Tilintarkastajan lausunnot 0,00 0,00 
   Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät 0,00 0,00 
   Muut palvelut 0,00 0,00 
  Palkkiot yhteensä 15 217,25 13 568,50  
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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  Effica Potilaslaskutu 

  YMR12 
  

Laskulaji 12 Effica 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 30. päivänä maaliskuuta 2020 

     

          

             

 
____________________________________ ____________________________________ 

 
Kaisa Lepola 

    
Sirkka-Liisa Anttila 

 puheenjohtaja     varapuheenjohtaja 

          

          

 
____________________________________ ____________________________________ 

 Jouko Haonperä     Tapio Virtanen 

          

          

          

 
____________________________________ ____________________________________ 

 Ilkka Joenpalo     Eeva Nurmi 

          

          

          

 
____________________________________ ____________________________________ 

 Jorma Hacklin     Jussi Tiensuu 

          

          

          

 
____________________________________ ____________________________________ 

 Leena Vehmas     Simo Pärssinen 

          

          

          

 
____________________________________ ____________________________________ 

 Matti Alanko     Pia Maavirta    

          

                    

 
____________________________________ 

        

 
Katariina Korhonen 

        

 
yhtymäjohtaja 

        

          

          7. TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 
        

          

 
Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus 

   

          

          

 
Forssassa        päivänä                kuuta 2020 

    

          

 
BDO Audiator Oy 

       

 
Tilintarkastusyhteisö 

       

          

 

 
 

        

 
Minna Ainasvuori 

       

 
JHT, HT 

         


