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1 Johdanto
Seudullinen hyvinvointikertomus on työstetty keväällä 2019 hyvinvointivaliokunnassa, jonka tehtävänä on
valmistella peruskuntien valtuustoille selvitykset jäsenkuntien asukkaiden elinolosuhteista ja hyvinvoinnista
kerran valtuustokaudessa. Seudullinen hyvinvointikertomus on hyväksytty Forssan, Jokioisten, Humppilan ja
Tammelan kuntien valtuustoissa syksyllä 2019.
Hyvinvointikertomuksen painopisteet työstettiin hyvinvointivaliokunnan jäsenten tiedon ja kokemusten pohjalta
sekä indikaattoreista nousevan tiedon pohjalta. Painopisteitä peilattiin olemassa oleviin seudullisiin
suunnitelmiin ja toimintaohjelmiin. Hyvinvointisuunnitelman painopisteitä tarkasteltiin myös suhteessa seudun
kuntien strategioihin, joidenka hyvinvoinnin edistämistä koskevia näkökulmia hyvinvointikertomuksen on
tarkoitus osaltaa edistää.
Painopisteiksi vuosille 2019-2021 asetettiin:
Heikoimassa asemassa olevien eriarvoisuuden vähentäminen, syrjäytymisen tavoittaminen ja
syrjaytymisvaarassa olevien tavoittaminen.
Ennaltaehkäisyn teemat kaikilla sektoreilla.
Vuosikertomuksessa 2019 arvioidaan tavoitteiden tämän hetkistä tilannetta ja tavoitteisiin liittyvää tilastotietoa
sekä tietoa väestön terveydentilasta.
Väestö 31.12.2019

Forssa
Humppila
Jokioinen
Tammela
Ypäjä
Forssan seutu

2017

2018

33288

32896

2019
16901
2184
5133
6015
2343
32576

-392

-320

Muutos

Väestöennuste Forssan seudulla 2025-2040 % osuus ikäryhmittäin
Ikäryhmä
0-15 vuotiaat
16-24 vuotiaat
25-64 vuotiaat

% osuus väestöstä 2025

% osuus väestöstä 2040

13,7

12,8

8,5
45,8

7,6
44,3
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65-74 vuotiaat
75-84 vuotiaat
85 vuotta täyttäneet
Lähde:Sotkanet 27.5.2019

15,7
12,1
4,2

13,4
13,5
8,4

2 Väestön hyvinvoinnin tila

Terveyden edistämisen aktiivisuus Forssan seudulla

TEA Viisarin kaikilla

sektoreilla mitattuna.

Pisteet

Forssan seutu

Koko maa

Kaikki sektorit
Kuntajohto

54
37

68
78

Perusopetus
Lukiokoulutus

64
62

66
69

Ammatillinen koulutus
Liikunta

59
53

66
74

Perusterveydenhuolto
Kulttuuri

58
45

67
59

TEA Viisari kuvaa kunnan toimintaa asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. TEA Viisarin perusteella
seudun vahvuuksia ovat eri kouluasteilla mm. sitoutuminen ja johtaminen ja voimavarat,
perusterveydenhuollossa osallistuminen ja ydintoiminnot (esim. erilaiset terveystarkastukset, raskauden ajan
seulonnat, yksilö- ja ryhmäohjaus). Vahvistettavaa on voimavaroissa (esim. kuntajohto), liikunnan ja
perusterveydenhuollon osalta seurannassa ja tarveanalyysissä ja sitoutumisessa. Perusterveydenhuollossa
lisäksi yhteisistä käytänteistä sopimisessa. TEA Viisarin tulosten perusteella liikunnan osa-alueilla oli eniten
hajontaa (huono tulos, parannettavaa,hyvä tulos): Liikunnan osalta vahvuuksia ovat osallisuus (esim.
yhteistoiminta seurojen ja yhdistysten kanssa) ja vaikuttamistavat (esim. asukaskyselyt, asukkaiden
osallistaminen kehittämiseen, sosiaalinen media). Parannettavaa on sitoutumisessa (esim. ohjelmien käsittely
johtoryhmässä, luottamushenkilöhallinnossa) ja seurannassa ja tarveanalyysissä (esim. eri-ikäisten liikuntaaktiivisuuden seuranta, käyntitiedot).
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Terveydentila
Kelan julkaiseman Terveyspuntarin mukaan sairastavuus-indeksi oli v. 2018 kaikissa kunnissa Jokioista (94,5)
lukuunottamtta yli maan keskiarvon (100). Alla olevassa kuvasssa on kunkin kunnan sairastavuusindeksi
tummennettuna sekä mainittuna se indikaattori, joka on yli maan keskiarvon.
Mielenterveysindeksi on Forssaa lukuunottamatta muissa kunnissa ( Humppila 64,1, Jokioinen 82,6, Tammela
64,5, Ypäjä 64,7) matalampi kun Kanta-Hämeessä (99,5) keskimäärin.
Syöpä- ja diabetessairastavuus on kaikissa kunnissa yli maan keskiarvon. Syövän osalta indeksi on korkeampi
kuin Kanta-Hämeessä (102,3). Diabetesindeksi on Kanta-Hämeessä 105,2.
Mielenterveys- ja käyttäytymishäiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevin määrä (3,7 %) on pysynyt
seudullisesti ennallaan.

Keskeisiä tilastotietoja asetettuihin tavoitteisiin
Kouluterveyskysely toteutettiin keväällä 2019
Kyselyn tuloksia seudullisen hyvinvointikertomuksen tavoitteisiin nähden:
Lasten ja nuorten mielenterveyden tukeminen
Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus: pysynyt samalla tasolla lukiossa (16 %), ammatillisessa
oppilaitoksessa ( 11%) ja hieman parantunut peruskoulussa (12,6%)
Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi: huonontunut peruskoulussa (22,8 %) ja lukiossa
(21,3 %), pysynyt samalla tasolla ammatillisessa oppilaitoksessa (19,3 %)
Ei yhtään läheistä ystävää: parantunut peruskoulussa (8 %) ja lukiossa (6,1 %), heikentynyt ammatillisessa
oppilaitoksessa (9,1 %)
Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa: peruskoulussa laskenut (5,6 %), lukiossa lisääntynyt (1,6 %)
Ollut huolissaan mielialastaan viimeisen 12 kk aikana % 8. ja 9. luokka: lisääntynyt seudullisesti 27 %
(2017)-> 36 % (2019)
Luokan tai ryhmän oppilaat viihtyvät hyvin yhdessä % 8. ja 9. luokka: pysynyt samalla tasolla seudullisesti
(78 %)
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Tulee hyvin toimeen koulukavereiden kanssa % 4. ja 5. luokka: pysynyt samalla tasolla seudullisesti (80 %)
Kaiken ikäisten päihteiden käytön ja päihdemyönteisyyden väheneminen
Tosi humalassa vähintään kerran kuussa: peruskoulussa (12,4 %) vähentynyt ja lukiossa (15, 2%)
ennallaan, ammatillisessa koulutuksessa kasvanut (28,8 %)
Tupakoi päivittäin: peruskoulussa (11,1 %) ja lukioissa (2,9 %) vähentynyt, ammatillisessa koulutuksessa
(29,9 %) kasvanut.Tupakoinnin osalta seudullinen kehitys on ollut suotuisaa, mutta valtakunnallisessa
vertailussa peruskoulussa ja ammatillisessa koulutuksessa päivittäinen tupakointi on maan keskiarvoa
korkeampi (peruskoulussa maan keskiarvo on 5,6 % ja ammatillisessa koulutuksessa 18,5 %).
Nuuskaa päivittäin: lisääntynyt kaikilla asteilla (peruskoulu 7,1 %, lukio 4,9 %, ammatillinen koulutus 16 %)
Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran: peruskoulussa (9,9 %) ja lukiossa vähentynyt (6,6 %),
ammatillisessa koulutuksessa kasvanut (16 %)
Huolestuttavin muutos kouluterveyskyselyssä on nuuskaamisen lisääntyminen kaikilla kouluasteilla. Muina
huomioina kouluterveyskyselyssä oli, että 2019 kyselyssä 27 % (2017 20,8 %) 8. ja 9. luokkalaisista ja
lukiolaisista 31,6 % jätti syömättä kouluaterian. 8. ja 9. luokkalaisista 19,8 %, lukiolaisista 17,8 % oli
ylipainoisia.Hengästyttävää liikuntaa harrastetaan kaikilla kouluasteilla maan kesiarvoa enemmän.

Työllisyystilanne
Työlliset

Forssan seutu
Kanta-Häme
Koko maa

2016

2017

2018

38,6

39,4

39,8
41,8
43

Työttömät % työvoimasta

Forssa
Humppila
Jokioinen
Tammela
Ypäjä
Forssan seutu
Kanta-Häme
Koko maa

2016
15
13
11

2017
12,8
10,4
9,7

2018
10,3
9
8,4

2019
10,3
9,6
7,7

10
12,2
13

9,1
9,7
11,2

6,9
7,6
9,1
8,9
9,7

6,5
7,3
8,9
8,2
9,2

2017

2018

2019

31,5

26,7
29,6
29,8

25,2
26,1
26,3

2017
15,7

2018
12,4

2019
11,9

13,2
12,3

12
11,6

Pitkäaikaistyöttömyys %
2016
Forssan seutu
Kanta-Häme
Koko maa

31,5

Nuorisotyöttömyys %

Forssan seutu

2016
19

Kanta-Häme
Koko maa
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Päihteettömyys
Alkoholijuomien myynti asukasta kohden, litraa

Forssan seutu
Kanta-Häme

2017
7,1

2018
7,2

2019
7
7,1

Koko maa

6,9

Poliisin tietoon tulleet huumausainerikokset 1000 asukasta kohti

Forssan seutu
Kanta-Häme
Koko maa

2017
4,7

2018
5,6

2019
6,1
7,2
5,8

Poliisin tietoon tulleet liikennejuopumus (alkoholi ja lääkkeet/huumausaineet)
Ilmoitettu teontarkenteita
Rattijuopumukset
Rattijuopumus - alkoholi
Rattijuopumus - alkoholi ja muu
huumaava aine

Forssan poliisiasema

2014 2015 2016 2017 2018 2019
149 137 163 154 155 173
117 103 102 99
83
102
3

Rattijuopumus - muu huumaava aine 29

1

3

1

3

11

33

58

55

70

61

Ikäihmisten asumisen ympäristön vaihtoehdot toimintakyvyn ja turvallisuuden tukena
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet % vastaavanikäisestä väestöstä

Forssa
Humppila
Jokioinen
Tammela
Ypäjä
Forssan seutu
Kanta-Häme

2016
90,5
83,1
88,6

2017
90
85,5
89,8

2018
90,8
87,1
89,5

88,10
86,9
89,1

88,6
87,4
89,3

90,1
88,1
90,1
90,6

Koko maa

91,3

Yksinasuvia 75 vuotta täyttäneitä oli vuonna 2019 47,2 % vastaanikäisestä väestöstä. Tässä ei ole ollut muutos
vuosina 2017-2019. Kanta-Häme 46,6 % ja Koko maa 46,7%.
Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet % vastaavanikäisestä väestöstä

Forssan seutu
Kanta-Häme
Koko maa

2016

2017

2018

11,9

13,4

10,7
10,4
11
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Omaishoidon tuella kotona hoidettavat 75 vuotta täyttäneet % vastaavanikäisestä västöstä

Forssan seutu
Kanta-Häme

2017
4,4
4,1

2018
4,3
4,3

2019
3,9
4,3

Koko maa

4,8

4,8

4,8

3 Hyvinvointisuunnitelman painopisteiden,tavoitteiden ja toimenpiteiden arviointia
Painopisteet vuosille 2019-2021

Heikoimmassa
syrjäytymisen
tavoittaminen.

asemassa
olevien
tavoittaminen
ja

eriarvoisuuden
vähentäminen,
syrjäytymisvaarassa
olevien

Ennaltaehkäisyn teemat kaikilla sektoreilla.

Tavoite

Toimenpiteet ja
vastuutaho

Resurssit

Arviointimittarit

Arviointi 2019

Lasten ja
perheiden
tukeminen,
tarpeisiin
vastaaminen ja
palvelujen
koordinointi

Otetaan käyttöön
verkostomaiseen
työskentelyyn
perustuva
perhekeskustoimi
ntamalli
yhteistyössä
kuntien kanssa.

Seudullinen lasten
ja nuorten
palvelujen
työryhmä

Toimintamalli on
käyttöönotettu

Verkostomainen
toimintamalli on
käyttöönotettu ja
seudullinen
perhekeskus toimii
pääterveysasemall
a ja kuntien
neuvoloissa.

Voimaperhekysely
(4- vuotis neuvola)

Voima-perhekysely
toteutuu
neuvoloissa hyvin.

Kunnat

Seudullinen lasten
ja nuorten
palvelujen
työryhmä
Lasten ja nuorten
mielenterveyden
tukeminen

Varhaiskasvatukse
n ja oppilashuollon
toiminta ja
menetelmät
Vanhemmuuden
tukeminen "Koko
kylä kasvattaa" ajattelun
lisääminen

Neuvolat,
varhaiskasvatus ja
oppilashuolto
Järjestöt
Kunnat

Kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely
n tuloksia on
arvioitu edellä.
Lapset puheeksi toimintamalli on
otettu seudulla

Keskeneräinen
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laajasti käyttöön.

Vanhemmuuden
tukeminen eri
sektoreilla
FSHKY, kunnat,
järjestöt

Kaikenikäisten
päihteiden käytön
ja
päihdemyönteisyy
den väheneminen

EHKÄPÄ
ehkäisevän
päihdetyön
toimintasuunnitel
man toimenpiteet
ja seuranta

Seudullinen
yhdyshenkilöverko
sto
Kunnat

Toimintasuunnitel
man tavoitteiden ja
toimenpiteiden
toteutuminen

FSHKY,kunnat,
seudullinen
yhdyshenkilöverko
sto

Seudullinen
yhdyshenkilöverko
sto toimii
säännöllisesti ja
toteuttaa
toimintasuunnitel
maa.
Yhdyshenkilöverko
stossa tapahtuu
henkilöstömuutok
sia ja uusien
jäsenten
nimeäminen
kunnissa on
tärkeää.
Lisääntyneen
nuuskaamisen
puuttumiseen
perustettiin
Nuuskaagenttiverkosto
kouluihin.
Haasteena on
turvata verkoston
jatkuvuus, koska
oppilaat koulussa
vaihtuvat. On
tärkeää, että
toiminnalle on
nimetty
vastuuhenkilö.

Työllisyys kaiken
ikäisillä hyvän
elämän
tukemisessa

Seutukunnallisen
yhteistyön
mahdollisuudet
työllistymisen
tukemisessa

Seudun yrittäjät ja
yritykset
Hanketyö

Työlliset %
Nuorisotyöttömyys
%
Työttömät %

Elinkeinopolitiikka

Pitkäaikaistyöttömy
ys %

Työpajatoiminnan
toiminnan hyvien
käytäntöjen
mahdollisuudet

Keskeneräinen
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seudulla on
kokonaisuudessaa
n kehittynyt
suotuisaan
suuntaa.
Tilastotiedot ovat
edellä.
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Kunnat

Ikäihmisten
asumisen
ympäristön
vaihtoehdot
toimintakyvyn ja
turvallisuuden
tukena

Yhteisöllisen
asumisen
mahdollisuuksia
ikäihmisille

Kunnat, kolmas
sektori, yrittäjät,
pelastustoimi

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

Ikäihmisillä on
mahdollisuus asua
erilaisissa
asumisen
ympäristöissä

Turvallisuuteen
liittyvän tavoitteen
suhteen ei ole
vielä edetty.

Kunnat,
pelastustoimi
Liiikunta- ja
harrastusmahdollis
uudet kaiken
ikäisille

Lähiliikuntapalveluj
en ja
harrastusmahdollis
uuksien
kehittäminen myös
ikäihmiset
huomioiden

Kunnat, järjestöt,
kolmas sektori

Asumisen lähellä
olevat liikunta- ja
harrastusmahdollis
uudet

Humppilassa on
tehty
vanhusneuvoston
toimesta
esteettömyyskarto
itus, joka on
koskenut myös
liikuntapaikkoja.
Humppilassa on
palkattu
liikunnanohjaaja
erityisesti
ikäihmisten
liikkumista
edistämään.
Ypäjällä on
uuutena
liikuntamahdollisuu
tena 9-väyläinen
FresbeeGolf rata.

Kunnat

Kunnissa on
kartoitettu
ikäihmisten
kävelyreittejä ja
suunnitelma

Tässä tavoitteessa
ei ole vielä edetty.

Kunnat,
liikuntatoimi

Aurattu ja
hiekoitettu
kävelyreitti sekä
penkit
näköetäisyydelle

Toteutetun
asumispalveluselvi
tyksen mukaan
kotihoidon ja
asumispalvelujen
piirissä on n. 200
ikäihmistä, jotka
tulisivat toimeen
yhteisöllisessä
asumisessa.
Seudulla on
tiettävästi vain
Forssassa
suunnitteilla
yhteisöllistä
asumista.
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8/11

Forssan seutukunta - VUOSITTAINEN RAP ORTTI 2019
penkkien
sijoittamisesta ja
toteuttamisesta on
tehty

Kunnat, tekninen
ja ympäristötoimi

Toimintaa
yksinäisille

Luodaan
seudullista
toimintaa
yksinäisyystematiik
an näkökulmasta
yhdessä
järjestöjen ja
yhdistysten
kanssa.

Järjestöt

Soveltuvaa
toimintaa on
käynnistynyt
yhteistyössä
järjestöjen kanssa

Seudullinen
järjestöyhteistyön
suunnitelma on
valmistumassa.
Tällä hetkellä
toimintaa ei ole
mahdollista
järjestää pelkästää
vapaaehtoisvoimin.

Toimintasuunnitel
man tavoitteiden ja
toimenpiteiden
toteutuminen

Monialainen
työryhmä on
kokoontunut
säännöllisesti.
Suunnitelman
mukaiset
koulutukset ja
ohjeistusten
valmistelu ovat
osittain
käynnistyneet.

FSHKY,
järjestöt/yhdistyks
et
Seudullinen
säännöllinen
monialainen
yhteistyö
lähisuhdeväkivallan
ehkäisemiseksi

Lähisuhde- ja
perheväkivallan
ehkäisytyön
toimintasuunnitel
man toimenpiteet
ja seuranta

Monialainen
työryhmä on
kokoontunut
säännöllisesti

Seudullisen
monialaisen
työryhmän
toiminnan
käynnistäminen
uudelleen
FSHKY,kunnat, poli
isi
Sujuvat
kulkuyhteydet
arjen ja
osallistumisen
mahdollistajina

Kulkumahdollisuuk
sen selvittäminen
logistiikan ja
kestävän
kehityksen
näkökulmasta

HAMK

Tässä tavoitteessa
ei ole vielä edetty.

HAMK

4 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Tavoitteet ja toimenpiteet, joissa kehitys on ollut suotuisaa:
Lasten ja perheiden tukeminen, tarpeisiin vastaaminen ja palvelujen koordinointi, lasten ja
nuorten mielenterveyden tukeminen, kaikenikäisten päihteiden käytön ja
päihdemyönteisyyden väheneminen:
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Lasten ja perheiden osalta perhekeskustoiminta ja verkostomainen toiminta on käynnistynyt. Lapset
puheeksi -menetelmä (TLP) on otettu seudulla laajasti käyttöön. Seudullinen toiminta lähisuhdeväkivallan
ehkäisemiseksi on toimivaa. Myös ehkäisevän päihdetyön seudullinen yhteistyöverkosto toimii ja toiminta on
suunnitelmallista.
Alkoholin kulutus litraa/asukas on laskussa. Humalajuominen ja huumekokeilut ovat peruskoulussa ja
lukiossa vähentyneet.
Työllisyys kaiken ikäisillä hyvän elämän tukemisessa:
Työllisyystilanne seudulla on vuoden 2019 tietojen pohjalta kehittynyt suotuisaan suuntaa. Työttömien
osuus on pysynyt samalla tasolla, pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys ovat laskeneet. Vuonna 2020
tilanne on poikkeusoloista johtuen kääntynyt koko maassa epäsuotuisaan suuntaan. Hämeen Elykeskuksen elokuun työllisyyskatsauksen mukaan työttömien määrä kaikissa Hämeen seutukunnissa on
edellisvuotta suurempi, mutta työttömyys on lisääntynyt vähiten Forssan seutukunnalla.
Ikäihmisten asumisen vaihtoehdot:
Ikäihmisten palveluissa palvelurakennemuutos ja uusien toimintamallien käyttöönotto on edennyt
suunnitellusti. Ikääntyneiden kunnossa pysymisen tukemiseen ja kuntoutumiseen on panostettu ja
tulokset ovat olleet hyviä. Valtakunnallisesti tunnistettuja prosesseja on hyödynnetty ja siten on pystytty
vaikuttamaan kevyemmillä palveluilla. Pitkäaikaishoidon tarvetta on voitu myöhentää ja siten sen tarvetta on
pystytty vähentämään. Henkilöistä, joilla on ollut jo pitkäaikaishoidon tarvetta, 50%:lla on tämä vältetty, kun
he ovat saaneet kevyemmän tuen palveluja.
Liiikunta- ja harrastusmahdollisuudet kaiken ikäisille
Ikäihmisten liikkumista on tuettu liikkumisen rakenteita ja mahdollisuuksia kehittämällä, esimerkiksi
Humppilassa ja Tammelassa.
Muuta
Järjestöjen ja julkisten toimijoiden yhteistyö on kehittynyt suotuisaan suuntaan. Yhdistysohjelma on
valmistunut, asiantuntijayhteistyö on edennyt ja aiesopimus on allekirjoitettu.

Tavoitteet ja toimenpiteet, joissa on kehittämisen ja parantamisen
tarvetta:
Kaikenikäisten päihteiden käytön ja päihdemyönteisyyden väheneminen:
Kouluterveskyselyn perusteella nuuskaamisen lisääntyminen on huolestuttava muutos. Nuuska-agetti
verkoston jatkuvuudesta tulee huolehtia nimeämällä siihen vastuuhenkilö.
Ikäihmisten asumisen ympäristön vaihtoehdot toimintakyvyn ja turvallisuuden tukena:
Ikääntyneiden asumisen ympäristön vaihtoehtojen kehittäminen:Ikäihmisten yhteisöllisen asumisen
tavoitteen osalta on annettu lausunto koskien kerrostaloa, jossa olisi asumisen lisäksi myös palveluja
tarjolla. Toista hanketta on kommentoitu. Hämeen Liitolla on suunnitteilla kehittämishanke liittyen Jokioisilla
olevaan Kuuman kouluun. Ypäjän kunnan kanssa on käyty keskustelua miten Ypäjän palvelukeskusta on
mahdollista saanerata yhteisöllisen asumisen käyttöön. Käynnistyneitä hankkeita ja suunnitelmia pitää
saada eteenpäin.
Kotona asumisen turvallisuuteen liittyviä suunniteltuja toimenpiteitä pitää käynnistää.
Toimintaa yksinäisille:
Järjestöillä ei ole mahdollisuutta järjestää toimintaa yksinäisille pelkästään vapaaehtoisvoimin, tarvitaan myös
kunnista vastinpari. Tarvitaan myös lisäselvitystä siitä minkälaista toimintaa tarvitaan, missä ja minkä verran
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tarvetta toiminnalle on.
Liiikunta- ja harrastusmahdollisuudet kaiken ikäisille:
Tehdään kysely liittyen ikäihmisten liikkumisen mahdollisuuksiin onko kunnissa suunnitelmia kartoittaa
hiekoitettujen kävelyreittien tarvetta ja tarvetta penkkien sijoitteluun kävelyreittien varrelle liikkumista
tukemaan.
Sujuvat kulkuyhteydet arjen ja osallistumisen mahdollistajina:
Selvitetään onko selvityksen tekeminen HAMKin toimesta edelleen mahdollista, kun logistiika opiskeljoita ei
ole tällä hetkellä Forssassa.

5 Suunnitelman laatijat
Suunnitelman on laatinut seudullinen hyvinvointivaliokunta, jossa on jäseninä kuntien luottamushenkilöitä ja
viranhaltijoita sivistys ja varhaiskasvatuksen toimesta, Lounas-Hämeen koulutuskuntayhtymästä, Hämeen
ammattikorkeakoulusta, KELAsta, TE-toimistosta, poliisista, Kanta-Hämeen pelastustoimesta ja FSHKY:stä
yhtymäjohtaja, palvelualuejohtajat ja kehittämispäälliköt.
Forssan seudun hyvinvointivaliokunnan jäsenet 2020.doc

6 Suunnitelman hyväksyminen
Seudullinen hyvinvointisuunnitelma on hyväksytty:
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus 17.6.2019
Forssan kaupunginvaltuusto 9.9.2019
Humppilan kunnanhallitus/valtuusto 25.9.2019
Jokioisten kunnanhallitus/valtuusto 10.10.2019
Tammelan kunnanhallitus/valtuusto 23.9.2019

Hyvinvointikertomuksen vuosiarviointi 2019 on hyväksytty:
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus 23.11.2020

7 Hyvinvoinnin edistämisen erillisohjelmat ja -suunnitelmat
EHKÄPÄ - ehkäisevä päihdetyö kuuluu kaikille Forssan seudun ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelma
2019-2021
Forssan seudun kotouttamisohjelma 2017-2020
Forssan seudun lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyön toimintasuunnitelma 2019-2021
Hyvillä mielin Forssan seudulla, mielenterveyden edistäminen 2010-2015, ehkäisevän mielenterveystyön
suunnitelma
Hyvillä mielin Forssan seudulla, mielenterveyden edistäminen 2010-2015, seurantaraportti 2018
Ikääntyneiden yhteen sovitettujen palveluiden kokonaisuus Kanta-Hämeessä
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2017-2020
Seudullinen liikenneturvallisuussuunnitelma 2013
Seudullinen vanhuspalvelujen suunnitelma 2015-2020
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Terveydenedistämisen suunnitelma ( yksikkökohtaiset suunnitelmat tehdään vuosittain)
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